KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015-11-18 Nr. TP-12
Kupiškis
Posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 12 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
Vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 13 val. 50 min.
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, Valentinas
Beinoris, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius, Algirdas Gasiūnas, Jonas Jarutis, Lina
Kaušakienė, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė, Vilija
Morkūnaitė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Modestas Puišė, Bronislavas Rimkus,
Algirdas Valiušis.
Tarybos nariai Dalia Dyrienė ir Saulius Dugnas į posėdį atvyko vėliau.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Finansų ir
biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona
Pečkuvienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Urbonavičienė, Kultūros, švietimo ir
sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Genė Knizikevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė, Savivaldybės
kontrolierė Vilma Mažeikienė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė)
Erika Misiūnaitė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė) Jovita Bakanaitė,
Kanceliarijos

skyriaus

specialistės

Stasė

Krestovienė

ir

Lina

Vėjelienė,

Savivaldybės

administracijos specialistas Laimutis Tilius, Savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas
(civilinei ir darbo saugai) Vladislavas Račkauskas, Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė,
Kupiškio seniūnijos seniūnas Julius Vytautas Semėnas, Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas
Juškevičius, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, Šimonių seniūnijos seniūnas
Žydrūnas Vanagas, Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas, Kupiškio rajono kūno
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kultūros ir sporto centro direktorės pavaduotoja Sonata Balienė, Kupiškio etnografojos muziejaus
direktorė Violeta Aleknienė, Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorė Aldona Ražauskienė,
Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė, Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos
namų direktorius Petras Remeikis, Kupiškio jaunimo centro direktorė Edita Vaitiekūnienė,
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, „Kupiškėnų minčių“
laikraščio korespondentė Ingrida Nagrockienė, viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktorė
Roma Ramanauskienė, viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro
direktorius Paulius Pranckūnas, uždarosios akcinės bendrovės „Ūkininko patarėjas“ korespondentė
Virginija Juškienė, viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas
Vireliūnas.
Užsiregistravo 23 Tarybos nariai.
Dainius Bardauskas paprašė Tarybos narių pritarti jo siūlymui iš darbotvarkės išimti
23 klausimą, patvirtinti 48 pagrindinės darbotvarkės ir 1 papildomo klausimo darbotvarkę.
Valentinas

Beinoris

informavo,

kad

prieš

pirmąją

pertrauką

Zigmantas

Aleksandravičius pageidauja viešai perskaityti paklausimą.
Bendru sutarimu darbotvarkei – 48 pagrindiniams ir 1 papildomam klausimui –
pritarta.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. TS-216 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.
2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl pritarimo projektui „Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių
institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas“.
4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo
Nr. TS-283 „Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.
5. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise.
6. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo
Nr. TS-233 „Dėl leidimo Gailai Matulytei dirbti projekto vadove“ pripažinimo netekusiu galios.
7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo.
8. Dėl Leidinių leidybos rėmimo ir paminklinių lentų ar kitų atminimo simbolių
gamybos ir pastatymo komisijos sudarymo.
9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos
komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.
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10. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos
komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.
11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo ir bendruomenių reikalų
komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.
12. Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje
nustatymo.
13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2016
metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo.
15. Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ įstatų patvirtinimo.
16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo
Nr. TS-241 „Dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų techninės priežiūros ir eksploatavimo
sutarčių sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.
17. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo UAB „Kupiškio
vandenys“ panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti.
18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio
rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-292 „Dėl Kupiškio rajono
savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo“, pakeitimo.
19. Dėl Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimo.
20. Dėl 2004 m. balandžio 7 d. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. E10-7
pakeitimo.
21. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio miesto
vietos veiklos grupei.
22. Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo.
23. Dėl patalpų perdavimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai valdyti, naudoti ir
disponuoti jomis patikėjimo teise.
24. Dėl patalpų perdavimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti,
naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise.
25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo ir Kupiškio
rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo

nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
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naudoti ir jo įrašymo į viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo
turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.
26. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo
Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų
sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
28. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų
pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
29. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto su bendrojo naudojimo patalpomis
nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
30. Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo grupę delegavimo.
31. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kupiškio rajono savivaldybės
biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms
mokėjimo taisyklių, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d.
sprendimu Nr. TS-332 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kupiškio rajono
savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą
tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo.
32. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir
darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo.
33. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės lovų perprofiliavimo.
34. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš
specialios tikslinės dotacijos padidinimo.
35. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų, skirtų valstybės
perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo
pakeitimo.
36. Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų finansinių normatyvų
patvirtinimo.
37. Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro asignavimų paskirstymo pakeitimo.
38. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
39. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų
paskirstymo pakeitimo.
40. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
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41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš
valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimo.
42. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
43. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios
tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimo.
44. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
45. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš
specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti padidinimo.
46. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš
specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumažinimo.
47. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš specialios
tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo.
48. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
49. Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinio padalinio Uoginių amatų centro
teikiamų paslaugų įkainių nustatymo.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d.
sprendimo Nr. TS-216 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimas netekusiu galios.
Erika Misiūnaitė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus teiravosi ar seniūnaitijos veikė ar neveikė.
Erika Misiūnaitė teigė, kad seniūnaitija – tai tiesiog yra suskirstymas teritorijomis.
Bronislavas Rimkus teigė, kad klausia ar veikė seniūnaitijos ar neveikė.
Dainius Bardauskas sakė, kad jeigu nebuvo seniūnaičių, tai nevyko ir veikla.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų
patvirtinimas.
Erika Misiūnaitė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus teigė, kad tvirtinami seniūnaičių veiklos nuostatai, tačiau
seniūnaičių nėra. Sakė, kad būtų daug gražiau, jei pirma būtų išrinkti seniūnaičiai, tada patys
parašytų nuostatus ir teiktų juos tvirtinti Tarybai.
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Erika Misiūnaitė teigė, kad nuostatai parengti remiantis Vietos savivaldos įstatymu ir
kitų savivaldybių patirtimi.
Leonas Apšega sakė, kad sueigos nuostatuose yra neapibrėžtos funkcijos pačių
seniūnaičių, o nutarimai yra patariamojo pobūdžio, tada peršasi išvada, kad seniūnaičiai svarstys ką
nori, o seniūnai taip pat darys ką nori. Teikė pasiūlymą, kad įtraukti punktą apie seniūnaičių
atlyginimą mokant jiems 25 eurus per mėnesį.
Erika Misiūnaitė teigė, kad pagal Vietos savivaldos įstatymą seniūnaičių veikla yra
neatlyginama, seniūnaičiai dirba visuomeniniais pagrindais, tačiau gali kreiptis dėl kanceliarinių
išlaidų kompensavimo.
Dainius Bardauskas pasiteiravo, ar Leonas Apšega neatsiima savo siūlymo.
Leonas Apšega teigė, kad siūlymą atsiima, tačiau ateityje siūlė grįžti prie šio
klausimo.
Už sprendimo projektą balsavo 22 Tarybos narys, 1 Tarybos narys susilaikė.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
3. SVARSTYTA. Pritarimas projektui „Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje
veikiančių institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas“.
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas informavo, kad nusišalina nuo svarstomo
klausimo.
Sonata Balienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitete buvo
svarstytas šis klausimas ir tikslių atsakymų iš projekto rengėjo atstovo nebuvo sulaukta. Sakė, kad
taip ir liko neaišku kokio tiksliai reikia finansavimo: 15 proc. ar 20 proc., ar ir procentų, ir
įvardintos 1465 eurų sumos, ar tik 1465 eurų. Klausė, ar Sonata Balienė gali tiksliai įvardinti ir
konkrečiai pasakyti, kad reikia tik 1465 eurų sumos ir jokių daugiau procentų.
Sonata Balienė teigė, kad taip gali užgarantuoti ir patvirtinti, kad projekto
įgyvendinimui reikalinga tik 1465 eurų suma 2016 metams.
Leonas Apšega teigė, kad tokiu atveju reikia taisyti projekto 3 punktą. Siūlė išimti
procentus ir palikti tik konkrečią sumą 1465eurų.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitete buvo
svarstytas šis klausimas ir komiteto nariai negalėjo šiuo klausimu priimti sprendimo, nes nebuvo
tikslių atsakymų į klausimus. Sakė, kad reikėtų pripažinti, jog 3 punkto formuluotė klaidinga, buvo
galima parašyti aiškiai, kad bendra suma nesudaro daugiau nei 1465 eurų. Informavo komiteto
narius, kad jie yra laisvi savo apsisprendime. Kalbėjo apie tai, kad projektas jau vykdomas,
direktorė jame dalyvauja, o tik dabar prašoma leidimo jame dalyvauti.
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Dainius Bardauskas teigė, kad pirmiausia buvo paklausimas merui, ar Savivaldybė
sutiktų dalyvauti projekto partneriais. Taip buvo ir padaryta, buvo parašytas atsakymas, kad
Savivaldybė sutinka dalyvauti projekto partneriais, bet po to projekto organizatoriai paprašė ir
Tarybos pritarimo, kas šiuo metu ir daroma.
Leonas Apšega teigė, kad 3 punkto formuluotė jo netenkina ir siūlė išbraukti tą
sakinio dalį kuri kalba apie procentus, palikti tik konkrečiai įvardintą sumą – 1465 eurų.
Bendru sutarimu nutarta pakeisti formuluotę, kad neliktų dviprasmybių, o liktų
sprendime tik konkreti projektui reikalinga suma – 1465 eurų.
Valentinas Beinoris teigė, kad nenorėtų būti toks kategoriškas kaip kolega Bronislavas
Rimkus, nors šis projektas jau vykdomas – jis vykdomas Sporto universiteto iniciatyva ir lėšomis.
Už sprendimo projektą su pakeista 3 punkto formuluote ,, Skirti bendrojo finansavimo
lėšas projektui įgyvendinti iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto 2016 metais –1465 eurus.“
balsavo 21 Tarybos narys, 2 Tarybos nariai nusišalino.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
4. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d.
sprendimo Nr. TS-283 „Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui“ pripažinimas
netekusiu galios.
Vytautas Knizikevičius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimas valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise.
Vytautas Knizikevičius pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teiravosi, ar tai nauji baldai.
Vytautas Knizikevičius atsakė, kad nauji.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d.
sprendimo Nr. TS-233 „Dėl leidimo Gailai Matulytei dirbti projekto vadove“ pripažinimas
netekusiu galios.
Vytautas Knizikevičius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimas ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus
skyrimas.
Modestas Puišė informavo, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Vytautas Knizikevičius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
8. SVARSTYTA. Leidinių leidybos rėmimo ir paminklinių lentų ar kitų atminimo
simbolių gamybos ir pastatymo komisijos sudarymas.
Vytautas Knizikevičius pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus teiravosi, kodėl komisijoje neliko Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus vedėjo Rimanto Jociaus.
Dainius Bardauskas teigė, kad ruošiant šio sprendimo projektą Rimantas Jocius teigė,
kad atsisako dalyvauti komisijoje.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir
teisėsaugos komiteto veiklos reglamento patvirtinimas.
Aurimas Martinka pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teigė, kad nevertėjo, galbūt, ruošti reglamento, nes jis beveik žodis
žodin atitinka Vietos savivaldos įstatymą.
Dainius Bardauskas teigė, kad komitetai privalo turėti veiklos reglamentus.
Vilija Morkūnaitė teigė, kad jos netenkina Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos
komiteto darbo laikas, nes kviečiama 17 valandą, kada pats užimtumas – renkasi vaikai, vyksta
repeticijos, pageidavo, kad apie Komiteto posėdžius būtų pranešama ankščiau nei prieš savaitę.
Dainius Bardauskas teigė, kad tai neatitinka svarstomo klausimo turinio, pasiūlė tai
aptarti Komiteto posėdžio metu su Komiteto nariais.
Aurimas Martinka teigė, kad Komiteto reglamentas buvo išsiųstas panašiai prieš 3
savaites, nuomonę pareikšti buvo galimybių, o poniai Vilijai Morkūnaitei prisiskambinti nepavyko,
pavyko tik kelios valandos iki Komiteto posėdžio pradžios.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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10. SVATSRYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės
apsaugos komiteto veiklos reglamento patvirtinimas.
Rimantas Adomauskas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo ir bendruomenių
reikalų komiteto veiklos reglamento patvirtinimas.
Zigmantas Aleksandravičius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12.

SAVRSTYTA.

Bepiločių

orlaivių

neskraidymo

zonų

Kupiškio

rajono

savivaldybės teritorijoje nustatymas.
Vladislavas Račkauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė, kas grėstų jam, jei jis pažeistų šias nuostatas.
Dainius Bardauskas teigė, kad atsakomybė yra numatyta Bepiločių orlaivių naudojimo
taisyklėse.
Žilvinas Aukštikalnis sakė, kad gyvena Paketuriuose, dažnai mėgsta degintis vasarą,
tad prašė uždrausti skraidyti Paketuriuose.
Dainius Bardauskas teigė, kad tam atskiro leidimo nereikia, nes viskas apibrėžta
Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėse.
Jonas Jarutis teigė, kad šiuolaikinėmis technologijomis juokingas atstumas 500 metrų.
Dainius Bardauskas teigė, kad tai gali būti diskutuotinas klausimas, tačiau paimti 2
valstybinės reikšmės objektai, kurių apsauga yra svarbi.
Leonas Apšega teiravosi ar nebūtų geriau jei dar būtų įrašyta ,,ir kitais Bepiločių
orlaivių naudojimo taisyklėse numatytais atvejais“.
Dainius Bardauskas teigė, kad taisyklės jau paminėtos projekte ir nebeverta kartoti
antrą kartą.
Valentinas Beinoris teigė, kad neverta priiminėti tokio sprendimo.
Už sprendimo projektą balsavus 19, 2 balsavus prieš, 2 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
13. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d.
sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas.
Genė Knizikevičienė pristatė sprendimo projektą.
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Leonas Apšega teigė, kad dėžutės jau yra, o tik dabar prašoma sprendimo.
Dalia Dyrienė atvyko į posėdį.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitete buvo
svarstytas šis klausimas, komitetas pritarė šiam projektui, teiravosi, kodėl atsirado laisvų lėšų
perskirstymui, ar jos buvo suplanuotos netinkamai, ar neatsirado kur išleisti dėl kokių nors
aplinkybių.
Genė Knizikevičienė teigė, kad nebuvo panaudota, nebuvo bešeimininkių atliekų.
Algirdas Gasiūnas pareiškė, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad pirma darbai padaromi, o tik po to prašoma
jiems finansuoti leidimo. Klausė kas taip nevykusiai organizavo klausimų pristatymą.
Dainius Bardauskas teigė, kad Kupiškio rajono meras.
Jonas Jarutis teigė, kad pasikeitus sėdėjimo vietai keičiasi ir veiksmai. Tikino, kad šis
sprendimas sveikintinas ir planuoja jam pritarti, tačiau jo priėmimo būdas ir veiksmų eiliškumas yra
netinkami, žadėjo visada apie tokius dalykus priminti ir prašyti priimant sprendimus laikytis
tvarkos.
Dainius Bardauskas teigė, kad prisiima dalį kritikos, tačiau tai buvo vykdoma skubos
tvarka, nes buvo bijota, kad pašalus žemei nebepavyks pastatyti dėžučių.
Virginijus Andrijauskas teigė, kad šunų ekskrementų dėžučių pastatymas tikrai nėra
svarbesnis už bešeimininkių atliekų tvarkymą.
Dainius Bardauskas teigė, kad bešeimininkės atliekos nėra nesvarbus dalykas, likus
pinigams jie perskirstomi, o kitiems metams vėl bus suplanuoti.
Už sprendimo projektą balsavus 18, 3 susilaikius, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
14. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo
liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimas.
Dainius Bardauskas nusišalino nuo svarstomo klausimo ir perdavė pirmininkavimą
Aurimui Martinkai.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Modestas Puišė ir Rimantas Adomauskas nusišalino nuo svarstomo klausimo.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas priėmė
sprendimą pritarti šiam projektui. Klausė ar tikrai dirbantys asmenys, ūkininkai, įmonių savininkai
patenka į lengvatas gaunančių sąrašą.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad kaip parašyta taip reikėtų ir suprasti, jie dirba kitą
darbą ir dar papildomai pagal verslo liudijimą, jiems verslo liudijimas kainuoja mažiau.

11
Bronislavas Rimkus klausė ar tikslinga taikyti jiems lengvatas.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad jos nuomone tikslinga, jei žmonės dirba per du
darbus, tai reikia jiems padėti, tokia nuomonė vyrauja ir Respublikoje, ir kituose rajonuose.
Už sprendimo projektą balsavus 21, 3 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. UAB „Kupiškio vandenys“ įstatų patvirtinimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Virginijus Andrijauskas klausė, kaip bus su valdybos nariais, nes buvo 7, o lieka 5.
Klausė ar nereikėjo kartu teikti ir naujos valdybos sudėties.
Jonas Jarutis klausė, ar būtina sumažinti valdybos narių skaičių.
Dainius Bardauskas teigė, kad nuo šiol bus tik steigėjo – Savivaldybės administracijos
darbuotojai, valdyboje nebeliks įmonės atstovų.
Jonas Jarutis klausė kodėl posėdyje nedalyvauja UAB atstovai, ar todėl, kad jie yra
eliminuojami iš valdymo?
Dainius Bardauskas teigė, kad nežino kodėl nedalyvauja, tikino, kad tikrai jie nėra
eliminuojami.
Bronislavas Rimkus teiravosi, kodėl bendrovės įstatuose tik 1 sakinys dėl bendrovės
vadovo pareigų.
Jovita Bakabaitė teigė, kad įstatai parengti vadovaujantis pavyzdinėmis formomis, o
keičiama tik įstatinis kapitalas – verčiama suma į eurus ir valdybos narių skaičius.
Vilginijus Andrijauskas teigė, kad neaiškumus aiškinosi su teisininke ir jei niekas
nesikeičia kas parašyta Akcinių bendrovių įstatyme, tada kartoti nereikia. Tačiau teigė, kad iškyla
abejonių dėl turto valdymo ir teigė manantis, kad per daug galių atiduodama įmonei nes valdyba
turi teisę dėl turto priimti sprendimus tik virš 90 000 eurų sumos. Teigė, kad Akcinių bendrovių
įstatymas numato galimybę šią dalį koreguoti ir siūlė nepritarti įstatams, atidėti juos svarstyti
kitame Savivaldybės tarybos posėdyje. Jis siūlytų ne 1/20, o 1/100 ar panašiai.
Žilvinas Aukštiklanis teigė, kad siūlytų šį klausimą atidėti, tiek dėl valdybos sudėties,
tiek dėl kitų dalykų, neatsakingai parengtų įstatų, kaip pavyzdžiui yra įrašyta – bendrovės valdymo
organas – visuotinis akcininkų susirinkimas, juk nėra tokio.
Jonas Jarutis teigė, kad dėl įgaliojimų valdybai pritartų Virginijaus Andrijausko
nuomonei ir siūlytų šį klausimą atidėti.
Dainius Bardauskas teigė, kad įvedus griežtesnius įgaliojimus gali atsirasti suvaržymų
ir gana nepatogių. Tačiau teigė, kad iš principo siūlytų šį klausimą atidėti.
Jonas Jarutis teigė, kad buvo pusė metų, o įstatai nebuvo pakeisti, sakė manantis, kad
1 mėnuo nieko nepakeis.
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Dainius Bardauskas teigė, kad atsižvelgdamas į išsakytas pastabas, ypatingai, kad
kartu tvirtinti reikėtų ir naują valdybos sudėtį siūlė klausimą atidėti.
Bendru sutarimu nutarta atidėti šį klausimą sekančiam Tarybos posėdžiui.
NUSPRĘSTA. Klausimas atidėtas svarstyti sekančiam Tarybos posėdžiui.
16. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d.
sprendimo Nr. TS-241 „Dėl vandentiekio

ir buitinių nuotekų tinklų techninės priežiūros ir

eksploatavimo sutarčių sudarymo“ pripažinimas netekusiu galios.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 24 Tarybos nariai, sprendimo projektui pritarta
vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
17. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimas
UAB „Kupiškio vandenys“ panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto
perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-292 „Dėl Kupiškio
rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo“, pakeitimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Modestas Puišė pranešė, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Už sprendimo projektą balsavus 23, 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
19. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
20. SVARSTYTA. 2004 m. balandžio 7 d. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties
Nr. E10-7 pakeitimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis teiravosi kokiu pagrindu Socialinių paslaugų centras naudojosi
minimomis patalpomis.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad buvo Tarybos sprendimas.
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Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
21. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudos sutartį
Kupiškio miesto vietos veiklos grupei.
Algirdas Valiušis nusišalino nuo svarstomo klausimo.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23, 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
22. SVARSTYTA. 0,4 kV elektros oro linijos pirkimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė kas eksploatuos šią liniją?
Marijona Pečkuvienė teigė, kad apšvietimą prižiūri UAB Kupiškio komunalininkas.
Valentinas Beinoris teigė, kad jei negalėjome perduoti UAB Kupiškio vandenys tinklų
eksploatuoti, tai gal negalime ir oro linijų.
Dainius Bardauskas teigė, kad ne perduodame šiuo sprendimo projektu, o perkame.
Jonas Jarutis teigė, kad reikėjo ,,užkabeliuoti“ ir nebūtų buvę tokios didelės
problemos.
Leonas Apšega klausė, ar nėra kaltų, kad susiklostė tokia situacija, juk buvo
kasiojama, tiesiamas kabelis, o apšvietimo kabelis kartu patiestas nebuvo.
Dainius Bardauskas teigė, kad paieškojus galima rasti kaltus asmenis, bet nuo to
niekas nesikeis, elektros kabelis jau patiestas.
Žilvinas Aukštikalnis teigė, kad tai yra monopolininko savivaliavimas, jie niekada
nederina, pasako prieš mėnesį, kad bus vykdoma projektas. Jei gali skolintis – gali kažką padaryti,
bet jei negali, tai išeities nėra.
Leonas Apšega pasiūlė merui susitikti su Lesto atstovais ir suderinti, kad tokia
situacija daugiau nesikartotų.
Dainius Bardauskas teigė, kad yra planuojami tokie susitikimai.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Zigmantas Aleksandravičius perskaitė paklausimą Kupiškio rajono savivaldybės
merui Dainiui Bardauskui.
Dainius Bardauskas paskelbė posėdžio pertrauką.
Po posėdžio užsiregistravo 23 Tarybos nariai: Rimantas Adomauskas, Zigmantas
Aleksandravičius, Virginijus Andrijauskas, Leonas Apšega, Žilvinas Aukštikalnis, Dainius
Bardauskas, Danas Baronas, Valentinas Beinoris, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius, Dalia
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Dyrienė, Algirdas Gasiūnas, Jonas Jarutis, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka,
Gaila Matulytė, Vilija Morkūnaitė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Modestas Puišė,
Bronislavas Rimkus, Algirdas Gasiūnas.
23. SVARSTYTA. Patalpų perdavimas Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai
valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise.
Marijone Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
Bronislavas Rimkus paprašė užskaityti jo balsą ,,už“ nes spaudė ir matomai
nepasispaudė mygtukas.
Bendru sutarimu nutarta užskaityti Bronislavo Rimkaus balsą.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
24. SVARSTYTA. Patalpų perdavimas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui
valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise.
Marijone Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
25. SVARSTYTA. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo
ir Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti ir jo įrašymo į viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės
Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.
Marijone Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis teiravosi ar yra pirkėjas, nes procedūra brangi ir ar nebus veltui išleisti
pinigai, jei niekas pastato nepirks.
Marijone Pečkuvienė teigė, kad pirkėju pirmiausia gali būti turto bendrasavininkis, bet
ar jis pirks nėra žinoma.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
26. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto išnuomojimas.
Marijone Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis teiravosi, kiek kainavo buto remontas, ar reikalingas viešasis konkursas
butui išnuomoti.
Marius Mališauskas teigė, kad medžiagoms išleista 3434,53 eurų, už darbą – 2849,73
eurų, bendra remonto suma – 6284,26 eurų.
Leonas Apšega teiravosi ar čia tas pats butas kuriame gyveno komisaras.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad ne.
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Leonas Apšega teiravosi kokia šeima gyveno.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad butą nuomojosi Vogulienė. Jis buvo labai apleistas,
,,karvelių“ priperėtas.
Jonas Jarutis teiravosi administracijos direktoriaus kiek šiais metais išleista socialinio
būsto remontui.
Marius Mališauskas teigė, kad socialinio būsto remontui išleista 5100 eurų.
Leonas Apšega teiravosi iš kokios eilutės paimti pinigai buto remontui.
Marius Mališauskas atsakė, kad iš pajamų, gautų už Savivaldybės turto nuomą.
Jonas Jarutis teigė, kad šis pavyzdys, kada 1 butui išleidžiama 6284,26 eurų remontui,
o visam Savivaldybės socialiniam būstui tik 5100 eurų, nėra geras.
Už sprendimo projektą balsavus 18, 5 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
27. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d.
sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo
2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
28. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teiravosi ar 1.6 punktas yra būtinas ir privalomas.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad praktika rodo, kad būtinas.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
29. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės būsto su bendrojo naudojimo
patalpomis nuomos tvarkos aprašo patvirtinimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
30. SVARSTYTA. Atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimo koordinavimo grupę delegavimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).

16
31. SVARSTYTA. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo

Kupiškio rajono

savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą
tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklių, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m.
gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-332 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kupiškio
rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą
tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Virginijus Andrijauskas klausė apie 2 punktą, jo nuomone nėra gerai kad kiekvienas
vadovas nusistato savo vadovaujamos įstaigos Automobilių naudojimo tvarką.
Jovita Bakanaitė teigė, kad tai numato Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo
Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio
naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklės. Vyriausybės nutarimas taikomas tik
biudžetinėms įstaigoms.
Algirdas Valiušis klausė ar Savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse vienodos
taisyklės.
Dainius Bardauskas teigė, kad tai palikta spręsti pačių įstaigų vadovams, nėra
nurodymo derinti.
Virginijus Andrijauskas teigė, kad nėra aiškios kuro normos, limitai, siūlė atidžiai
peržiūrėti ir iš esmės pakeisti taisykles.
Dainius Bardauskas teigė, kad artimiausiu metu prie to bus grįžta.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
32. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo
struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimas.
Rimgaudas Markelis pristatė sprendimo projektą.
Algirdas Valiušis teiravosi ar ne per daug darbuotojų dirba ligoninėje – 100 lovų,
personalo 91, 1 lovai – 1 žmogus.
Roma Ramanauskienė teigė, kad kiek yra etatų, tiek yra ir darbuotojų.
Algirdas Valiušis teiravosi ar visi etatai pilnai užimti.
Roma Ramanauskienė atsakė į pateiktą klausimą, kad yra labai nedaug neužimtų etatų.
Jonas Jarutis teigė, kad Vaikų ligų skyriaus lovos mažėja ne per pus o realiai 3 kartus,
ar tai reiškia, kad ateityje Vaikų ligų skyriaus neliks. Klausė kiek ligoninė sutaupys iš to, kad
sumažinsime Vaikų ligų skyriaus lovas.
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Roma Ramanauskienė teigė, kad pagerės lovos funkcionavimo rodiklis, Vaikų ligų
skyriaus lovos užimtumas yra apie 40 procentų per metus. Teigė, kad bendroje visumoje apie 5
etatus sumažėtų, tai sutaupytų apie 5 tūkstančius eurų per metus.
Žilvinas Aukštikalnis teiravosi, kodėl taip suformuotas skyrius – Geriatrijos ir vaikų
ligų.
Roma Ramanauskienė teigė, kad tai yra tik organizacinis sujungimas, bus tik 1
skyriaus vedėjas, bet patalpos dėl higienos normų reikalavimų sujungtos nebus.
Zigmantas Aleksandravičius teiravosi ar ligoninės direktorė turi 16 valandų darbo
krūvį.
Roma Ramanauskienė teigė, kad dirba daug, gydytojų trūksta.
Dainius Bardauskas teigė, kad klausimas nesusijęs su svarstomu projektu.
Zigmantas Aleksandravičius klausė ar gydytojai atvažiuojantys iš svetimų rajonų
gauna didesnį atlyginimą.
Roma Ramanauskienė teigė, kad mokoma procentaliai, nėra didesnis, didesnius gauna
tik anesteziologai.
Leonas Apšega prašė mero pakomentuoti, kaip vertina ligoninės reorganizaciją.
Dainius Bardauskas teigė, kad pasitiki specialistais ir mano, kad projekto rengėjai
parengė projektą teisingai.
Augenijus Cesevičius pateikė pastabą dėl pareigybių neatitikimo. Klausė dėl bendrųjų
reikalų skyriaus etatų, kiek dirba pilnu krūviu, kiek pusė, kiek 0,25 etato. Klausė ar negali naudotis
Savivaldybės administracijos teisininkais.
Roma Ramanauskienė teigė, kad ateityje gal būtų galima planuoti.
Modestas Puišė klausė kuo naudingos dieninio stacionaro funkcijos Vaikų ligų
skyriui, jei nei medikamentų, nei maisto neteikia pacientui.
Roma Ramanauskienė teigė, kad tai yra stebėjimo laikas, jei reikalinga sulašinami
vaistai.
Valentinas Beinoris klausė, ar yra problemų su asocialiais, išblaivinimo reikalingais
asmenimis, jei steigti blaivyklą Kupiškyje tai kelių vietų reikėtų.
Roma Ramanauskienė teigė, kad tai nėra didelis skaičius, negalinti atsakyti šiuo metu.
Algirdas Valiušis klausė kaip jaučiasi direktorė, ar kaip gydytoja, ar kaip
administratorė.
Roma Ramanauskienė teigė, kad jei baigsis jos, kaip vadovės, kadencija, ji privalanti
išlaikyti kvalifikaciją, nes kitaip liktų be darbo.
Leonas Apšega teigė, kad ankščiau dabartiniai valdantieji bandė įrodyti, jog
problemos nėra dėl chirurginio skyriaus, dėl gimdymo skyriaus, kurių buvo nebeįmanoma išlaikyti,
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siūlė nemažinti ligoninės lovų, skyrių. O dabar patys valdantieji mažina lovų skaičių dėl statistinių
rodiklių. Teigė, kad nauji valdantieji veda prie to, kad ligoninė pavirs slaugos ligonine. Teigė, kad
pretenzijų neturi, tačiau nereikia kitų pulti, kada visis supranta, kad kitos išeities nėra.
Jonas Jarutis teigė, kad mano, jog reorganizacija yra be reikalo, ypač kada nukenčia
Vaikų ligų skyrius. Ligoninės rodiklis yra teigiamas, nedirba nuostolingai, neverta dirbti dėl
statistikos. O jei sumažinsime tokiu skaičiumi Vaikų ligų skyrių, tai tikrai tą skyrių ateityje
uždarysime. Sakė, kad tai būtų signalas, kad lieka Slaugos ligoninė. Pasiūlė kompromisinį
sprendimą – Vaikų ligų skyriuje palikti 10 lovų.
Valentinas Beinoris teigė, kad Leonas Apšega ir Jonas Jarutis buvo ne už tai
kaltinami, kad mažino ligoninės skyrius, ar darbo apimtis, o už tai, kad pardavė už 10 milijonų
ministrui Žilvinui Padaigai Kupiškio ligoninę. Kalbėdamas apie Povilą Rimkų – tai jis dar tebedirba
(ar dirbo) ligoninėje ir vykdo Europinius projektus, nors išeidamas gavo nemažą kompensaciją ir
teigė, jog sunkiai serga ir dirbti nebeketina.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad skaudu, jog visos kalbos remiasi į pinigus.
Teigė, kad direktorė neatsakė į pateiktus klausimus, todėl bus priverstas kreiptis į Savivaldybės
kontrolierę, kad ji patikslintų prašomus duomenis.
Dainius Bardauskas teigė, kad skelbia alternatyvų balsavimą: kas už tai, kaip nurodyta
sprendimo projekte balsuoja ,,taip“, kas palaiko Jono Jaručio siūlymą vietoj Vaikų ligų skyriaus 5
lovų įrašyti 10 lovų balsuoja ,,ne“.
11 balsavo ,,taip“, 8 - ,,ne“, 4 susilaikė.
Dainius Bardauskas teigė, kad sprendimo nėra.
Augenijus Cesevičius teigė, kad jei buvo alternatyvus balsavimas, tada reikėjo
balsuoti arba ,,taip“ arba ,,ne“, negalėjo būti susilaikymo.
Jonas Jarutis teigė, kad esmė ta – ar susilaikai, ar balsuoji ,,ne“ tai yra tas pats, nes
nepalaikai sprendimo projekto.
Augenijus Cecevičius teigė, kad frakcijos vardu reikalauja perbalsuoti.
Dainius Bardauskas teigė, kad tai galimas dalykas.
Algirdas Valiušis teigė, kad nemato tam reikalo, nes jis susilaikė, balsavo nei ,,ne“ nei
,,taip“, nes iš principo nepritariantis tam dalykui ir nesutinka, kad jo balsas būtų užskaitytas kaip
,,ne“, nes jis susilaikė ir nepritaria iš principo.
Dainius Bardauskas teigė, kad arba visai nebalsuojate arba balsuojate kitaip. Sakė, kad
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai rajono taryboje paprašė perbalsuoti.
Jonas Jarutis teigė, kad prašymas yra nelogiškas, nes kaip sprendimo projektas
sprendimas nepraėjo, jo nuomone nesvarbu ar susilaikė, ar balsavo prieš.
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Valentinas Beinoris teigė, kad jis su tokiu pasakymu nesutinka, nes jis nebalsavo
,,prieš“ sprendimo projektą, jis tiesiog susilaikė. Sakė, kad jei balsuosite dar kartą, aš nespausiu
nieko ir sakė manantis, kad nepagrįstai susilaikiusiųjų balsus priskiria Jonas Jarutis sau prie ,,ne“.
Dainius Bardauskas teikė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai rajono taryboje
pasiūlymą dėl perbalsavimo balsavimui.
16 pritarus, 6 nepritarus, 1 susilaikius priimtas sprendimas perbalsuoti klausimu ,,Dėl
Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių
sąrašo patvirtinimo“.
Dainius Bardauskas dar kartą teikė alternatyvų balsavimą: tiems, kurie pritaria
projektui siūlė balsuoti ,,taip“, tiems, kurie pritaria Jono Jaručio pasiūlymui siūlė balsuoti ,,ne“.
11 balsavo ,,taip“, 8 balsavo ,,ne“, 4 nebalsavo.
Jonas Jarutis teigė, kad nesvarbu, jog nebalsavai, bet esi posėdžio dalyvis.
Dainius Bardauskas teigė, kad gaila, jog susilaiko ar nebalsuoja ir bijo prisiimti
atsakomybę.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad nereikėtų kaltinti Tarybos narių dėl to, kad taip
pasielgė, tai reiškia kad jie neįsigilinę į šiuos klausimus.
Dainius Bardauskas klausė ligoninės direktorės kokios būtų pasekmės, jei klausimas
būtų atidėtas.
Roma Ramanauskienė teigė, kad svarbiausias yra Geriatrijos klausimas dėl
finansavimo. Teigė, kad Vaikų ligų skyriau gali būti ir 10 lovų.
Aurimas Martinka teigė, kad nėra aišku iš ko paimti 5 lovas Vaikų ligų skyriui, nes
buvo netinkamai suformuluotas pasiūlymas. Vaikų ligų skyriui 10 lovų, o kam tada sumažinti 5
lovas?
Jonas Jarutis teigė, kad ne dienos stacionaro, o tiesio Vaikų ligų skyriui paimti iš kitur
ir palikti 10 lovų.
Aurimas Martinka teigė, kad reikia konkrečiai suformuluoti, nes jei nors ir 2 lovas
paimsime iš Geriatrijos skyriaus, tada nebus pilnai sukomplektuotas skyrius ir nebus skiriamas
finansavimas viso aukšto remontui.
Valentinas Beinoris teigė, kad meras turėtų nutraukti šią nereikalingą diskusiją, nes
dėl pasiūlymo buvo prabalsuota, pasiūlymas buvo atmestas, tad siūlė skelbti balsavimą už visą
sprendimo projektą.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad reikia nutraukti tą praktiką kad reikia skubiai ir
šiandien balsuoti, nes priešingu atveju kils potvynis, atvažiuos Nojaus laivas ir visus išveš. Siūlė
nutraukti diskusijas šiuo klausimu.
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Jonas Jarutis siūlė nuimti nuo Paliatyviosios slaugos 5 lovas ir pridėti Vaikų ligų
skyriui 5 lovas.
Dainius Bardauskas pasiteiravo ligoninės direktorės ar tai ligoninei būtų geras
sprendimas, ar galima taip padaryti.
Roma Ramanauskienė teigė, kad taip, toks variantas ligoninei tiktų.
Rimantas Adomauskas teigė, kad didelės esmės paskirstymas nekeis, nes lovų ir
personalo skaičius lieka tas pats, tačiau paminėjo, kad Vaikų ligų skyrius dirba nuostolingai ir jį turi
kompensuoti kiti skyriai, siūlė į tai atkreipti dėmesį. Sakė, kad Sveikatos ir socialinių reikalų
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Algirdas Valiušis teigė, kad atsitiko toks dalykas, kad už patį projektą balsuota
nebuvo.
Dainius Bardauskas siūlė balsuoti už sprendimo projektą pakeičiant 10 lovų Vaikų
ligų skyriui ir nuimant nuo Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus 5 lovas.
Gaila Matulytė teiravosi ar dėl to nesikeis ligoninės struktūra.
Roma Ramanauskienė teigė, kad nesikeis.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 susilaikius sprendimo projektui su pakeitimais
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
33. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės lovų perprofiliavimas.
Rimgaudas Markelis pristatė sprendimo projektą su pakeitimu iš 10 į 17.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
34. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
35. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų, skirtų
valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti,
paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Į posėdį atvyko Saulius Dugnas.
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36. SVARSTYTA. Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų finansinių
normatyvų patvirtinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė šiam
projektui, tačiau jam iškilo papildomų klausimų. Klausė apie gautą paramą iš rėmėjų. Sakė kad
namų gyventojai nesunaudoja tiek gautos paramos, kaip ji apskaitoma, panaudojama.
Petras Remeikis teigė, kad paramos niekada nebuvo per daug, visa parama yra
apskaitoma.
Leona Apšega teiravosi, ar negaunant paramos vaikai gyvena ,,pusbadžiu“.
Petras Remeikis teigė, kad taip tikrai nėra, vaikai gauna pilnavertį maistą, o kad
užtikrinti visus kitus poreikius ir vaikai nesiskirtų iš kitų yra ieškoma rėmėjų.
Už sprendimo projektą balsavus 23, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
37. SVARSTYTA. Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro asignavimų paskirstymo
pakeitimas.
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas informavo, kad nusišalina nuo svarstomo
klausimo.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis klausė kas įtakojo, kad pritrūko lėšų, ar etatų daugiau atsirado.
Reda Totorienė teigė, kad lėšų trūkumą įtakojo didesnis direktoriaus pavaduotojo
atlyginimo koeficientas, biudžetas buvo mažintas 5 procentais.
Jonas Jarutis teigė, kad kurį laiką pavaduotojo nebuvo ir yra įdomu kodėl nesusitaupė
lėšų, klausė ar tiek daug didesnis naujo pavaduotojo ar pavaduotojų atlyginimai, kad trūksta
sutaupytų lėšų.
Reda Totorienė teigė, kad pavaduotojas, kuris dirbo ankščiau dirbo su 14,3
koeficientu, dabar 0,5 etato 14,3 koeficiento, kita 0,5 etato 21 koeficientas.
Aurimas Martinka teigė, kad pavaduotoja, kuri dirba

sporto mokykloje, yra

pedagoginis darbuotojas ir turi 3 vadybinę kategoriją.
Zigmantas Aleksandravičius klausė, ar tai yra ta moteris iš Anykščių.
Dainius Bardauskas teigė, kad taip. Prašė Tarybos nario klausti klausimo iš esmės.
Modestas Puišė klausė pranešėjos, ar ji būdama vadove laikytų tokį darbuotoją, kuris
visiškai neturi kompiuterinio raštingumo.
Dainius Bardauskas teigė, kad pranešėja gali neatsakinėti, nes klausimas ne į temą.
Jonas Jarutis teigė, kad klausimas tikrai į temą, nes bet kuriai pareigybei kompiuterinis
raštingumas privalomas. Siūlė į kadrų politiką valdančiajai daugumai atsižvelgti.
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Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad šis pavyzdys parodė, kiek kainuoja ,,importas“,
į rajono biudžetą ne atnešami, o išnešami iš jo pinigai.
Reda Totorienė teigė, kad tai nėra papildomai skiriamos lėšos, tai yra perskirstomos
įstaigos lėšos.
Gaila Matulytė apgailestavo, kad įstaigos vadovės nėra posėdyje, nes buvo įdomu
sužinoti kokių paslaugų, galbūt svarbių ir atsakingų, atsisakoma perskirstant lėšas.
Reda Totorienė teigė, kad tai yra Triatlonui skirtos tačiau ne visiškai sunaudotos lėšos
ir kitos lėšos.
Už sprendimo projektą balsavus 13, 2 balsavus prieš, 6 susilaikius, 3 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
38. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Vilija Morkūnaitė informavo, kad palieka posėdį ir toliau jame nedalyvaus.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 susilaikius, 1 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
39. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
asignavimų paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis teiravosi, kas yra planuojama pirkti.
Vilma Mažeikienė sakė, kad visiškai buvo nenumatytos lėšos Vietos savivaldos
įstatyme tiesiogiai numatytoms funkcijoms – Savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos santraukos
spausdinimui, kompiuterio sisteminis blokas susidėvėję, tad reikia atnaujinti.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
40. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
41. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
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Jonas Jarutis klausė kodėl skiriasi suma sprendimo projekte ir departamento rašte.
Reda Totorienė paaiškino.
Leonas Apšega klausė kodėl gražinami pinigai.
Reda Totorienė teigė, kad buvo kreiptasi į departamentą ir prašyta pinigus perkelti
kitiems metams.
Dainius Bardauskas paaiškini, kad tai yra pinigų suma likusi perprojektavimo darbų
nebaigus.
Aurimas Martinka paaiškino, kad projektą reikėjo pritaikyti kitai vietai.
Bronislavas Rimkus teigė, kad ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas šiam
sprendimo projektui pritarė.
Jonas Jarutis klausė kiek kainavo, ar kainuos, šio projekto perkėlimas (ar pritaikymas)
naujai teritorijai, kiek kainuos tas politinis sprendimas.
Dainius Bardauskas sakė, kad dabar dar tiksliai atsakyti negali, nes turi vykti viešasis
pirkimams perprojektavimo darbams atlikti, tačiau tikino, kad labai daug nesiskirs nuo to kas buvo
numatyta.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
42. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų padidinimas.
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas pranešė, kad nusišalina nuo svarstomo
klausimo.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus klausė už kokį laikotarpį šios lėšos yra gautos.
Reda Totorienė teigė, kad už irklavimo inventoriaus nuomą šiais metais.
Jonas Jarutis teigė, kad smagu, jog įstaiga užsidirba, prašė formuojant kitų metų
biudžetą planuoti ir tokias uždirbtas lėšas.
Už sprendimo projektą balsavus 21, 2 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
43. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš
specialios tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis teiravosi iš kur čia yra sutaupyta.
Reda Totorienė teigė, kad dėl laikinų ligų ir laisvų etatų.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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44. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis teiravosi kokiam turtui remontuoti buvo skirtos lėšos.
Marius Mališauskas teigė, kad tai numatomam remontuoti turtui.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
45. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti padidinimas.
Modestas Puišė informavo, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus klausė kokiems Savivaldybės administracijos neformaliojo
ugdymo darbams skiriami pinigai.
Reda Totorienė teigė, kad laisvieji neformaliojo ugdymo mokytojai yra finansuojami
per Savivaldybės administraciją.
Už sprendimo projektą balsavus 21, 2 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
46. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumažinimo.
Aurimas Martinka informavo, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais, nes po sprendimo projekto
parengimo keitėsi įsakymas kuriuo remiamasi sprendimo projekte.
Bronislavas Rimkus klausė kur dingo tie mokiniai, kad mažinamas krepšelis.
Reda Totorienė teigė, kad tai yra bendra krepšelio dotacija, o ne vien specialiojo
ugdymo mokiniams, pagal ugdymo krepšelio skaičiavimo metodiką būna 7 procentai palikti
Savivaldybių administracijos.
Už sprendimo projektą balsavus 22, 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
47. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš
specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimas.
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas informavo, kad nusišalina nuo svarstomo
klausimo.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Žilvinas Aukštikalnis klausė už kokio projekto išlaidas skiriama dotacija.
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Reda Totorienė paaiškino, kad čia ne projekto išlaidos, o 7 procentų palikta dotacija
Savivaldybėms.
Už sprendimo projektą balsavus 19, 4 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
48. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus klausė kas tai yra – viešasis ūkis, nes komitete buvo paaiškinta,
kad bus panaudota pradelstiems įsiskolinimams.
Reda Totorienė teigė, kad dalis lėšų viešajam ūkiui, dalis pradelstiems įsiskolinimams.
Leonas Apšega teigė, kad čia kofinansavimo pinigai, kurie grįžo ir turi būti gražinti
paskoloms yra išleidžiami, skiriami ,,pravalgymui“.
Dainius Bardauskas teigė, kad dalis yra grąžinama ir Citadelės bankui – 31325 eurų.
Saulius Dugnas teigė, kad darbuotojai atlyginimų nusipelnė ir reikia juos sumokėti.
Už sprendimo projektą balsavus 19, 2 balsavus prieš, 2 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
49. SVARSTYTA. Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinio padalinio Uoginių
amatų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymas.
Vytautas Knizikevičius pristatė sprendimo projektą prašydamas leisti patikslinti
sprendimo antraštę dėl netinkamai suformuluoto padalinio pavadinimo.
Bendru sutarimu nutarta pritarti formuluotės pakeitimui: iš ,,Dėl Kupiškio etnografijos
muziejaus Uoginių amatų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ į ,,Dėl Kupiškio etnografijos
muziejaus struktūrinio padalinio Uoginių amatų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

