KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016-11-04 Nr. TP-9
Kupiškis
Posėdis įvyko 2016 m. spalio 27 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 14 val.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Ingrida Bernatavičienė.
Dalyvavo Tarybos nariai: 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, Vilija Morkūnaitė, Valentinas Beinoris, Jonas Jarutis.
Tarybos nariai, Algirdas Gasiūnas ir Modestas Puišė posėdyje nedalyvavo.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Finansų ir
biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, 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, Savivaldybės administracijos specialistė Dovilė
Šukytė, Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, Žemės ūkio ir
bendruomenių skyriaus vedėjas Saulius Kareiva, Savivaldybės administracijos specialistė Snieguolė
Vairienė, Kupiškio ligoninės direktorė Roma Ramanauskienė, namo adresu Gedimino g. 38A,
Kupiškis gyventojos Vaitonienė Lina ir Rumbauskienė Inga, l. e. uždaroji akcinė bendrovė
,,Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus pareigas Sigitas Dulksnys, Skapiškio seniūnijos seniūnas
Valdas Juškevičius, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, Noriūnų seniūnijos seniūnas
Audronijus Zulonas, Šimonių seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas, Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė, Kupiškio
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socialinių paslaugų centro direktorė Aldona Ražauskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Gėnė Knizikevičienė, Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vyresnioji buhalterė,
laikinai einanti tarnybos vedėjos pareigas Monika Žurauskaitė, uždarosios akcinės bendrovės
„Kupiškio autobusų parkas” direktorius Virgilijus Braknys, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros
centro direktorė Jolita Janušonienė, „Kupiškėnų mintys“ laikraščio korespondentė Banguolė
Aleknienė-Andrijauskė, uždarosios akcinės bendrovės „Ūkininko patarėjas“ korespondentė
Virginija Juškienė, viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas
Vireliūnas, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos
komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kupiškio rajono policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas Džeraldas Baliūnas, Skapiškio seniūnijos
gyventojas p. Vaitoška.
Užsiregistravo 23 Tarybos nariai.
Dainius Bardauskas pristatė posėdžio darbotvarkę ir papildomą darbotvarkę, prašė
leisti įtraukti į darbotvarkę posėdžio pabaigoje Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato atstovus pristatyti naują darbo modelį.
Jonas Jarutis sakė, kad vadovaujantis Savivaldybės tarybos reglamentu buvo pateikę,
berods pirmadienį, klausimą ,,Dėl sprendimo projekto ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų
pakeitimo“ ir prašė įtraukti į papildomą darbotvarkę, tačiau klausimas į papildomą darbotvarkę
neįtrauktas ir nėra gautas joks atsakymas. Prašė tvirtinant darbotvarkę įtraukti klausimą į papildomą
darbotvarkę.
Dainius Bardauskas sakė, kad lapkričio viduryje yra numatytas susitikimas su
Ūkininkų sąjungos atstovais, po susitikimo bus tiksliau aišku ar šis spendimo projektas reikalingas.
Jonas Jarutis sakė, kad kol yra neaiškūs susitikimo rezultatai būtų naudinga svarstyti
dabar šį klausimą.
Valentinas Beinoris sakė, kad formuojasi negera praktika, Vilijos Morkūnaitės buvo
pateiktas sprendimo projektas, bet šiai dienai tai pateikiama kaip Savivaldybės administracijos
ruoštas projektas. Siūlė įtraukti į darbotvarkę Jono Jaručio siūlomą klausimą ir svarstyti.
Dainius Bardauskas sakė, kad nėra etiška nieko nepasitarus pateikti sprendimo
projektą, juk gal galima ateiti diskutuoti ir priimti tinkamus sprendimus.
Leonas Apšega sakė, kad nėra motyvo, kodėl klausimas yra neįtrauktas, jeigu buvo
pateiktas laiku.
Dainius Bardauskas sakė, kad darbotvarkę sudaro Meras ir jis sprendžia, ką įtraukti į
darbotvarkę ir ko ne. Pasiūlė balsuoti už tai kad įtraukti į darbotvarkę Jono Jaručio siūlomą
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klausimą ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“.
10 Tarybos narių balsavus už tai, kad klausimą įtraukti, 13 balsavus prieš nutarta
klausimo į darbotvarkę netraukti.
Ričerdas Kriovė informavo, kad Lietuvos socialdemokratų partijos ir Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos turės teikimą.
Bendru sutarimu darbotvarkei ir papildomai darbotvarkei pritarta, leidžiant perskaityti
teikimą prieš pertrauką, o policijos atstovams posėdžio pabaigoje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario skyrimo į Kupiškio rajono
savivaldybės kultūros centro tarybą.
2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo
ir jos nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežimo mokykliniais
autobusais tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto
priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Poilsio vakarų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Valdos
Tilienės atleidimo iš pareigų.
7. Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir įgaliojimo pasirašyti dokumentus.
8. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte ir įgaliojimo pasirašyti dokumentus.
9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo
Nr. TS-326 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų
pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir
kainų patvirtinimo.
11. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės mokamų asmens sveikatos priežiūros
laboratorinių tyrimų sąrašo ir kainų patvirtinimo.
12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir
veiklos reglamento patvirtinimo.
13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
14. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis
patikėjimo teise Kupiškio meno mokyklai.
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15. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio socialinių
paslaugų centrui.
16. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise Kupiškio etnografijos muziejui.
17. Dėl materialiojo turto panaudos sutarties pratęsimo.
18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo
Nr. TS-93 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo

Nr. TS-333 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS193 „Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose
2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“ papildymo“
pakeitimo“ papildymo.
20. Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatų sąrašo patvirtinimo.
21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais
programos patvirtinimo.
22. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2017
metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo.
23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Kupiškio vandenys“
įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo.
24. Dėl viešųjų įstaigų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro, Kupiškio
rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio ligoninės 2016 metų
finansinių ataskaitų rinkinių audito.
25. Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų
įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
26. Dėl Visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutų sąrašo patvirtinimo.
27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos
skirstymo taisyklių patvirtinimo.
28. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo
Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
29. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.
30. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 30 d. sprendimo
Nr. 153 „Dėl rajono bendro naudojimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
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31. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo
Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2016 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones.
33. Dėl pritarimo projekto „Turistinio patrauklumo didinimas Lietuvos ir Latvijos
rytinėje dalyje, plėtojant

nematerialųjį

kultūros

paveldą“ teikimui

Europos

teritorinio

bendradarbiavimo 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai.
34. Dėl pritarimo projekto „Viešojo sektoriaus paslaugų, teikiamų Lietuvos–Latvijos
pasienio regiono savivaldybėse, kokybės stiprinimas skatinant

bendradarbiavimą bei keliant

darbuotojų kompetencijas“ teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020 m.
INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai.
35. Dėl Žemės sklypo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos
sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo
Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
37. Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo
komisijos sudarymo ir Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų paskirstymo
nuostatų patvirtinimo.
38. Dėl Kupiškio miesto bendruomenės „Mūsų Kupiškis“ prašymo perduoti patalpas
(aptarti).
39. 1 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės
ir uždarosios akcinės bendrovės „Zujų paukštynas“ investicijų sutarčių pasirašymui.
40. 2 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės
nuosavybėn“ papildymo.
41. 3 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko
kasmetinių atostogų.
Vilija Morkūnaitė informavo, kad nuo 1 ir 2 darbotvarkės klausimų svarstymo
nusišalina.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario skyrimas į Kupiškio
rajono savivaldybės kultūros centro tarybą.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teiravosi ar gali pranešėja įvardinti būsimos Kultūros tarybos
sudėtį.
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Jurgita Trifeldienė sakė, kad Kultūros, švietimo ir sporto skyrius gali deleguoti 2
asmenis, tad ji delegavo skyriaus vedėjo pavaduotoją Vytautą Knizikevičių ir Finansų ir biudžeto
skyriaus vedėją Reda Totorienę. 1 narę yra paskyrusi Kultūros centro direktorė – kultūros centro
vadybininkę Karoliną Vaižmužytę.
Aurimas Martinka sakė, kad į tarybą dar įeina Vilija Morkūnaitė, Kultūros centro
direktorė Jolita Janušonienė ir Subačiaus padalinio kultūros vadybininkė Inga Dovydėnienė.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 nusišalinus, 1 susilaikius, 1
nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo
komisijos sudarymas ir jos nuostatų patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nusišalinus, sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
3. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežimo
mokykliniais autobusais tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis sakė, kad aprašas buvo ir neaišku kas keitėsi iš esmės.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad jis buvo parengtas remiantis LR Švietimo ir mokslo
ministerijos metodinėmis rekomendacijomis, o dabar parengtas remiantis patvirtinu aprašu, kuris
yra privalomas.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
4. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų
transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė ar pakilus įkainiui autobusiukų nuoma liks konkurencinga,
ar nebus pigiau nuomotis iš kitur, kokios kainos yra aplinkiniuose rajonuose.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad paslaugos įkainiai konkurencingi.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Poilsio vakarų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
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Valentinas Beinoris klausė ar šis tvarkos aprašas galios tik Savivaldybės įstaigoms ar
ir privačioms, viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad aprašas taikomas Savivaldybės įstaigų organizuojamiems
renginiams ir nereglamentuoja privačių renginių.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
Dainius Bardauskas paklausė Leono Apšegos ar užskaityti jo balsą.
Leonas Apšega sakė, kad taip.
Bendru sutarimu nutarta Leono Apšegos balsą kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės
Valdos Tilienės atleidimas iš pareigų.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Pritarimas paraiškos teikimui ir įgaliojimui pasirašyti dokumentus.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą ir informavo, kad įsivėlė korektūros
klaida – turėtų būti žodis ne ,,atskirties“, o ,,įtraukties“.
Jonas Jarutis klausė ar Savivaldybei reikės prisidėti finansiškai.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad ne.
Gaila Matulytė prašė pateikti konkurse į projekto partnerius dalyvavusių
nevyriausybinių organizacijų skaičių ir pasakyti kas laimėjo teisę būti projekto partneriais.
Jurgita Trifedienė sakė, kad dalyvavo tik VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras, jis
atitiko reikalavimus būti partneriu.
Gaila Matulytė teigė, kad jos nuomone ieškant partnerių tarp nevyriausybinių
organizacijų buvo iškelti labai griežti reikalavimai, taip užkertant kelią konkurencijai.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 3 susilaikius sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
8. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvavimui projekte ir įgaliojimas pasirašyti
dokumentus.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė ar mokyklos galės išsitrinkti priemones, kurių joms reikia.
Jurgita Trofeldienė sakė, kad bus suformuoti priemonių ir įrankių komplektai.
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Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d.
sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir
darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Roma Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą.
Žilvinas Aukštikalnis klausė ar yra numatyta įstatymo, kad šiuos klausimus turi
tvirtinti Taryba.
Jovita Bakanaitė sakė, kad yra numatyta įstaigos įstatuose.
Bronislavas Rimkus klausė kas ta ,,X KLINIKA“.
Roma Ramanauskienė sakė, kad tai ne X KLINIKA, o 10 skyrius.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas pritarė
svarstomam projektui, o 33, 34 ir 35 klausimams nepritarė.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
10. SVATSRYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės teikiamų mokamų paslaugų
sąrašo ir kainų patvirtinimas.
Roma Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės mokamų asmens sveikatos
priežiūros laboratorinių tyrimų sąrašo ir kainų patvirtinimas.
Roma Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12. SAVRSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo
grupės sudėties ir veiklos reglamento patvirtinimas.
Dovilė Šukytė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
13. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos
sudarymas.
Aurimas Martinka pristatė sprendimo projektą.
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Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
14. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti
jomis patikėjimo teise Kupiškio meno mokyklai.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad Vietinio ūkio architektūros ir aplinkos apsaugos
komitetas svarstė šį klausimą ir jam pritarė vienbalsiai. Taip pat sakė, kad Komitetas vienbalsiai
pritarė 14–23 darbotvarkės klausimams.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudos sutartį
Kupiškio socialinių paslaugų centrui.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis klausė, kas ten bus.
Aldona Ražauskienė sakė, kad bus steigiami Savarankiško gyvenimo namai, teikiamos
Integralios pagalbos paslaugos.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
16. SVARSTYTA. Nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimas
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kupiškio etnografijos muziejui.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar bus biudžete numatytos lėšos patalpoms išlaikyti, nes
Muziejui bus didelė našta.
Aurimas Martinka sakė, kad Muziejus tą pastatą jau administravo, tik perdavimo
nebuvo. Didžiausios išlaidos – elektros sąnaudos. Teigė, kad reikės sprendimo ir dėl papildomų
lėšų.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
17. SVARSTYTA. Materialiojo turto panaudos sutarties pratęsimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 3 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
Dainius Bardauskas sakė, kad nebalsavo Bronislavas Rimkus. Klausė ar jis balsavo.
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Bronislavas Rimkus sakė balsavo ,,už“ sprendimo projektą.
Bendru sutarimu nutarta Bronislavo rinkaus balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto
perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo
patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
19. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d.
sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 18 d.

sprendimo Nr. TS-333 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d.
sprendimo Nr. TS-193 „Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės
daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“
pakeitimo“ papildymo“ pakeitimo“ papildymas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris sakė, kad spaudoje buvo informacija, kad Kupiškio rajone
renovuojamų namų skaičius bus ribojamas. Klausė ar tiesa ir kaip tai paveiks rajoną?
Vida Vaitonienė sakė, kad šiai dienai yra 8 namai, kurių gyventojai nori namų
renovacijos, o kvota yra 9, tad į sąrašą būtų galima įtraukti dar 1 namą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
20. SVARSTYTA. Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio
ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
21. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros
2016–2020 metais programos patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 nebalsavus, 1 susilaikius
sprendimo projektui pritarta.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas, Rimantas Adomauskas ir Vilija Morkūnaitė informavo, kad
nusišalino nuo svarstomo klausimo.
Posėdžio pirmininkavimas perduotas mero pavaduotojui Aurimui Martinkai.
22. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo
liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą ir sakė, kad projektas parengtas ir
pateikiamas su pakeitimais apvalinant iki ,,0“.
Jonas Jarutis sakė, kad mato ir 29 ir kitus skaičius, tai kaip suapvalinta.
Vida Vaitonienė sakė, kad pateikia projektą su pakeitimais – apvalinant iki ,,0“, jeigu
buvo 87 eurai – tai siūlo 90 eurų, jeigu buvo 145 eurai, tai siūloma 150 eurų.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 nebalsavus, 3 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
23. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimas, UAB „Kupiškio
vandenys“ įstatinio kapitalo didinimas ir įstatų patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
24. SVARSTYTA. Viešųjų įstaigų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos
centro, Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio
ligoninės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kiek tai gali kainuoti.
Vida Vaitonienė sakė, kad praėjusiais metais Kupiškio rajono savivaldybės pirminės
asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio ligoninės auditai kainavo po 1500 su PVM, o
Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro auditas kainavo 605 eurai su PVM.
Jonas Jarutis klausė ar praėjusiais metais buvo nustatyti kokie pažeidimai.
Reda Totorienė sakė, kad ligoninėje buvo nustatyti netikslumai, buvo neteisingai
registruotas turtas, tai sudarė apie pusė milijono eurų.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos
komitetas nutarė siūlyti Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centre audito neatlikti, o
Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centre ir Kupiškio ligoninėje
auditą atlikti.
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Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitete buvo
svarstytas šis klausimas ir Komitetas pritarė pateiktam sprendimo projektui.
Jonas Jarutis sakė, kad jo nuomone nėra prasmės kas metai auditą atlikti tose pačiose
įstaigose.
Dainius Bardauskas siūlė balsavimui klausimą: ,,Kas už tai, kad Kupiškio rajono
turizmo ir verslo informacijos centre auditą atlikti?“.
Už balsavus 17 Tarybos narių, 6 prieš audito atlikimui Kupiškio rajono turizmo ir
verslo informacijos centre pritarta.
Dainius Bardauskas teikė sprendimo projektą balsavimui.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 4 prieš sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
25. SVARSTYTA. Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų
paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
26. SVARSTYTA. Visuomenei

būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus

susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad sąrašas be jokių paaiškinimų, ne pakankamai
informatyvus. Siūlė priimti papildant: nurodant reisų skaičių ir išvykimo laiką.
Vida Vaitonienė sakė, kad reikia tvirtinti reisus, o ne maršrutus.
Bronislavas Rimkus sakė, kad taip paliekama teisė savivalei.
Vida Vaitonienė sakė, kad pagal ministro įsakymą reikia patvirtinti maršrutus.
Dainius Bardauskas sakė, kad reisus tvirtina Valdyba.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad tai Visuomenei būtinų maršrutų sąrašas, o Tarybos
nariai nemato kaip tas sąrašas keičiasi: kas įrašoma, kas paliekama.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas sakė, kad artėja pertrauka pasiūlė R. Kriovei dviejų

frakcijų

vardu perskaityti teikimą.
Algirdas Valiušis sakė, kad Tarybos nariai siūlo Gėnei Knizikevičienei pristatyti
sprendimo projektą, o po to skelbti pertrauką.
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Jonas Jarutis paprašė posėdžio pabaigoje leisti pasisakyti.
Bendru sutarimu nutarta svartyti dar 1 klausimą iki pertraukos ir posėdžio pabaigoje
leisti pasisakyti Jonui Jaručiui.
Vilija Morkūnaitė informavo, kad nusišalina nuo 27 klausimo svarstymo.
27. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos
paramos skirstymo taisyklių patvirtinimas.
Gėnė Knizikevičienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nusišalinus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Ričerdas Kriovė perskaitė Teikimą (kopija pridedama)
Dainius Bardauskas paskelbė 20 minučių pertrauką.
Po pertraukos užsiregistravo 23 Tarybos nariai: 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, Vilija Morkūnaitė, Valnetinas Beinoris,
Jonas Jarutis.
28. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d.
sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“
pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
29. SVARSTYTA. Skolų pripažinimas beviltiškomis.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
30. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 30 d.
sprendimo Nr. 153 „Dėl rajono bendro naudojimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis paprašė konkretizuoti kuri tai yra vieta.
Mažvydas Šalkauskas sakė, kad tai yra už paplūdimio.
Jonas Jarutis sakė, kad Tarybos nariai turėtu žinoti koks yra matymas, užmanymas.
Dainius Bardauskas sakė, kad tai galėtų būti susiję su Lėvens tvenkinio įgalinimu.
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Jonas Jarutis sakė, kad kas gali paneigti, kad slaptas sprendimo pateikimas nėra
sklypo suformavimas artimiems Mero giminaičiams.
Dainius Bardauskas sakė, kad tai rekreacinė teritorija ir priklauso Savivaldybei, norint
investuoti reikia sklypą perduoti Nacionalinei žemės tarnybai, kuri suformuotų sklypą nuomai.
Už sprendimo projektą balsavus 17 Tarybos narių, 2 prieš, 4 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
31. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d.
sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė ar lėšos jau įsisavintos kur daromi keitimai.
Leonas Apšega sakė, kad reikia programas ruošti atsakingiau, nes tik kelios pozicijos,
kur niekas nepakeista.
Mažvydas Šalkauskas sakė, kad keitimai atsiranda gyventojų prašymu ir atsiradus
ekstremalioms situacijoms.
Valentinas Beinoris sakė, kad labai tikisi, jog tai paskutinis kartas, kada taip elgiamasi
su pinigais.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 prieš, 2 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Augenijus Cesevičius informavo, kad nusišalino nuo 32 klausimo svarstymo.
Dainius Bardauskas sakė, kad dauguma Tarybos narių turėtų nusišalinti nuo 32
klausimo svarstomo, siūlė atmesti bet kokius galimus nusišalinimus svarstant 32 klausimą.
Bendru sutarimu Mero pasiūlymui pritarta.
32. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemones.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
33. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Turistinio patrauklumo didinimas Lietuvos ir
Latvijos rytinėje dalyje, plėtojant nematerialųjį kultūros paveldą“ teikimui Europos teritorinio
bendradarbiavimo 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
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Leonas Apšega sakė, kad dar tokio dalyko praktikoje nebuvo, kada tokiems
nematerialiems dalykams išleisti tiek pinigų.
Arūnas Valintėlis sakė, kad nupirkus modernią sceną būtų galima ją ir nuomoti, taip
pakankamai greitai tie pinigai atsipirktų. Tai vertino kaip Kupiškio krašto reklamą.
Valentinas Beinoris klausė ar Kupiškio savivaldybės dalis 160 000 eurų?
Arūnas Valintėlis sakė, kad projekte yra 6 partneriai, Kupiškio savivaldybei reikėtų
prisidėti 23 169,50 Eur.
Jonas Jarutis sakė, kad aiškinamasis raštas parengtas klaidingai.
Arūnas Valintėlis sakė, kad įvyko techninė klaida.
Dainius Bardauskas paprašė Jolitos Janušonienės paaiškinti, kodėl Kupiškio rajone
pasirinkta choro tematika.
Jolita Janušonienė papasakojo, kodėl Kupiškio rajone pasirinkta chorų tematika.
Brinislavas Rimkus klausė, kodėl neatsispindi materialūs dalykai pateiktoje
medžiagoje.
Arūnas Valintėlis sakė, kad tai ,,minkštieji projektai“, todėl neturi būti akcentuojami
materialūs dalykai.
Valentinas Beinoris klausė, kas nusprendė, kad Kupiškyje bus chorai.
Jolita Janušonienė sakė, kad paraišką rengė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros
centras, buvo išskirtos sritys, kurios turėjo nesikartoti.
Leonas Apšega klausė, kas vykdys šią veiklą, kas apsprendė, kad dalyvauti šiame
projekte ar komisija ar kas. Kas prižiūrės ir vykdys projektą.
Arūnas Valintėlis sakė, kad šį projektą administruoja VšĮ Euroregiono EŽERŲ
KRAŠTO direktorato biuras, Savivaldybė yra šio biuro nariai. VšĮ generuoja idėjas, o Savivaldybės
teisė apsispręsti ar dalyvauti ar ne siūlomuose projektuose.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad klausimas yra labai svarbus, nes ten bus
milžiniški pinigai. Sakė siūlė kuo greičiau balsuoti, kad tik įsisavinti ES paramą, nes ateityje tokių
projektų nebeliks.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 3 susilaikius sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Jonas Jarutis sakė, kad jei daugiau būtų pateikta informacijos svarstomu klausimu –
būtų kilę mažiau diskusijų.
34. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Viešojo sektoriaus paslaugų, teikiamų
Lietuvos–Latvijos pasienio regiono savivaldybėse, kokybės stiprinimas skatinant bendradarbiavimą
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bei keliant darbuotojų kompetencijas“ teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020
m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 prieš, 2 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
35. SVARSTYTA. Žemės sklypo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo
komisijos sudarymas tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis sakė, kad precedentas būtų neeilinis, ar verta pirkti žemę po vandeniu.
Klausė ar neatsiras daugiau savininkų, kurie norės parduoti žemę po vandeniu.
Dainius Bardauskas sakė, kad yra žemės sklypas, o ne tik žemė po vandeniu.
Jovita Bakanaitė sakė, kad Registrų centre įregistruotas kaip žemės sklypas, o paskirtis
– tvenkinys.
Dainius Bardauskas sakė, kad tai yra bandymas padėti tašką šioms problemoms.
Bronislavas Rimkus klausė ar yra kokie nors dokumentai, kurie pagrįstų informaciją
apie ką kalbama, kad problema tokia sena ir įsisenėjusi.
Jovita Bakanaitė sakė, kad p. Paštukienei yra surašytas ne vienas Administracinės
tvarkos pažeidimo protokolas, bausta Aplinkos apsaugos pareigūnų.
Bronislavas Rimkus klausė kur garantijos, kad išpirkus žemę išnyks problema.
Dainius Bardauskas sakė, kad tikimasi, jog išnyks.
Julius Vytautas Semėnas sakė, kad problema yra sena, tęsiasi apie 15 metų, sakė tikisi
palankaus Tarybos narių sprendimo.
Gintautas Misiūnas sakė, kad žino situaciją, bet yra didelė problema, dažnai būna
melagingi iškvietimai, o policijos pareigūnų pajėgos yra būtinos gal kur kitur.
Valentinas Beinoris sakė, kad keistas administracijos sprendimas išsipirkinėti iš
reketininkų ramybę.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad nėra ten viskas taip paprasta, pirmiausia
neturėjo būti žemė gražinama po vandeniu, bet įsivėlus į konfliktą jį reikia spręsti. Reikia pripažinti,
kad moteris laimėjo prieš visas galimas instancijas.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad yra Taryba terorizuojama tam, kad būtų pasiektas
tikslas, o priėmus šį sprendimą bus tikslas pasiektas. Sakė manantis, kad problema taip lengvai
neišsispręs.
Leonas Apšega sakė, kad problema jo manymu taip lengvai neišsispręs, paprašys už
žemę, už vandenį ir t.t.
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Dainius Bardauskas sakė, kad šiuo sprendimu yra tik sudaroma komisija, o ne
perkamas sklypas. Sakė, kad vyks ilgas procesas.
Jonas Jarutis sakė, kad tai bus precedentas, žmogus nesilaiko teisės aktų, o priimant šį
sprendimą įteisinsime neteisėtus veiksmus.
Valentinas Beinoris siūlė atskirti kad yra teisėta, o kas neteisėta, ji pradėjo karą ir jei
būtų teisingai nubausta, gal tada nustotų pažeidinėti taisykles.
Už sprendimo projektą balsavus 17 Tarybos narių, 2 prieš, 4 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
36. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d.
sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“
pakeitimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
Dalia Dyrienė kėlė ranką, kad pritaria sprendimo projektui, tačiau sugedus jos įrangai,
nebegali balso užfiksuoti.
Bendru sutarimu nutarta Dalios Dyrienės balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
37. SVARSTYTA. Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų
skirstymo komisijos sudarymas ir Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų
paskirstymo nuostatų patvirtinimas.
Saulius Kateiva pristatė sprendimo projektą, prašė įterpti 24 punkte ,,pareiškėjo“.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
Dainius Bardauskas paklausė Dalios Dyrienės ar užskaityti jos balsą.
Bendru sutarimu nutarta Dalios Dyrienės balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas paprašė 38 klausimą aptarimui perkelti į pabaigą, o dabar
svarstyti papildomos darbotvarkės klausimus.
Bendru sutarimu Dainiaus Bardausko pasiūlymui pritarta.
38. SVARSTYTA. 1 papildomos darbotvarkės klausimas. Pritarimas Kupiškio rajono
savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Zujų paukštynas“ investicijų sutarčių pasirašymui.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Virginijus Andrijauskas klausė ar tuose sklypuose yra nekilnojamo turto.
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Arunas Valintėlis sakė, kad yra nerealizuotini bešeimininkei statiniai.
Dainius Bardauskas sakė, kad sklypus įmonės sutvarkys.
Valentinas Beinoris klausė kokiu atstumu yra artimiausi gyventojai ar gyventojų
grupė.
Arūnas Valintėlis sakė, kad apie 1 kilometrą.
Virginijus Andrijauskas pasiūlė redakcinius pakeitimus: 3.1, 3.2 papunkčiuose įrašuti
,,per 5 metus nuo žemės nuomos sutarties pasirašymo dienos“, 4.1 papunktyje reikėtų parašyti ne
,,įmonė“ o ,,investuotojas“, taip pat sake de minimis sąlyga neturėtų būti, nes jei paaiškės, kad
prieštarauja, tai įsijungs 9 punktas.
Jonas Jarutis sakė, kad jei viršys pagalbą de minimis, tai nebus atleista nuo žemės
nuomos ir žemės mokesčio.
Bendru

sutarimu

nutarta

4.1

papunktyje

vietoje

žodžio

,,įmonė“,

įrašyti

,,investuotojas“.
Dėl 3.1 Dainius Bardauskas siūlė nieko nekeisti, nes jau parašyta, kad nuo sutarties
pasirašymo dienos.
Bendru sutarimu nutarta 3.2 papunktyje įrašyti ,,nuo žemės sklypo nuomos
pasirašymo dienos“.
Arūnas Valintėlis sakė, kad ši sutartis yra kaip priedas prie žemės nuomos sutarties.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius, sprendimo
projektui pritarta.
Dainius Bardauskas paklausė Dalios Dyrienės ar ji susilaiko, ar užskaityti jos balsą
balsavus ,,už“.
Dalia Dyrienė sakė, kad balsuoja ,,už“.
Bendru sutarimu nutarta Dalios Dyrienės balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
39. SVARSTYTA. 2 papildomos darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl sutikimo perimti valstybės
turtą savivaldybės nuosavybėn“ papildymas.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus, sprendimo
projektui pritarta.
Dainius Bardauskas paklausė Dalios Dyrienės ar ji susilaiko, ar užskaityti jos balsą
balsavus ,,už“.
Dalia Dyrienė sakė, kad balsuoja ,,už“.
Bendru sutarimu nutarta Dalios Dyrienės balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
40. SVARSTYTA. 3 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl Savivaldybės mero
Dainiaus Bardausko kasmetinių atostogų.
Snieguolė Vairienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 prieš, 1 susilaikius, 2 nebalsavus,
sprendimo projektui pritarta.
Dalia Dyrienė sakė, kad balsuoja ,,už“.
Bendru sutarimu nutarta Dalios Dyrienės balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas klausė ar klausimus svarstyti toliau, ar eiti pietauti.
Bendru sutarimu nutarta pietų pertraukos neskelbti.
41. SVARSTYTA. 38 darbotvarkės klausimas.

Kupiškio miesto bendruomenės

„Mūsų Kupiškis“ prašymas perduoti patalpas (aptarti).
Danas Baronas pristatė prašymą.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad pirmiausia turėtų būti visuotinio Bendruomenės
narių susirinkimo protokolas ar išrašas, kad Bendruomenės nariai pritaria šiai idėjai ir verslo planas,
kad matytųsi, ką Bendruomenė ten darys.
Danas Baronas sakė, kad nesupranta verslo plano pateikimo priežasties, juk pirmiausia
prašoma patalpų.
Dainius Bardauskas sakė, kad pritartų Virginijaus Andrijausko minčiai, kad būtų
pateiktas visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo protokolas ir išrašas.
Vida Vaitonienė sakė, kad asociacijoms nereikia verslo planų, bet reikia parašyti kokią
planuoja vykdyti veiklą.
Valentinas Beinoris sakė, sveikintina idėja, kad Bendruomenės ne tik prašo, bet ir
imasi pačios veiklos. Sakė kyla abejonių ar neteks dotuoti Savivaldybei. Klausė ar turi
paskaičiavimus dėl planuojamo verslo.
Danas Baronas sakė, kad jokių paskaičiavimų neturi.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad jei aliejus būtų labai pelningas amatas, tai to
imtųsi daugelis ūkininkų, siūlė labai gerai viską paskaičiuoti.
Bronislavas Rimkus sakė, kad kilo mintis dėl aliejaus realizavimo, bet visumoje
pritartų tokiai idėjai.
Dainius Bardauskas sakė tikisi, kad Danas Baronas supranta kokią atsakomybę
prisiimtų Bendruomenė priėmus teigiamą sprendimą. Sakė, kad pateikus Bendruomenės visuotinio
narių susirinkimo protokolą bus ruošiamas Tarybos sprendimo projektas.
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Dainius Bardauskas paprašė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintauto Misiūno pristatyti reformą.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos
komisariato atstovė pristatė darbo pasiskirstymą po reformos.
Dainius Bardauskas sakė, kad nuo posėdžio pradžios yra atvykęs iš Skapiškio p.
Vaitoška, kuris nori pasisakyti.
Bendru sutarimu nutarta leisti pasisakyti p. Vaitoškai.
Pasisakė p. Vaitoška.
Dainius Bardauskas suteikė žodį Jonui Jaručiui.
Pasisakė Jonas Jarutis. Jonas Jarutis sakė, kad tai jo paskutinis šios kadencijos
Tarybos posėdis, nes yra išrinktas į LR Seimą ir 2016-11-03 duos priesaiką, tada automatiškai
nutrūks jo, kaip Tarybos nario, įgaliojimai.
Tarybos nariai palinkėjo Jonui Jaručiui sėkmės.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

