KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016-02-01 Nr. TP-1
Kupiškis
Posėdis įvyko 2016 m. sausio 28 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, Dalia Dyrienė,
Saulius Dugnas, Algirdas Gasiūnas, Lina Kaušakienė, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas
Martinka, Gaila Matulytė, Vilija Morkūnaitė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Modestas
Puišė, Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis.
Posėdyje nedalyvavę Tarybos nariai: Žilvinas Aukštikalnis, Valentinas Beinoris,
Egidijus Černius, Jonas Jarutis.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Finansų ir
biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona
Pečkuvienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius,
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genė Knizikevičienė, Viešųjų pirkimų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėjas Arūnas Valintėlis, Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiasis
specialistas laikinai einantis vedėjo pareigas Rimantas Bimbiris, Urbanistikos ir ekologijos skyriaus
vedėjas Mažvydas Šalkauskas, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Birutė Kopūstienė, Vaiko
teisių apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Urbonavičienė, 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, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė Gražvida Kukenienė, Alizavos seniūnijos
seniūnė Raminta Ribokaitė, Kupiškio seniūnijos seniūnas Julius Vytautas Semėnas, Skapiškio
seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, Šimonių
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seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas, Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas, UAB
,,Kupiškio vandenys“ direktorius Albertas Audickas, „Kupiškėnų minčių“ laikraščio korespondentė
Ingrida Nagrockienė, uždarosios akcinės bendrovės „Ūkininko patarėjas“ korespondentė Virginija
Juškienė, viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas
Vireliūnas, UAB „SIKC“ direktorė Birutė Stačinskaitė.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys.
Bendru sutarimu pagrindinei darbotvarkei – 13 pagrindiniams ir 2 papildomiems
klausimams, bei 2 klausimų aptarimui – pritarta bendru sutarimu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo
Nr. TS-347 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“
1 punkto pakeitimo.
2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-69
„Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Šimonių mstl., Kupiškio rajone“ įgyvendinimui ir įpareigojimo pasirašyti
partnerystės sutartį.
4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo
Nr. TS-51 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo“
pripažinimo netekusiu galios.
5. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo
Nr. TS-229 „Dėl Jolitos Janušonienės paskyrimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro
direktore“ 1 punkto dalies pripažinimo netekusia galios.
6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
8. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio
visuomenės sveikatos centrui.
9. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Rokiškio rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.
10. Dėl pavadinimo privažiavimo keliui suteikimo ir gatvių koordinačių patikslinimo.
11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl 2016 metais valstybės lėšomis, skiriamomis Savivaldybės biudžetui,
finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo.
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13. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Kupiškio rajono melioracijos statinių
naudotojų asociacijų melioracijos statinių rekonstravimo projektuose ir pasirašyti partnerystės
sutartis.
14. Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos
2014–2020 m. pakeitimams.
15. Dėl pritarimo Kupiškio miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos projektui
ir parengtų projektų bendrojo finansavimo.
Aptarti Juodpėnų kaimo bendruomenės prašymą.
Aptarti Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2015 m.
įgyvendinimo ataskaitą.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d.
sprendimo Nr. TS-347 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos
patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimas.
Gražvida Kukenienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teiravosi kodėl yra sumažintas asmenų ir lėšų skaičius.
Gražvyda Kukenienė teigė, kad yra ne sumažintos tačiau neskirtos lėšos, kurių buvo
prašoma teikiant paraišką. Sakė, kad pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
reikalavimus programą privalo Savivaldybės patvirtinti iki finansinių metų pabaigos, o vėliau jas
tikslina.
Leonas Apšega klausė kodėl tada buvo priimtas niekinis Tarybos sprendimas 2015 m.
gruodžio 17 d., kurį iš esmės reikia keisti.
Gražvida Kukenienė teigė, kad Respublikos biudžetas buvo patvirtintas 2015 m.
gruodžio 19 d., o LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išleido įsakymą 2015 m. gruodžio
23 d., jis įsigaliojo tik 2016 metų sausio mėnesį. Informacija tikslinimui buvo gauta tik sausio
pirmąją savaitę, tokie tikslinimai vyksta kiekvienais metais.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitete šis klausimas
buvo svarstytas, sprendimo projektui komitetas pritarė.
Už sprendimo projektą balsavo 21 Tarybos narys, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d.
sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“
pakeitimas.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar už šias lėšas – 310 tūkstančių eurų, galima pirkti butus.
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Arūnas Valintėlis teigė, kad butus pirkti galima, tačiau pasirinkimas yra – statyti naują
gyvenamąjį 8 butų namą.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė šiam
sprendimo projektui.
Leonas Apšega teigė, kad ruošiant projektą surinkta ir pateikta per mažai informacijos,
kurios teko ieškoti pačiam. Teigė, kad statyti reikia, lėšas įsisavinti reikia, tačiau sakė manantis, kad
už tokią kainą butą galima nupirkti Kupiškyje su visais baldais.
Virginijus Andrijauskas teigė, kad džiaugiasi, jog praėjusį posėdį šis sprendimas
nebuvo priimtas ir buvo atsižvelgta į Tarybos narių pastabas bei pasiūlymus. Sakė, kad Vietinio
ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komitetas pritarė šiam sprendimo projektui.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas taip pat
pritarė šiam sprendimo projektui.
Už sprendimo projektą balsavo 19 Tarybos narių, 2 Tarybos nariai susilaikė.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas teigė, kad svarstant 3 darbotvarkės klausimą jis ir mero
pavaduotojas turi nusišalinti ir prašė pakomentuoti Savivaldybės vyr. specialistės teisininkės Jovitos
Bakanaitės susidariusią situaciją.
Jovita Bakanaitė teigė, kad vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymu ir Kupiškio
rajono savivaldybės tarybos reglamentu merui ir mero pavaduotojui nusišalinus Taryba turi paskirti
pirmininkaujantį Tarybos narį.
Aurimas Martinka teigė, kad irgi nusišalina nuo sekančio klausimo svarstymo.
Leonas Apšega teigė, kad siūlantis Tarybos nariams balsuoti, jog merui ir mero
pavaduotojui nusišalinti svarstomu klausimu nereikia, nes kalbama apie didžiulę gyvenvietę.
Dainius Bardauskas teigė, kad tokia galimybė yra galima.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad galima įsipainioti į dideles istorijas ir jei mato,
kad yra būtinybė nusišalinti, tegu taip ir elgiasi.
Algirdas Valiušis teigė siūlantis paskirti pirmininkaujančiu asmeniu vyriausią Tarybos
narį, tokia patirtis būna ir Seime.
Dainius Bardauskas teigė, kad vyriausias Tarybos narys yra Bronislavas Rimkus,
paklausė jo ar jis neprieštarauja nusišalinus merui ir mero pavaduotojui pirmininkauti posėdžiui.
Bronislavas Rimkus teigė, kad neprieštarauja.
Bendru sutarimu nutarta, kad 3 klausimo svarstymo metu nusišalinus merui ir mero
pavaduotojui posėdžiui pirmininkauja Bronislavas Rimkus.
Bronislavas Rimkus suteikė žodį pranešėjui.
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3. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra Šimonių mstl., Kupiškio rajone“ įgyvendinimui ir įpareigojimas
pasirašyti partnerystės sutartį.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė UAB Kupiškio vandenų direktoriaus Alberto Audicko iš kur
gaus įmonė tokią pinigų sumą prisidėdama prie projekto 20 procentų įmonės lėšų ir per kiek laiko
gražins pasiskolintą sumą bankui.
Albertas Audickas teigė, kad įmonė dirba šiuo metu pelningai ir neturi įsiskolinimų
todėl gali imti paskolą. Teigė, kad 70 procentų yra ES parama ir teigė manantis, kad šia parama
reikėtų pasinaudoti.
Arūnas Valintėlis teigė, kad projekto įgyvendinimo metu Šimonių miestelis bus
padengtas 100 procentų vandentiekio ir nuotekų tinklų.
Virginijus Andrijauskas teiravosi, ar ta suma, kuri reikalinga prisidėjimui prie
projekto, bus įtraukta į vandens tarifą, jei taip – tada kiek.
Albertas Audickas sakė, kad tos lėšos skaičiuojant tarifą bus įtrauktos, tačiau tiksliai
įvardinti sumą šiuo metu yra sunku, nes vyksta dar tik projekto paruošiamieji darbai.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad jei nebus pasinaudota ES lėšomis tai ateityje
tokių galimybių gali nebūti ir gyventojai gal niekada net nebeturės galimybės pasijungti prie
centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad labai gerai, jog projektas apims visą gyvenvietės teritoriją –
100 procentų. Teigė manantis, kad Savivaldybė galėtų prisidėti ir visais 30 procentų, taip
palengvinant naštą Savivaldybės įmonėms.
Saulius Dugnas teigė, kad gerbiamas Jarutis valdant praskolino savivaldybę 9
milijonais litų, tai Savivaldybė net nebeturi galimybių skolintis.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 2 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
4. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d.
sprendimo Nr. TS-51 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo
nustatymo“ pripažinimas netekusiu galios.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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5. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d.
sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Jolitos Janušonienės paskyrimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros
centro direktore“ 1 punkto dalies pripažinimas netekusia galios.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą ir pranešė Tarybos nariams, kad
jiems yra padalintas sprendimo projektas išdėstytas nauja redakcija.
Leonas Apšega klausė koks bus efektas – ar etatų mažinimas, ar kažkaip kitaip
sutaupoma.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad projektas jau yra įgyvendintas, paslaugos perkeltos į
elektroninę erdvę.
Saulius Dugnas teigė, kad šis dalykas nėra naujas, Sodra jau 8 metus naudojasi
tokiomis galimybėmis, teigė siūlantis pritarti sprendimo projektui.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teiravosi ar tai nauja įranga.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad nauja.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
8. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudos sutartį
Panevėžio visuomenės sveikatos centrui.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudos sutartį Rokiškio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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10. SVATSRYTA. Pavadinimo privažiavimo keliui suteikimas ir gatvių koordinačių
patikslinimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teiravosi kada įsivedus į navigaciją adresą bus galima pasiekti
tolimiausią kaimo vienkiemį.
Mažvydas Šalkauskas teigė, kad kada bus priimtas Tarybos sprendimas dėl adreso
patikslinimo, tada bus duomenys suvesti į sistemą ir beliks atnaujinti navigacinę sistemą.
Dainius Bardauskas teigė, kad didesnę problemą mato dėl gatvių ženklinimo
kaimuose.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Modestas Puišė ir Vilija Morkūnaitė informavo, kad nusišalina nuo 11 klausimo
svarstymo.
11. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Vytautas Knizikevičius pristatė sprendimo projektą.
Gaila Matulytė teiravosi kiek praėjusiais metais vaikų buvo įtrauktą į neformaliojo
švietimo veiklą.
Vytautas Knizikevičius teigė, kad programa vyko 3 mėnesius, joje dalyvavo 480 vaikų
įvairiose programose.
Gaila Matulytė paprašė patikslinti kiek šiais mokslo metais yra Kupiškio rajone
mokinių, remiantis duomenų bazės duomenimis ir klausė ar ne per sudėtinga projektų teikėjams
susitvarkyti su dokumentų apskaita.
Vytautas Knizikevičius teigė, kad pradžia buvo neaiški visiems, tačiau dabar bus
stebėsena ir kiti dokumentai, kurie bus patvirtinti direktoriaus įsakymu. Teigė manantis, kad
dokumentus tvarkyti tikrai nėra labai sudėtinga.
Dainius Bardauskas teigė, kad mokinių rajone yra apie 2500.
Už sprendimo projektą balsavo 19 Tarybos narių, 2 Tarybos nariai nusišalino.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Zigmantas Aleksandravičius informavo, kad nusišalina nuo sekančio svarstomo
klausimo.
12. SAVRSTYTA. 2016 metais valstybės lėšomis, skiriamomis Savivaldybės
biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimas.
Rimantas Bimbiris pristatė sprendimo projektą.
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Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Zigmantas Aleksandravičius informavo, kad nusišalina nuo sekančio svarstomo
klausimo.
13. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti partnerio teisėmis Kupiškio rajono
melioracijos statinių naudotojų asociacijų melioracijos statinių rekonstravimo projektuose ir
pasirašyti partnerystės sutartis.
Rimantas Bimbiris pristatė sprendimo projektą.
Dainius Bardauskas informavo, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo ir posėdžio
pirmininkavimą perdavė mero pavaduotojui Aurimui Martinkai.
Leonas Apšega teigė, kad jokių pretenzijų neturintis, kad kreipiasi pavyzdinių ūkių
savininkai ir investuoja į jau tikrai pasenusias melioracijos sistemas. Tačiau pastebėjo, kad
ūkininkai vangiai šiomis Europos sąjungos lėšomis naudojasi ir sakė matantis ateityje daug
problemų, nes ES finansavimo nebebus, o ūkininkai iš savo lėšų melioracijos sistemų suremontuoti
nepajėgs. Teigė žinantis, kad melioracijos įrenginių galiojimo laikas yra apie 50 metų ir dabar pats
metas naudotis galimybėmis – atnaujinti melioracijos sistema, nes joms jau yra panašiai 55 metai.
Apgailestavo, kad nėra Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vadovo, kuris konsultuotų ūkininkus
ir teiktų daugiau informacijos apie galimas Europos sąjungos fondų paramas.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas svarstė šį
klausimą ir pateiktam sprendimo projektui pritarė.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 2 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
14. SVARSTYTA. Pritarimas Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo
programos 2014–2020 m. pakeitimams.
Modestas Puišė informavo, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teigė, kad tai yra labai geras pataisymas. Klausė ar ne per didelė
autobusų stotis bus statoma.
Arūnas Valintėlis teigė, kad Kupiškio rajono savivaldybė įsipareigojo atnaujint 1746
2

m pastatų ir iš visų regiono Savivaldybių šis pasiekimo kriterijus tenkantis Kupiškio rajonui, sakė,
kad tai priklauso nuo Panevėžio regiono integruotos vystymo teritorijos politikos.
Gaila Matulytė klausė dėl K. Šimonio gatvės rekonstrukcijos, nes matanti, kad šis
projektas yra išbrauktas.
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Arūnas Valintėlis teigė, kad pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija K. Šimonio
gatvėje bus atliekama iš kitų priemonių.
Už sprendimo projektą balsavus 20, 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Algirdas Valiušis, Vilija Morkūnaitė ir Skaistutė Paulauskienė nusišalino nuo
sekančio klausimo svarstymo.
15. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio miesto 2016–2020

metų vietos plėtros

strategijos projektui ir parengtų projektų bendrojo finansavimo.
Marius Mališauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė priimti sprendimą keičiant
strategijos įgyvendinimo laikotarpį – Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos
projektą, kuris Tarybos nariams yra padalintas. Pakvietė UAB „SIKC“ direktorę Birutę Stačinskaitę
pristatyti Kupiškio miesto vietos veiklos grupės paruoštą Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos
plėtros strategijos projektą.
Birutę Stačinskaitę pristatė Kupiškio miesto vietos veiklos grupės Kupiškio miesto
2016–2023 metų vietos plėtros strategijos projektą.
Leonas Apšega teigė, kad visada labai kruopščiai perskaito visus dokumentus ir
sprendimu projektus, Tarybos posėdžio medžiagą. Tačiau tokios apimties dokumentas pateikiamas
kaip papildomas klausimas, į kurį įsigilinti ir su kuriuo susipažinti tiesiog nebuvo galimybių. Kodėl
taip buvo susukta ir pateikta taip vėlai.
Dainius Bardauskas teigė, kad šis sprendimo projektas buvo nespėtas pateikti laiku,
kad patektų į pagrindinę darbotvarkę, tačiau kaip visada spaudžia laikas ir yra būtina pritarti, kad
būtų galima teikti paraišką projektų atrankos agentūroms.
Už sprendimo projektą balsavus 18 Tarybos narių, 3 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas pristatė aptarimui Juodpėnų kaimo bendruomenės prašymą
(prašymo kopija ir Ekonomikos ir turto valymo skyriaus vedėjos Marijonos Pečkuvienės paruoštas
komentaras, pridedami).
Leonas Apšega teigė, kad tai labai aktualus klausimas, tačiau atsiremia į Respublikos
biudžetą, todėl net aukščiausia valdžia nuo kardinalių sprendimų susilaiko. Teigė, kad norėtų
Juodpėnų bendruomenę reabilituoti, nes buvo ne viename bendruomenės renginyje ir teigė
manantis, kad yra dar baisiau, matosi, kad bendruomenė šviesėja. Sakė manantis, kad tai yra didelė
problema, tačiau uždraudžiant prekybą alkoholiu ar ribojant alkoholio prekybos laiką jos išspręsti
nepavyks. Atsiras tikimybė, kad įsikurs ,,taškai“ ar panašiai. Sakė, kad gal reikia daugiau
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pilietiškumo patiems kaimo gyventojams ir palaukti šios problemos sprendimo Respublikos mastu,
nes problemos ryškėja, o pasekmės stiprėja.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad tai klausimas kuris aktualus jau dešimtmečius.
Sakė, kad kai pradedame kalbėti apie pinigus – matome kokiais pinigais grįsta Valstybės ateitis.
Teigė norintis parodyti iniciatyvą ir tikisi, kad meras ją palaikys – surengti turą po seniūnijas, kur
būtu galima kalbėti apie tai, kad žmonės patys turėtų spręsti problemas. Prašė mero, administracijos
direktoriaus ir seniūnų padaryti sueigas kaimuose ir pasakyti žmonėms, kad atėjo laikas keltis
patiems, laikas patiems spręsti problemas. Teigė, kad tų žmonių integruoti į visuomenę ir prikelti
normaliam gyvenimui jau neįmanoma, ar beveik neįmanoma, tačiau auga jų vaikai – tai didžiulis
darbas, kada reikia ugdyti jaunąją kartą sąmoningais piliečiais.
Vilija Morkūnaitė teigė mananti, kad vienareikšmiai reikėtų sureaguoti į šį prašymą ir
priimti konstruktyvų sprendimą, kaip šią problemą spręsti. Teigė mananti, kad įvardintas šeimas
tam tikros rajono institucijos tikrai puikiai pažįsta, sakė mananti kad galbūt kuris nors komitetas,
kaip pavyzdžiui Sveikatos ir socialinės apsaugos, galėtų inicijuoti atitinkamų institucijų susirinkimą
ir labai konkrečiai išsiaiškintų ką darė, ko nepadarė ir ką planuoja padaryti kiekviena institucija
dirbant su tokiomis šeimomis. Vilija Morkūnaitė teigė, kad reikia konstruktyvaus plano ir
įpareigojimo vienam iš Tarybos komitetų jį parengti bei koordinuoti.
Dainius Bardauskas teigė, kad komitetas galėtų imtis iniciatyvos, tačiau Socialinės
paramos ir Vaikų teisių apsaugos skyriai jau apsitarė šiais klausimais, dabar planuojamas
susitikimas su minėtų skyrių vedėjais aptariant kaip būtų galima spręsti keliamas problemas
aukštesniu lygmeniu. Teigė manantis, kad problemą reikėtų spręsti viso rajono mastu, o ne vien
Juodpėnų kaimo. Teigė priemonių planas turėtų būtų sukurtas ir taikomas visame rajone.
Gaila Matulytė teigė, kad tokie skauduliai kyla tikrai ne vienoje bendruomenėje ir tokį
raštą galėtų pasirašyti tikrai ne viena bendruomenė, nes skauduliai kyla viso rajono kaimuose. Sakė,
kad net Pasaulinė sveikatos organizacija teigia, jog vienintelis galimas sprendimo būdas – alkoholio
prieinamumo mažinimas. Sakė, kad būtų už, jog būtų imamasi griežtų ir kardinalių sprendimo būdų
– riboti alkoholio prekybos laiką, ar net licencijų atėmimas. Siūlė plėtoti šį bendruomenės
kreipimąsi ir pasiūlymus ir nebijoti drastiškų problemos sprendimo būdų. Šalia to – ne tik kovoti su
pasekmėmis, bet kovoti ir su priemonėmis, kurios sukelia pasekmes, kompleksiškai.
Dainius Bardauskas teigė, kad viską įdėmiai klausė Sveikatos ir socialinės apsaugos
komiteto pirmininkas ir teigė manantis, kad artimiausiu metu kartu inicijuos atitinkamų tarnybų
susirinkimą. Tačiau sakė, kad palaikantis ir Leono Apšegos nuomone, nes, deja, iždas valstybės
susideda iš ne mažos dalies alkoholio akcizo.
Dainius Bardauskas teigė, kad artėja pertraukos laikas, klausė Tarybos narių, ar tęsti
posėdį ir aptartį paskutinį klausimą.
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Bendru sutarimu nuspręsta, kad pertraukos nedaryti.
Arūnas Valintėlis pristatė aptarimui Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo
programos 2015 m. įgyvendinimo ataskaitą (ataskaita pridedama).
Pranešėjas klausimų nesulaukė.
Dainius Bardauskas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

