KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016-11-24 Nr. TP-10
Kupiškis
Posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 24 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 11 val.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Ingrida Bernatavičienė.
Dainius Bardauskas posėdžio pradžioje paprašė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių
užsiregistruoti.
Užsiregistravo 23 Tarybos nariai: Dainius Bardauskas, Rimantas Adomauskas,
Zigmantas Aleksandravičius, Virginijus Andrijauskas, Leonas Apšega, Žilvinas Aukštikalnis,
Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Lina
Kaušakienė, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė, Zigmas
Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis, Valentinas Beinoris,
Algirdas Gasiūnas, Modestas Puišė.
Tarybos narė Vilija Morkūnaitė posėdyje nedalyvavo.
Dainius Bardauskas sakė, kad yra gautas Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų
komisijos 2016 m. lapkričio 9 d. sprendimas Nr. Sp-275 ,,Dėl savivaldybių tarybų narių įgaliojimų
nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų
nariams pripažinimo“, kuriuo Jonas Jarutis neteko Savivaldybės tarybos nario mandato. Taip pat
gautas Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. lapkričio 9 d. sprendimas
Nr. Sp-277 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato naujam Savivaldybės tarybos
nariui pripažinimo“, kurio pripažįstama, kad Savivaldybės tarybos nariu tampa Paulius Pranckūnas.
Informavo, kad yra atvykusi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Irena
Malinauskienė, kuri priims Pauliaus Pranckūno priesaiką. Suteikė žodį Lietuvos Respublikos
Vyriausiosios rinkimų komisijos narei Irenai Malinauskienei.
Irena Malinauskienė tarė pasveikinimo žodį ir pakvietė perskaityti ir pasirašyti
priesaikos tekstą (priesaika pridedama) Paulių Pranckūną, paprašė visų atsistoti.
Paulius Pranckūnas perskaitė vardinį priesaikos tekstą ir pasirašė.
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Irena Malinauskienė perdavė pasirašytą priesaikos tekstą Merui ir įteikė Pauliui
Pranckūnui Savivaldybės tarybos nario pažymėjimą.
Dainius Bardauskas paprašė Tarybos narių dar kartą užsiregistruoti.
Užsiregistravo 24 Tarybos nariai: Dainius Bardauskas, Rimantas Adomauskas,
Zigmantas Aleksandravičius, Virginijus Andrijauskas, Leonas Apšega, Žilvinas Aukštikalnis,
Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Lina
Kaušakienė, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė, Zigmas
Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis, Valentinas Beinoris,
Algirdas Gasiūnas, Modestas Puišė, Paulius Pranckūnas.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Finansų ir
biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė,
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo
pareigas Vida Vaitonienė, Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Arūnas
Valintėlis,

Savivaldybės

administracijos

vyriausioji

specialistė

Daiva

Aleksandravičienė,

Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė) Jovita Bakanaitė, Kanceliarijos
skyriaus specialistės Stasė Krestovienė ir Indrė Aleknaitė, Kupiškio seniūnijos seniūnas Julius
Vytautas Semėnas, Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė, Vidaus audito tarnybos vedėja
Virginija Vanagienė, Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas Saulius Kareiva, Savivaldybės
administracijos specialistė Snieguolė Vairienė, Kupiškio ligoninės direktorė Roma Ramanauskienė,
Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Kupiškio meno mokyklos direktorė
Daiva Šakickienė, Kupiškio jaunimo centro direktorė Edita Vaitiekūnienė, uždarosios akcinės
bendrovės ,,Kupiškio komunalininkas“ vyriausioji buhalterė Algima Jablonskienė, Žemės ūkio ir
bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Bimbiris, Kupiškio rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos direktorius Algirdas Bočiulis, Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos
direktorius Gintaras Paškauskas, Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius
Dalius Žvybas, Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Subačiaus seniūnijos seniūnas
Vidmantas Paliulis, Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas, Šimonių seniūnijos vyresnioji
specialistė Audra Tučiuvienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė,
Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė, Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorė Aldona
Ražauskienė, Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vyresnioji buhalterė, laikinai
einanti tarnybos vedėjos pareigas Monika Žurauskaitė, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros
centro direktorė Jolita Janušonienė, „Kupiškėnų mintys“ laikraščio korespondentė Jurgita
Banionienė, uždarosios akcinės bendrovės „Ūkininko patarėjas“ korespondentė Virginija Juškienė,
IĮ Tema žurnalistė Rita Briedienė, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narė Irena
Malinauskienė.
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Dainius Bardauskas pristatė posėdžio darbotvarkę ir papildomą darbotvarkę, prašė
leisti iš pagrindinės darbotvarkės išimti 2 klausimą ir jo nesvarstyti. Bendru sutarimu nutarta išimti
iš pagrindinės darbotvarkės 2 klausimą ir 19 pagrindinės darbotvarkės bei 2 papildomos
darbotvarkės klausimams pritarta.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl kategorijos suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui.
2. 3 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės
darbuotojų sąrašo papildymo.
3. 4 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro
darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimo.
4. 5 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl 2016 metais valstybės lėšomis, skiriamomis
savivaldybės biudžetui, finansuojamų

melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo“

pakeitimo.
5. 6 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Energinio efektyvumo didinimo
Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo.
6. 7 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ pripažinimo
netekusiu galios.
7. 8 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų
biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.
8. 9 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų
biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti
sumažinimo.
9. 10 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016
metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti
paskirstymo pakeitimo.
10. 11 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016
metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos
sumažinimo.
11. 12 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016
metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo.
12. 13 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo.
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13. 14 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo.
14. 15 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016
metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.
15. 16 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016
metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti paskirstymo pakeitimo.
16. 17 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės
administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.
17. 18 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Komisijos sudarymo Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos narių 2016 m. spalio 27 d. teikime pateiktiems faktams ištirti.
18. 19 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo
kainų patvirtinimo.
19. 20 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos civilinės saugos
funkcijai atlikti paskirstymo pakeitimo.
20. 1 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl pritarimo teikti tęstinio aktyvaus
gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Kupiškio ligoninėje.
21. 2 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
1. SVARSTYTA. Kategorijos suteikimas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros
centrui.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kuo skiriasi dabartinis ir buvęs ankščiau sprendimas.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad šiuo sprendimu būtų suteikta aukščiausia kategorija
Kultūros centrui ir visiems jo padaliniams.
Leonas Apšega klausė ar tikrai visi padaliniai atitinka aukščiausią kategoriją ir ką tai
reiškia.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad vertinta buvo pagal nustatytą metodiką, rodikliai ir
kriterijai yra numatyti teisės aktais.
Žilvinas Aukštikalnis klausė, ar finansiškai palies darbuotojus.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad suteikta kategorija įtakos darbuotojų darbo užmokestį.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. 3 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Viešosios įstaigos Kupiškio
ligoninės darbuotojų sąrašo papildymas.
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Roma Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą.
Jovita Bakanaitė sakė, kad antraštėje trūksta 1 žodžio ,, PAREIGYBIŲ“ ir prašė leisti
į įrašyti.
Dainius Bardauskas klausė ar gali bendru sutarimu keisti projektą ir papildyti.
Bendru sutarimu nutarta pakeisti antraštę.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
3. SVARSTYTA. 4 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio socialinių paslaugų
centro darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimas.
Laima Bartulienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar yra vedama apskaita apie tai, ar tikrai tie asmenys, kuriems
reikalinga pagalba, yra vieniši, juk šventa vaiko pareiga rūpintis savo tėvais.
Laima Bartulienė sakė, kad Socialinių paslaugų įstatymas numato socialinių paslaugų
teikimą ne tik vienišiems asmenims, paslaugos teikiamos jeigu yra nustatytas socialinių paslaugų
teikimo poreikis.
Leonas Apšega klausė nuo ko pradedamas darbas, ar nuo tėvų ar nuo vaikų.
Laima Bartulienė sakė, kad poreikio nustatymo metu yra bendradarbiaujama ir su
artimaisiais.
Leonas Apšega sakė, kad dauguma rūpinasi tėvais iki paskutinės minutės ir tuo pačiu
pikta ant tų vaikų, kurie nesirūpina savo tėvais, juos patalpina į senelių namus.
Valentinas Beinoris sakė neneigiantis, kad pirmiausia vaikai turi rūpintis tėvais, tačiau
jeigu žmogus visą gyvenimą sąžiningai dirbo, o dabar gauna minimalią pensiją ir jam priklauso
paslaugos, tai būkime garbingi ir suteikime tai, kas žmogui priklauso.
Gaila Matulytė sakė, kad senėjančioje visuomenėje kyla socialinių paslaugų poreikis
ir sakė palaikanti tokį sprendimo projektą, nes socialinių darbuotojų padėjėjai atlieka labai didelį
darbą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
4.

SVARSTYTA.
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pagrindinės

darbotvarkės

klausimas.

Kupiškio

rajono

savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl 2016 metais valstybės
lėšomis, skiriamomis savivaldybės biudžetui, finansuojamų

melioracijos darbų preliminarinio

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Rimantas Bimbiris pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė, kodėl mažinama suma melioracijos statinių remontui
gyvenvietėse.
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Rimantas Bimbiris sakė, kad į visus prašymus yra reaguojama ir šiais metais buvo visi
iš gyvenviečių gauti prašymai patenkinti.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. 6 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Energinio efektyvumo
didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos
pakeitimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. 7 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl negyvenamųjų patalpų
nuomos“ pripažinimas netekusiu galios.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas informavo, kad nusišalina nuo 8
pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo.
7. SVARSTYTA. 8 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 2 nusišalinus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
8.

SVARSTYTA.
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pagrindinės

darbotvarkės

klausimas.

Kupiškio

rajono

savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio
krepšeliui finansuoti sumažinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kiek nuo sausio iki spalio mėnesio yra sumažėję mokinių.
Reda Totorienė sakė, kad mokinių skaičius skaičiuojamas ne kalendoriniais, o mokslo
metais, nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 1, todėl tokie duomenys nėra fiksuojami.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad mokinių skaičius mokyklose sumažėjo 91 vaiku.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.

7
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Saulius Dugnas informavo, kad nuo 10 pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo
nusišalina.
9. SVARSTYTA. 10 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui
finansuoti paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nusišalinus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
10. SVATSRYTA. 11 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės
dotacijos sumažinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. 12 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą su pataisymu: prašė 1.4.1. papunktyje
įrašyti 8000 eurų sumą, o 1.4.2. papunktyje įrašyti 6000 eurų sumą.
Bendru sutarimu pakeitimams pritarta.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12. SAVRSTYTA. 13 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
13. SVARSTYTA. 14 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Rimantas Adomauskas informavo, kad nuo 15 pagrindinės darbotvarkės klausimo
svarstymo nusišalina.
14. SVARSTYTA. 15 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nusišalinus, 1 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. 16 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti paskirstymo
pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kas bus daroma buvusios Lukonių mokyklos pastate.
Dainius Bardauskas sakė, kad yra pridėta sąmata ir trumpai paaiškino, kad bus
vykdoma.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
16. SVARSTYTA. 17 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Leidimas Kupiškio rajono
savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad gal per maža suma skiriama, nes reikalų apimtis didelė ir
reikėtų gal skirti daugiau pinigų, kad būtų nupirktas visureigis automobilis.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pateiktam
sprendimo projektui pritarė.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
17. SVARSTYTA. 18 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Komisijos sudarymas
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių 2016 m. spalio 27 d. teikime pateiktiems faktams ištirti.
Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą su pakeitimai: nurodė, kad komisiją turi
sudaryti ne partijų, o frakcijų atstovai.
Leonas Apšega klausė ar veiklos nuostatai paruošti Savivaldybėje būtent šiam
sprendimui, ar yra aprobuoti kokiuose įstatymuose ar reglamentuose, kokiu būdu jie parengti.
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Jovita Bakanaitė sakė, kad nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos reglamentu, taip pat atsižvelgta į teismų praktiką,
kad nebūtų daromos klaidos.
Valentinas Beinoris sakė, kad Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 251
straipsnis sukonstruotas taip, kad būtų išvengta politinio susidorojimo. Sakė, kad politinį šou
padaryti galima, tačiau susidoroti – ne, kad turi būti pateikti įrodymai, o minimu atveju jokių
įrodymu pateikta nėra, yra tik 1 faktas – kad vyksta ikiteisminis tyrimas. Pareiškė frakcijos vardu,
kad ,,Kupiškio kraštą keiskime kartu“ frakcijos nariai komisijoje nedalyvaus ir nedalyvaus
balsavime dėl komisijos sudarymo.
Leonas Apšega sakė, kad Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme ir
Savivaldybės tarybos reglamente nurodyta, kada Tarybos narys netenka įgaliojimų jeigu sulaužė
priesaiką arba jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, todėl sakė
manantis, kad komisija bus neįgali ir nieko negalės padaryti. Frakcijos vardu pasakė, kad Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija nedeleguos narių į komisiją, nes frakcijos manymu tai
beprasmis darbas ir balsavime dėl komisijos sudarymo taip pat nedalyvaus.
Dainius Bardauskas sakė, kad komisija nėra teismas ir ji nenustatinės kaltės, kaltas ar
nekaltas asmuo nustato teismas, taip pat pridūrė, kad keista girdėti tokius žodžius iš Antikorupcijos
komisijos pirmininko. Paprašė Jovitos Bakanaitės dar kartą paaiškinti komisijos esmę.
Jovita Bakanaitė sakė, kad procedūra turi būti pradėta, nes buvo gautas teikimas, kuris
atitinka Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo reikalavimus. Gavusi teikimą, Taryba turi
sudaryti komisiją. Komisija nespręs kaltas ar ne, o spręs ar pažeidė priesaiką. Sakė, kad komisijos
posėdžiai būtų uždari, komisija turi tik pasisakyti ar procedūrą vykdyti toliau ir kreiptis į teismą, ar
nutraukti procedūrą, galutinę išvadą priimtų Taryba.
Leonas Apšega klausė ar Tarybos narys yra laisvas ar ne savo sprendimuose.
Jovita Bakanaitė sakė, kad Tarybos narys turi laikytis pareigų, bet apsisprendimuose
yra laisvas.
Dainius Bardauskas sakė, kad Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas
numato tokią eigą šio klausimo nagrinėjime, jeigu būtumėte komisijoje – niekas Jūsų
apsisprendime Jūsų įtakoti negalėtų. Sakė, kad galima kurti įdomų precedentą.
Valentinas Beinoris sakė, kad čia galioja nekaltumo prezumpcija, kol nėra teismo
sprendimo, kur būtų pateikti visi įrodymai, faktai, tol negalime kalbėti apie tai, kad kažkas yra
kaltas ir pradėti apkaltos procedūros. Sakė, kad jeigu Jūs pradėjote šią procedūrą pasirašydami
teikimą, tai Jūs 4 pasirašykite išvadą, kad asmuo yra nekaltas, nes teikime nepateikėte jokių
įrodymų.
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Leonas Apšega sakė, kad Antikorupcijos komisija stengiasi užbėgti įvykiams už akių,
o ne aiškinasi įvykus vieniems ar kitiems įvykiams.
Bronislavas Rimkus sakė, kad svarstomas neeilinis klausimas, sakė, kad nuostatai
parengti faktiškai komisijai sužlugdyti, remiantis jais komisija yra pasmerkta ir nieko negalės
padaryti. Sakė, kad yra teisinė institucija, tegu ir užbaigia pradėtus darbus. Siūlė pakeisti nuostatus
iš esmės, kad nuostatai būtų konkretūs, pridūrė, kad į komisiją neitų ir siūlytų kitiems neiti.
Modestas Puišė sakė, kad esant tokiai situacijai, jis pats padėtų mandatą, ir nesuteiktų
kitiems malonumo atlikinėti įvairias procedūras. Sakė, kad komisijos sudarymas yra beprasmis, nes
informacijos komisija iš niekus negaus, ar neatrodys juokingai, jei pasibaigus ikiteisminiam tyrimui
išryškės visai kiti dalykai, sakė, kad Darbo partijos atstovai nebalsuos už komisijos sudarymą.
Gaila Matulytė sakė, kad tai panašu į teismo diskreditavimą, lyg tai norisi paskubinti
teisėsaugos institucijų darbą, jį pagreitinti, ar net dalį darbo atlikti už juos. Siūlė nedubliuoti
procedūrų ir sulaukti teisinių institucijų sprendimų.
Jovita Bakanaitė sakė, kad Tarybos nariai tikrai neturės nagrinėti ar padarė
nusikaltimą, o nagrinėti ar tokiais veiksmais pažeidė priesaiką, ar tokie dalykai daro asmeniui, kaip
Tarybos nariui garbę.
Dainius Bardauskas sakė, kad jaunesnius Tarybos narius galima būti kaltinami
nepatyrimu, nebrandumu, bet reikia suprasti, kad Tarybos nariams yra keliami aukštesni
reikalavimai, nuostatai jo manymu yra parengti tinkamai, ir sakė, kad ne komisija sprendžia ar
žmogus pažeidė ar nepažeidė priesaiką, tai sprendžia teismas. Paklausė ar Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos frakcija deleguoja į komisiją atstovus.
Leonas Apšega pasakė, kad jie jau sakė apie tai.
Dainius Bardauskas pasitikslino ir paklausė Leono Apšegos, ar jie tikrai nedeleguoja
atstovų.
Leonas Apšega pasakė, kad nedeleguoja.
Dainius Bardauskas paklausė ,,Kupiškio kraštą keiskime kartu“ frakcijos atstovų ar jie
deleguoja atstovą į komisiją.
Valentinas Beinoris atsakė, kad nedeleguoja.
Dainius Bardauskas pasakė, kad pasinaudoja savo, kaip pirmininkaujančio teise ir
skelbia 15 minučių pertrauką.
Po pertraukos užsiregistravo 22 Tarybos nariai: Dainius Bardauskas, Rimantas
Adomauskas, Zigmantas Aleksandravičius, Virginijus Andrijauskas, Leonas Apšega, Žilvinas
Aukštikalnis, Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius, Dalia Dyrienė, Saulius
Dugnas, Lina Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė, Zigmas Paulauskas,
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Skaistutė Paulauskienė, Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis, Valnetinas Beinoris, Algirdas
Gasiūnas, Modestas Puišė.
Zita Kaušakienė ir Paulius Pranckūnas į posėdį atėjo pavėlavę po pertraukos.
Dainius Bardauskas sakė, kad yra kuriamas precedentas, turės iš naujo pradėti
procedūrą, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme yra nurodyta, kad frakcijos privalo
deleguoti narius į komisiją, tačiau 2 frakcijos atsisako skirti į komisiją savo narius. Sakė, kad bus
kreiptasi į kompetentingas institucijas, kad išsiaiškinti ar privalo frakcijos ar neprivalo deleguoti
narius į komisijas.
Jovita Bakanaitė sakė, kad Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 251
straipsnio 6 dalyje rašoma ,,Gavusi teikimą pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės
tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą savivaldybės taryba kitame savivaldybės
tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą
sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti
išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo.“ Sakė, kad
išeina taip, kad Tarybos nariai nesilaiko teisės aktų.
Valentinas Beinoris sakė, kad įstatymas aiškinamas selektyviai, nes neteikiant narių
pažeidžiamas 6 puntas, o kai nėra pakankamai įrodymų, ta būtų pažeistas 5 punktas. Valentinas
Beinoris sakė, kad geriau pažeis šį įstatymą, nei Lietuvos Respublikos konstituciją, kurioje yra
aiškiai apibrėžta nekaltumo prezumpcija.
Žilvinas Aukštikalnis sakė, kad nereikia Tarybos narių laikyti neišmanančiais ir verstis
užsiimti filosofija.
Leonas Apšega sakė, kad nereikia jo gąsdinti ir kad jis yra senas Tarybos narys,
politikas ir jei bus pradėtas kaltinti kad pažeidžia įstatymus, tai jis išeis pakėlęs galvą ir padės
Tarybos nario mandatą, bet tikisi išeis kaip baigęs kadenciją Tarybos narys.
Dainius Bardauskas sakė, kad neatitinkant įstatymui ir negalint sudaryti komisijos
atideda klausimo svarstymą, nes sudarius komisiją iš 2 frakcijų atstovų būtų pažeistas Lietuvos
Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.
Bendru sutarimu nutarta sprendimo nepriimti šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti.
Rimantas Adomauskas ir Algirdas Gasiūnas informavo, kad nuo 19 pagrindinės
darbotvarkės klausimo svarstymo nusišalina.
18. SVARSTYTA. 19 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Mišrių komunalinių
atliekų tvarkymo kainų patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
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Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 2 prieš, 2 nusišalinus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
19. SVARSTYTA. 20 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos
civilinės saugos funkcijai atlikti paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
20. SVARSTYTA. 1 papildomos darbotvarkės klausimas. Pritarimas teikti tęstinio
aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Kupiškio ligoninėje.
Roma Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar tai bus atvykstantys gydytojai, ar esami teiks tą paslaugą.
Roma Ramanauskienė sakė, kad naujų gydytojų priimta nebus, ligoninė iki šiol taip
pat teikė šias paslaugas, tik jos nebuvo tinkamai įformintos.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas sakė, kad pagal reglamentą turėtų būti pertrauka, klausė Tarybos
narių ar daryti pertrauką, ar baigti svarstyti likusį 1 klausimą.
Bendru sutarimu nutarta pertraukos nedaryti.
21. SVARSTYTA. 2 papildomos darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimas netekusiais galios.
Snieguolė Vairienė pristatė sprendimo projektą.
Paulius Pranckūnas klausė, kodėl taip greitai naikinama pareigybė.
Dainius Bardauskas sakė, kad pareigybė naikinama todėl, kad pagal Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymą yra Mero funkcija priimti ir atleisti įstaigos vadovą į
pareigas ar iš pareigų, todėl naikinama pareigybė, kad būtų galima priimti tolimesnius teisės aktus.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

