KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
NEEILINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016-03-17 Nr. TP-3
Kupiškis
Posėdis įvyko 2016 m. kovo 17 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.
Dalyvavo Tarybos nariai: Rimantas Adomauskas, Zigmantas Aleksandravičius,
Virginijus Andrijauskas, Leonas Apšega, Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius,
Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Algirdas Gasiūnas, Jonas Jarutis, Lina Kaušakienė, Zita
Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Vilija Morkūnaitė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė
Paulauskienė, Modestas Puišė, Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis.
Posėdyje nedalyvavę Tarybos nariai: Žilvinas Aukštikalnis, Valentinas Beinoris ir
Gaila Matulytė.
Dalyvavo:

Savivaldybės

administracijos

direktorius

Marius

Mališauskas,

Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė, Ūkio skyriaus vedėjas Erminijus Stankus
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė) Jovita Bakanaitė, Kanceliarijos
skyriaus specialistės Lina Vėjelienė ir Stasė Krestovienė, Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo
skyriaus vyresnysis specialistas Laimutis Tilius, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
specialistas Laimis Vilčinskas, „Kupiškėnų minčių“ laikraščio korespondentė Jurgita Banionienė,
uždarosios akcinės bendrovės „Ūkininko patarėjas“ korespondentė Virginija Juškienė, viešosios
įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas Vireliūnas, UAB ,,Panevėžio
rytas“ žurnalistė Lina Rušėnienė.
Užsiregistravo 22 Tarybos nariai.
Dainius Bardauskas supažindino Tarybos narius su darbotvarke, kurioje numatyti 3
klausimai.
Jonas Jarutis sakė, kad 2016 m. kovo 16 d. pateikė pasiūlymą dėl posėdžio atidėjimo ir
teigė norintis pateikti keletą papildomų argumentų, dėl ko prašo atidėti posėdį. Sakė, kad Kupiškio
rajono savivaldybės tarybos reglamento 15 straipsnyje numatyta, kas šaukia posėdžius. Teigė, kad
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2016 m. vasario 22 d. buvo pateiktas nepasitikėjimo Mero pavaduotoju Aurimu Martinka tekstas ir
Meras privalėjo šaukti posėdį ne vėliau kaip per 2 savaites nuo Tarybos narių kreipimosi. Jei tai
nebuvo padaryta, tada turėjo sušaukti posėdį tie asmenys, kurie įteikė kreipimąsi. Sakė manantis,
kad neeilinio posėdžio data turėjo būti suderinta su tais asmenimis, kurie pareiškė nepasitikėjimą
Mero pavaduotoju, vadovaudamasis 21 straipsniu siūlo atidėti posėdį ir klausimus svarstyti eilinio
posėdžio metu, kuris pasak Mero, numatomas 2016 m. kovo 31 d. Sakė manantis, kad yra
pasinaudota situacija kada 3 pareiškėjai yra komandiruotėse užsienyje ir negalėjo dalyvauti
neeiliniame posėdyje.
Dainius Bardauskas paprašė Jovitos Bakanaitės pakomentuoti susidariusią situaciją.
Jovita Bakanaitė sakė, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos reglamente ir
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta, jog pareiškus nepasitikėjimą reikalinga
pateikti sprendimų projektus, tada posėdis privalo būti sušauktas per 14 dienų (15 punktas), tačiau
šiuo atveju buvo pateiktas tik raštas, kuriame buvo nurodyta, kad meras privalo vadovautis 92 ir
sekančiai punktais, kuriuose atiduota iniciatyvos teisė merui. Posėdžio atidėjimo nereglamentuoja
nei Vietos savivaldos įstatymas, nei Tarybos reglamentas, o minėtas punktas kalba apie
darbotvarkės pakeitimą ir papildymą.
Jonas Jarutis teigė, kad tai yra Tarybos valioje, juk būna, kad klausimai išimami,
įdedami, keičiama darbotvarkė.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad kreipėsi į merą žodžiu prašė, kad būtų
suderintas šio klausimo svarstymo laikas. Prašė, jei bus nuspręsta tęsti procedūrą, po 2 klausimo
pareikšti pareiškimą.
Danius Bardauskas teikė balsavimui Jono Jaručio pasiūlymą, kad atidėti posėdžio
klausimus sekančiam eiliniam posėdžiui.
8 Tarybos nariams balsavus, kad posėdis būtų atidėtas, 14 balsavus, kad nebūtų
atidėtas nuspręsta posėdį tęsti.
Bendru sutarimu nutarta leisti pareikšti pareiškimą Zigmantui Aleksandravičiui prie 3
klausimo svarstymą.
Dainius Bardauskas teikė balsavimui darbotvarkę. 19 balsavus už, 3 prieš darbotvarkei
pritarta.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Aurimo Martinkos atleidimo
iš pareigų (pareiškus nepasitikėjimą juo) slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo.
2. Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.
3. Dėl Aurimo Martinkos atleidimo iš Kupiškio rajono savivaldybės mero
pavaduotojo pareigų prieš terminą.
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Dainius Bardauskas supažindino su procedūros eiga, kada pareikštas nepasitikėjimas
Mero pavaduotoju. Paprašė pasisakyti nepasitikėjimo iniciatorių.
Jonas Jarutis teigė, kad darbotvarkė yra patvirtinta ir prašė jos laikytis. 1 klausimas
turėtų būti slapto balsavimo biuletenio tvirtinimas.
Dainius Bardauskas teigė, kad tai yra procedūros eiga.
Jonas Jarutis teigė, kad tada blogai suformuluota darbotvarkė.
Dainius Bardauskas teigė, kad po procedūros bus pradėti svarstyti darbotvarkės
klausimai.
Leonas Apšega pasakė, kad jei bus nesilaikoma darbotvarkės, jis posėdyje
nedalyvaus.
Jonas Jarutis paprašė frakcijos vardu 5 minučių pertraukos.
Leonas Apšega teigė, kad palieka salę, nes Taryboje dirba virš 20 metų ir tai yra
unikalus atvejis, kad sukeičiami darbotvarkės klausimai. Tarybos nebuvo pritarta klausimų
sukeitimui vietomis, sakė, kad tokią situaciją jis laiko Tarybos narių nuomonės ignoravimu ir
primetimu kitos nuomonė. Pabrėžė, kad privaloma dirbti griežtai pagal patvirtintą darbotvarkę.
Leonas Apšega paliko Tarybos posėdį.
Dainius Bardauskas klausė, iš kur ponas Leonas taip nusprendė, kad Tarybos narių
nuomonė bus ignoruojama, sakė, kad dar neišklausėme oficialios pozicijos. Paklausė Jono Jaručio
kokia oficiali pozicija po pertraukos.
Jonas Jarutis teigė, kad jų frakciją toliau dalyvauja posėdyje.
Dainius Bardauskas, atsižvelgiant į pareiškimo iniciatorių pastabas siūlė bendru
sutarimu pradėti nuo 1 klausimo pagal darbotvarkę.
Bendru sutarimu nutarta pradėti nuo 1 darbotvarkės klausimo.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Aurimo Martinkos
atleidimo iš pareigų (pareiškus nepasitikėjimą juo) slapto balsavimo biuletenio patvirtinimas.
Dainius Bardasukas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 21 Tarybos narys, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas.
Dainius Bardauskas pristatė sprendimo projektą.
Jovita Bakanaitė teigė, kad pagal reglamento nuostatas kiekviena partija turi deleguoti
po atstovą į komisiją.
Ričerdas Kriovė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovu pasiūlė
Saulių Dugną.
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Dainius Bardauskas paklausė ar Saulius Dugnas sutinka dalyvauti komisijos darbe.
Saulius Dugnas atsakė, kad sutinka.
Augenijus Cesevičius Lietuvos socialdemokratų partijos atstovu pasiūlė Zigmą
Paulauską.
Dainius Bardauskas paklausė ar Zigmas Paulauskas sutinka dalyvauti komisijos darbe.
Zigmas Paulauskas atsakė, kad sutinka.
Zita Kaušakienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovu pasiūlė Joną Jarutį.
Dainius Bardauskas paklausė ar Jonas Jarutis sutinka dalyvauti komisijos darbe.
Jonas Jarutis atsakė, kad sutinka.
Zigmantas Aleksandravičius Visuomeninio rinkimų komiteto ,,Kupiškio kraštą
keiskime kartu“ atstove pasiūlė Viliją Morkūnaitę.
Dainius Bardauskas paklausė ar Vilija Morkūnaitė sutinka dalyvauti komisijos darbe.
Vilija Morkūnaitė atsakė, kad sutinka.
Virginijus Andrijauskas Darbo partijos atstovu pasiūlė Modestą Puišę.
Dainius Bardauskas paklausė ar Modestas Puišė sutinka dalyvauti komisijos darbe.
Modestas Puišė atsakė, kad sutinka.
Danas Baronas nuo partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ pasiūlė pats save.
Dainius Bardauskas paklausė ar Danas Baronas sutinka dalyvauti komisijos darbe.
Danas Baronas atsakė, kad sutinka.
Dainius Bardauskas teikė sprendimo projektą balsavimui su pasiūlytais nariais į
komisiją.
Už sprendimo projektą balsavo 21 Tarybos nariai, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
3. SVARSTYTA. Aurimo Martinkos atleidimo iš Kupiškio rajono savivaldybės mero
pavaduotojo pareigų prieš terminą.
Dainius Bardauskas pristatė sprendimo projektą. Priminė procedūros tvarką.
Vilija Morkūnaitė perskaitė raštą ,,Dėl nepasitikėjimo Kupiškio rajono savivaldybės
mero pavaduotoju Aurimu Martinka“ (kopija pridedama).
Dainius Bardauskas suteikė žodį Mero pavaduotojui Aurimui Martinkai.
Aurimas Martinka teigė, kad jis, kaip Mero pavaduotojas yra įtrauktas į Globos ir
rūpybos tarybos sudėtį ir yra šios Tarybos pirmininkas. Tapęs Globos ir rūpybos tarybos nariu
2015 m. birželio 22 d. yra pasirašęs Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos
konfidencialumo pasižadėjimą, forma patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. ADV-18. Sakė, kad Piniginės socialinės paramos

5
nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo 71 punktas nurodo, kad ginčytinus klausimus
dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, neskyrimo, nutraukimo, atnaujinimo svarsto
Savivaldybės tarybos patvirtinta Globos ir rūpybos taryba, tad manantis, kad teisės aktų nepažeidė,
nes vykdė paskirtas pareigas. Kalbant apie Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitetą sakė,
kad pripažįsta, jog 1 posėdžio nesurengė, tačiau pabrėžė, kad komiteto posėdžiuose vyksta komiteto
pirmininko monologas, nariai ateina nepasiruošę, neperskaitę projektų. Sakė, kad kaltinimai
menami, nėra konkretumo kuo pasireiškia charakterio bruožai, bendravimo stilius. Teigė, kad
pasigendantis konkretumo ir tikisi toliau eiti pareigas. Kalbant apie Saugaus eismo komisijos
posėdžius sakė, kad iš esmės komisija buvo neteisėta, o išvažiuojamasis posėdis 1 buvo.
Jonas Jarutis sakė išklausęs atsakymus gali vertinti, kad Mero pavaduotojas geras
politikas, žino kurias klaidas reikia pripažinti, kurias ne. Sakė, kad į daugelį mestų kaltinimų nėra
atsakymų, nes nėra atstovų, kurie galėtų atsakyti į mestus kaltinimus. Teigė, kad pats faktas, kai
pasinaudota proga, kada iš opozicijos nėra 3 atstovų surengtas posėdis parodo, kad valdančioji
koalicija nesijaučia stipri.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad nesiekia koalicijos suardymo ar nuvertimo, bet
jaučiasi pasidarę vieno žmogaus įkaitais. Sakė, kad Martinka per klaidą gavo valdžią ir valdžią
naudoją piktam: kerštui ir kitiems negeriems dalykams. Teigė, kad yra daugelio žmonių suluošinti
likimai ir bus luošinami toliau, kol Martinka bus Mero pavaduotoju. Apgailestavo, kad buvęs rajono
Meras priverstas darbo ieškoti kitame rajone, o mes vežamės iš Anykščių, iš Panevėžio ir
socialdemokratus. Teigė, kad ir ateityje viešins Martinkos niekšingus darbus, terorą ir nesiskaitymą
su žmonėmis.
Augenijus Cesevičius teigė, kad išklausius Zigmanto Aleksandravičiaus kalbą, atrodo,
kad pasaulis apvirto aukštyn kojomis. Sakė, kad jis pasakė daug tiesos, daug ir ne tiesos. Sakė
manantis, kad koalicija dirba sistemingai, tvarkingai, nedeficitinio biudžeto priėmimas parodė, kad
suvaldyta finansinė situacija. Teigė, kad Socialdemokratų frakciją nepalaiko interpeliacijos,
pareiškimai dauguma menamo pobūdžio ir kvietė Tarybos narius elgtis atsakingai ir palaikyti Mero
pavaduotoją. Sakė, kad tai yra iššūkis visai koalicijai.
Virginijus Andrijauskas teigė, kad važiuojant į Šimonių seniūniją tikrai nežinojo, kad
tai išvažiuojamasis Saugaus eismo komisijos posėdis, nes ,,negimė“ protokolas, buvo tik 4 iš 12
nariai, tad tas posėdis ir taip neteisėtas. Sakė, kad turi Savivaldybės administracijos raštą, kuriame
parašyta, kad šiuo metu yra 21 prašymas Saugaus eismo komisijai, kuris yra nenagrinėtas.
Vilija Morkūnaitė teigė, kad kyla klausimas kam ir dėl ko dirba Taryba. Sakė, kad jei
keliama problema, tai ir norima, kad ta problema būtų sprendžiama. Koalicijos stiprumo pabrėžimas
parodo, kad dėl jos tvirtuma kyla daug baimių. Sakė, kad Martinka turėtų pagalvoti, ar tinkamai
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atlieka savo pareigas, valdo kitų žmonių likimus. Siūlė nežiūrėti vieniems į kitus kaip į priešus, o
Martinkai pamąstyti ir pasikeisti, padaryti išvadas.
Ričerdas Kriovė teigė, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija
nepritaria interpeliacijos procesui ir mano, kad kaltinimai yra nepagrįsti. Sakė, kad frakcija pilnai
palaiko mero pavaduotoją Aurimą Martinką ir linki toliau sėkmingai dirbti šiose pareigose.
Modestas Puišė teigė, kad vicemeras atsakė, tik į 2 klausimus, nors norėjosi atsakymų
ir į menamus pažeidimus. Sakė mano, kad taikomi darbe metodai nėra gražūs ir nenorėtų, kad tai
tęstųsi toliau.
Saulius Dugnas teigė, kad jaučiamas pasipriešinimas tiek iš opozicijos tiek iš
gyventojų, bet reikia pripažinti, kad griežta politika padėjo rajonui sumažinti įsiskolinimus, priimti
nedeficitinį biudžetą. Sakė, kad daugelį kaltinimų Mero pavaduotojas paneigė, o dėl Saugaus eismo
komisijos veiklos – tai remiantis Vyriausybės nutarimu matoma, kad ta komisija sudaryta neteisėtai.
Dainius Bardauskas suteikė žodį klausimo iniciatoriams.
Iniciatoriai nepasisakė.
Dainius Bardauskas sakė, kad norėtų atmesti kaltinimus, kad buvo specialiai
nustatinėjama posėdžio data. Teigė, kad nėra pranašas ir negali prognozuoti kada kas išvyks. Dėl
kaltinimų Mero pavaduotojui teigė, kad nemanantis, jog 1 punktu pažeisti teisės aktai, nes Mero
pavaduotojas viską išsamiai paaiškino. Dėl Saugaus eismo komisijos – gal buvo per didelis darbo
krūvis, gal patirties stoka, bet visi dalykai pataisomi. Kalbant apie partinių reikalų painiojimo su
darbinais – sakė, kad jis yra politinio pasitikėjimo tarnautojas ir politika gali užsiimti. Kalbėdamas
apie agresyvų darbo stilių sakė, kad gal kada buvo griežtai sureaguota į tam tikras situacijas, tačiau
negalima sakyti, kad visiškai nedirba, kad dirba netinkamais metodais. Sakė, kad koalicija gali
dirbti, reikalo keisti Mero pavaduotoją nemato. Pasiūlė procedūros terminui numatyti 30 min.
Bendru sutarimu nutarta pritarti, kad procedūrai bus skiriama 30 min.
Dainius Bardauskas supažindino su slapto balsavimo tvarka. Suteikė žodį Zigmantui
Aleksandravičiui.
Zigmantas Aleksandravičius pareiškė, kad išklausius pasisakymus atvirai pamatė, kad
šiame krašte niekas nesikeis. Sakė, kad bus pastatytas baseinas, bus sutvarkyta miesto aikšte, bet
darbo metodai ir elgesys su darbuotojais nesikeis. Bus vadovaujamasi diktatūros, žeminimo,
niekinimo ir darbuotojų gabenimo iš svetur metodais. Sakė, kad akivaizdžiai supranta, kad jėgų
šiandien neužtenka procesui įvykdyti. Pažadėjo, kad nenurims, kol galutinai nepasieks savo tikslo.
Kreipėsi į Merą ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakciją sakydamas, kad
akivaizdus Kauno pavyzdys, kad bendraujama ir bendradarbiaujama ir pasiekiami geri rezultatai.
Prašė mero pabandyti rasti jėgų pripažinti, kad ne viskas rajone gerai ir pabandyti pakeisti situaciją.
Sakė viliasi, kad ne visi sėdintys kitoje pusėje bus vienodos nuomonės, nors visi baiminasi dėl savo
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ateities, rajono žmonės bijo kalbėti ir reikšti savo nuomonę. Todėl teigė, kad protestuodami prieš
nesąžiningą elgimąsi su opozicija, išeina iš posėdžio.
Tarybos posėdį paliko Tarybos nariai: Zigmantas Aleksandravičius, Virginijus
Andrijauskas, Jonas Jarutis, Zita Kaušakienė, Vilija Morkūnaitė, Modestas Puišė.
Dainius Bardauskas paprašė Tarybos narius iš naujo užsiregistruoti.
Užsiregistravo Tarybos nariai: Rimantas Adomauskas, Danas Baronas, Augenijus
Cesevičius, Egidijus Černius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Algirdas Gasiūnas, Lina Kaušakienė,
Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Bronislavas
Rimkus, Algirdas Valiušis, Dainius Bardauskas.
Dainius Bardauskas pakvietė Slapto balsavimo komisiją pradėti balsavimo procedūrą.
Po balsavimo Dainius Bardauskas paprašė Posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių
užsiregistruoti.
Užsiregistravo Tarybos nariai: Rimantas Adomauskas, Danas Baronas, Augenijus
Cesevičius, Egidijus Černius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Algirdas Gasiūnas, Lina Kaušakienė,
Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Bronislavas
Rimkus, Algirdas Valiušis, Dainius Bardauskas.
Dainius Bardauskas teigė, kad kvorumas yra ir pakvietė Slapto balsavimo komisijos
pirmininką pristatyti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos slapto balsavimo balsų skaičiavimo
komisijos protokolą.
Slapto balsavimo komisijos pirmininkas Saulius Dugnas perskaitė Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 1 (pridedama).
Dainius Bardauskas teigė, kad sprendimo projektas, gal dėl techninės klaidos, buvo
parengtas, kad atleisti Mero pavaduotoją, tačiau reikėjo parašyti atleisti/neatleisti. Atsitikus taip,
kad atleisti nereikia siūlė bendru sutarimu pakeisti projektą pakeičiant žodžius vietoje atleisti
parašant ,,neatleisti“ ir vietoje išmokėti parašyti ,,neišmokėti“.
Bendru sutarimu nutarta sprendimo projektą pakeisti.
Už sprendimo projektą balsavo 15 Tarybos nariai, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

