KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015-08-06 Nr. TP-9
Kupiškis
Posėdis įvyko 2015 m. rugpjūčio 6 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
Vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 10 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Ingrida Bernatavičienė.
Dalyvavo Tarybos nariai: Rimantas Adomauskas, Zigmantas Aleksandravičius,
Virginijus Andrijauskas, Žilvinas Aukštikalnis, Danas Baronas, Valentinas Beinoris, Augenijus
Cesevičius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Algirdas Gasiūnas, Jonas Jarutis, Lina Kaušakienė, Zita
Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė, Vilija Morkūnaitė, Modestas
Puišė, Bronislavas Rimkus ir Algirdas Valiušis.
Nedalyvavo Tarybos nariai: Leonas Apšega, Egidijus Černius, Zigmas Paulauskas ir
Skaistutė Paulauskienė.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Finansų ir
biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona
Pečkuvienė, Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, Buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja Gėnė Knizikevičienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Birutė
Kopūstienė, Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė, Savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė (teisininkė) Erika Misiūnaitė, Kanceliarijos skyriaus specialistės Stasė Krestovienė ir
Lina Vėjelienė, Savivaldybės administracijos specialistas Laimutis Tilius, 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, Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Rasa Šošič,
„Kupiškėnų minčių“ laikraščio korespondentė Ingrida Nagrockienė, uždarosios akcinės bendrovės
„Ūkininko patarėjas“ korespondentė Virginija Juškienė, viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir
informacijos centro direktorius Povilas Vireliūnas.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys.
Bendru sutarimu darbotvarkei – 11 pagrindinių ir 1 papildomam klausimui – pritarta.
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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo asociacijos Kupiškio miesto vietos veiklos grupės steigimui.
2. Dėl mokinio krepšelio lėšų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti
paskirstymo.
3. Dėl Kupiškio

rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų

4. Dėl Kupiškio

rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų

5. Dėl Kupiškio

rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų

6. Dėl Kupiškio

rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų

padidinimo.

padidinimo.

padidinimo.

padidinimo.
7. Dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų techninės priežiūros ir eksploatavimo
sutarčių sudarymo.
8. Dėl parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatų sąrašo patvirtinimo.
9. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų
mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės
ligonių kasos taikinimo komisiją.
12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo
Nr. TS-124 ,,Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo
perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos
centrui“ pakeitimo.
1. SVARSTYTA. Pritarimas asociacijos Kupiškio miesto vietos veiklos grupės
steigimui.
Marius Mališauskas pristatė sprendimo projektą, pristatė asmenis, kuriuos projektu yra
siūloma deleguoti į asociacijos Kupiškio miesto vietos veiklos grupės valdybą: Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos direktorių Marių Mališauską, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
narį Algirdą Valiušį, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę
(teisininkę) Jovitą Bakanaitę.
Žilvinas

Aukštikalnis

pasiteiravo

Mariaus

Mališausko,

ar

jo

deklaruotos

gyvenamosios vietos adresas yra Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
Marius Mališauskas teigė, kad jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Panevėžio mieste.
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Žilvinas Aukštikalnis paklausė pranešėjo, ar jis deklaruos gyvenamąją vietą Kupiškyje
iki Kupiškio miesto vietos veiklos grupės valdybos veiklos pradžios, nes taisyklėse parašyta, kad
valdybos narys turi būti Savivaldybės gyventojas.
Marius Mališauskas teigė, kad jis bus deleguotas kaip Kupiškio rajono savivaldybės
tarybos atstovas, dirbantis Savivaldybės administracijoje.
Žilvinas Aukštikalnis teigė, kad valdybos narys privalo būti deklaravęs gyvenamąją
vietą Savivaldybėje, teiravosi, prie ko čia Administracija. Jis teigė, kad kaip pavyzdį būtų galima
siūlyti Algirdą Valiušį, o kodėl Administracijos direktorių, kuris yra ne Savivaldybės gyventojas.
Dainius Bardauskas teigė, kad negalintis komentuoti šio klausimo, nes nėra įsigilinęs,
sakė, kad pagrindinis kriterijus, kuriuo buvo remtasi – kad tai būtų asmuo, dirbantis Savivaldybėje.
Meras kalbėjo, jog čia didelių problemų nematantis, kad Savivaldybės taryba galėtų siūlyti savo
kandidatą iš jos narių.
Marius Mališauskas teigė, kad Vidaus reikalų ministerijos rekomendacijose nurodyta,
jog nerekomenduojama siūlyti Tarybos nario, kad rekomenduojama siūlyti Administracijos
darbuotoją.
Dainius Bardauskas teigė, kad rekomendacijos nėra įstatymas, kurio privalu laikytis.
Jis teigė, kad pastaba ko gero teisinga.
Valentinas

Beinoris

teigė,

kad

kol

nebuvo

Administracijos

direktoriaus

Administracijai vadovavo puikus darbuotojas – Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vyriausiasis
specialistas Arūnas Valintėlis, teiravosi, gal būtų galima jį deleguoti į Kupiškio miesto vietos
veiklos grupės valdybą.
Dainius Bardauskas teigė, kad pasiūlyta dar viena kandidatūra, tačiau pasiūlė grįžti
prie darbo tvarkos ir paklausė, ar dar yra norinčių paklausti.
Jonas Jarutis pasiteiravo, kada paaiškėjo galimi steigėjai, nes sprendimo projekte jie
nėra įvardinti, o pranešėjas juos įvardino.
Marius Mališauskas teigė, kad tai yra galimi steigėjai, kad yra žodiniai susitarimai, o
paaiškėjo steigimo konsultacijų metu.
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad steigėjai į projektą neįrašyti, nes iki proceso
pabaigos steigėjų dar gali ir atsirasti.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad nėra čia tas klausimas itin svarbus ir siūlė
nebeieškoti kitų kandidatūrų, paderinti su pasiūlytais asmenimis, jei sutinka, reikėtų skelbti
balsavimą ir eiti prie kitų klausimų.
Žilvinas Aukštikalnis teigė, kad šiuo metu neturintis taisyklių, bet Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m.
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sausio 22 d., įsakymu Nr. 1V-36, 4.4 papunktyje teigiama, kad į valdymo organą deleguotas asmuo
gyvena juridinio asmens veiklos teritorijoje.
Algirdas Valiušis teigė, kad labai svarbus Administracijos direktoriaus dalyvavimas
šioje organizacijoje, teiravosi, ar yra galimybė dar kartą pasitikrinti, ar jis gali būti deleguojamas.
Dainius Bardauskas pasiūlė bendru sutarimu šio klausimo svarstymą atidėti iki
posėdžio pabaigos, taip skiriant laiko išsiaiškinti iškilusiems klausimams.
Bendru sutarimu nutarta klausimo svarstymą atidėti vėlesniam svarstymui.
2. SVARSTYTA. Mokinio krepšelio lėšų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti
paskirstymas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
3. SVARSTYTA. Kupiškio

rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir

asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
4. SVARSTYTA. Kupiškio

rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir

asignavimų padidinimo.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Kupiškio

rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir

asignavimų padidinimo.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus klausė, ar šie pradelsti įsiskolinimai yra šių metų ar ir praėjusių
metų.
Reda Totorienė teigė, kad yra dalis šių metų pradelstų įsipareigojimų, dalis – šių metų.
Tai yra įsiskolinimai už komunalines paslaugas ir šildymą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Kupiškio

rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir

asignavimų padidinimo.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
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Valentinas Beinoris paprašė labai rimtai pagrįsti, kam reikalingos lėšos, virš
36 tūkstančių eurų pastato Gedimino g. 53 B, Kupiškyje, remontui, pasiteiravo ar tai ne tas pats
pastatas, kuriame įsikūrusi UAB ,,Lelija“.
Dainius Bardauskas teigė, kad buvo nudažytas pastatas bendromis pastangomis su
UAB ,,Lelija“.
Jonas Jarutis pasiteiravo, ar tai gera praktika, kad pinigai išleisti ir tik po to prašoma
pritarimo.
Dainius Bardauskas teigė, kad tai yra ne visai taip, darbai dar nėra baigti, o kita vertus,
prie viso šio remonto labai prisidėjo UAB ,,Lelija“, ši įmonė nupirko visas reikalingas remontui
medžiagas.
Gaila Matulytė pasiteiravo, kokia tvarka, kokiu principu atrenkami prašymai, kuriuos
Tarybai teikia pranėšėja.
Reda Totorienė teigė, kad prašymų buvo daugiau, jie buvo atrinkti Savivaldybės
vadovų sprendimu.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad jo manymu UAB ,,Lelija“ gal galėjo savo
lėšomis viską sutvarkyti, juk tai yra verslo įmonė, mokanti mažus atlyginimus žmonėms, pastatą
eksploatuojanti daugelį metų. Jis sakė manantis, kad šiuo atveju gali atsirasti ir daugiau verslo
įmonių, kurios sumanys paprašyti lėšų remontui, pabrėžė, kad tai yra bloga praktika, kada remiamas
verslas. Stebėjosi, kad tai yra labai didelė pinigų sumą už nudažymą, klausė, ar yra darbų sąmata.
Dainius Bardauskas teigė, kad sąmata yra, tačiau siūlė nemanyti taip, jog tai buvo tik
teptuku padažymas, juk buvo sienos prieš tai patvarkytos, siūlė nežiūrėti taip siaurai – juk dažymo
sąvoka yra platesnė negu tik dažų užtepimas. Meras teigė, kad tai pirmoji praktika, kad buvo
prašyta verslo įmonės prisidėti, tačiau siūlė nepamiršti, kad tai yra Savivaldybės pastatas.
Virginijus Andrijauskas teigė, kad darbai atlikti, viešieji pirkimai praėję, dabar
prašoma pinigų. Teigė, kad gal būtų galima numatyti tai iš anksto ir paklausti patarimo ir pritarimo
komitetų.
Dainius Bardauskas teigė, kad veikiama pagal koalicijos programą, o komitetų
nuomonės gali nesutapti su valdančios daugumos nuomone.
Valentinas Beinoris pasidžiaugė, kad pagaliau valdančioji dauguma turi veiklos
programą.
Dainius Bardauskas teigė, kad veiklos programa bus artimiausiu metu pristatyta,
tačiau siūlė Tarybos nariams nepamiršti, kad biudžetas seniai yra patvirtintas ir kažko naujo
nebesugalvosi.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad turi būti privalu tokius klausimus teikti
svarstyti komitetams prieš sprendimų priėmimą.
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Gaila Matulytė teigė, kad prašymai yra adresuoti Tarybos nariams, tad išreiškė
pageidavimą gauti visus prašymus, kurie pasiekia Savivaldybę.
Jonas Jarutis teigė, kad ankščiau opozicija ypač stipriai kritikuodavo už tai, kad
finansavimo prašoma po darbų, o dabar, kada tapo valdančiąja dauguma, kritiką pamiršo ir patys
prašo finansavimo jau atliktiems darbams.
Dainius Bardauskas teigė, kad nieko užmiršto nėra, tačiau laikas bėga greitai, darbai
nelaukia ir kartais sprendimus reikia priimti greitai. Jis tuo pačiu kreipėsi į komitetų pirmininkus,
kad jie dirbtų intensyviau ir darbą organizuotų remdamiesi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu.
Valentinas Beinoris išreiškė nuomonę, kad būtų reikalingas Administracijos
direktoriaus rezervas, kada jis paskiria pinigus tam tikroms reikmėms, o vėliau Taryba savo
sprendimu rezervą papildytų.
Reda Totorienė teigė, kad Administracijos direktoriaus rezervas naudojamas tik
ekstremalioms situacijoms.
Dainius Bardauskas teigė, kad Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas
yra reglamentuotas, tai nėra taip paprasta.
Dainius Bardauskas teikė klausimą balsavimui, nes daugiau norinčių kalbėti
neatsirado.
Už sprendimo projektą balsavo 17, susilaikė 4 posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų techninės priežiūros ir
eksploatavimo sutarčių sudarymas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teiravosi, ar už eksploataciją Savivaldybė turės mokėti UAB
,,Kupiškio vandenys“.
Marijona Pečkuvienė atsakė, kad nereikės mokėti.
Virginijus Andrijauskas teigė, kad už eksploataciją yra sumokama mokant už vandenį,
tai yra įskaičiuota į tarifą. Supažindino, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos vietinio ūkio,
architektūros ir aplinkos apsaugos komitetas įsigilino į šį klausimą, jį svarstė ir pritarė sprendimo
projektui.
Už sprendimo projektą balsavus 20, 1 nedalyvavus balsavime sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
8. SVARSTYTA. Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio
paskirties pastatų sąrašo patvirtinimas.
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Marijone Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis klausė, kas pardavinės butus, ar Savivaldybė, ar Turto fondas.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad Savivaldybė.
Valentinas Beinoris teiravosi, kas nustatys pardavimo kainą.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad pardavimo kainą nustatys turto vertintojai, o už
vertinimą privalės susimokėti būsto pirkėjas.
Jonas Jarutis klausė, ar su žmonėmis, kurie turėtų teisę įsigyti būstą, yra kalbėta.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad iki gegužės 1 dienos buvo kalbėta su visais galimais
pirkėjais, buvo siunčiami raštai, dalis asmenų pareiškė norą, dalis ne. Apie 20 asmenų yra norinčių
pirkti, tačiau kiek liks po to, kai bus turtas įvertintas, sunku pasakyti, nes pinigai turi būti sumokėti
iš karto.
Jonas Jarutis teigė, kad tai sveikintina praktika, kad palaiko šį projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20, 1 nedalyvavus balsavime sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
10. SVATSRYTA. Antikorupcijos komisijos sudarymas ir jos nuostatų patvirtinimas.
Erika Misiūnaitė pristatė sprendimo projektą.
Dainius Bardauskas įvardino siūlomos komisijos sudėtį: Leonas Apšega –
Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas), Bronislovas Rimkus – Savivaldybės tarybos
narys (komisijos pirmininko pavaduotojas), Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė, Ona
Pauliukienė – Antašavos miestelio bendruomenės atstovė (deleguota), Roma Bugailiškienė –
Skapiškio bendruomenės atstovė (deleguota). Teigė, kad su visais asmenimis suderintas jų
delegavimas, Leonas Apšega sutinkantis būti komisijos pirmininku.
Jonas Jarutis teigė, kad jau antras klausimas, kada kandidatai žinomi, o į sprendimo
projektą neįrašyti. Sakė, kad neprieštaraus, kad Leonas Apšega būtų pirmininkas, nors asmeniškai
šiuo klausimu nėra kalbėjęs su Leonu Apšega, bet tikintis mero žodžiu.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario delegavimas į
Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.
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Aurimas Martinka pristatė sprendimo projektą. Teigė, kad atsižvelgiant į kvalifikaciją,
dalykines ir asmenines savybes yra siūloma Skaistutės Paulauskienės kandidatūra.
Jonas Jarutis teiravosi, ar Skaistutė Paulauskienė žino apie jos delegavimą.
Dainius Bardauskas teigė, kad su Skaistute Paulauskiene yra suderinta.
Už sprendimo projektą balsavus 20, 1 nedalyvavus balsavime sprendimo projektui
pritarta.
Bronislavas Rimkus paprašė įskaityti jo balsą, nes užsimiršo ir nepaspaudė balsavimo
mygtuko, jis teigė, kad pritaria šiam sprendimo projektui.
Bendru sutarimu nutarta užskaityti Bronislavo Rimkaus balsą.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12. SAVRSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d.
sprendimo Nr. TS-124 ,,Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams
ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo
informacijos centrui“ pakeitimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis teiravosi, kokiu būdu bus nuomojamos patalpos ir vykdoma prekyba,
klausė, ar tai bus Administracijos direktoriaus įsakymu.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad tai bus Administracijos direktoriaus įsakymu, kadangi
iki 100 kv. m ir iki 1 metų laikotarpiui sprendimas gali būti priimtas Administracijos direktoriaus
įsakymu.
Virginijus Andrijauskas teigė, kad nuomos kaina numatoma nedidelė, klausė, ar bus
kokia kontrolė, ar neatsitiks taip, kad verslininkas išsinuomos, sėdės ir nieko į teritoriją neįleis,
nevykdys prekybos. Klausė, ar neatsitiks taip, kad tik jis ir mėgausis paplūdimiu, ar būtų galima
pridėti prie sprendimo kokias drausminančias priemones.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad bus sudaryta numos sutartis ir tiksliai nurodyta
patalpų paskirtis.
Dainius Bardauskas teigė, kad tai sveikintina iniciatyva, tam tikras verslo skatinimas.
Valentinas Beinoris teigė, kad keistai skamba, kada Turizmo ir verslo informacijos
centras turi teisę pardavinėti lipdukus, ženkliukus, ar kitą atributiką, o neturi teisės pardavinėti
kavos, vaisvandenių ar kitų prekių, išnuomoti patalpų.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad panaudos gavėjas negali pernuomoti patalpų.
Rimantas Adomauskas klausė, ar prieš priimant sprendimą buvo derinta su Higienos
centru.
Marijona Pečkuvienė teigė, kad Savivaldybės administracija tokių dalykų nederina, o
jei bus norintys nuomotis patalpas, teigė mananti, kad supranta ir žino apie reikalavimus.

9
Jonas Jarutis išreiškė apgailestavimą, kad Turizmo ir verslo informacijos centras
negali užsiimti tokia veikla, kaip prekyba, tačiau teigė, kad nereikėtų užkirsti kelio geroms
iniciatyvoms. Siūlė daug nebediskutuoti šiuo klausimu, o pritarti šiam projektui.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas teigė, kad reikia grįžti prie 1 klausimo.
1. SVARSTYTA. Pritarimas asociacijos Kupiškio miesto vietos veiklos grupės
steigimui.
Marius Mališauskas teigė, kad į valdymo organą deleguoti nariai turi būti tiesiogiai
susiję su juridinio asmens veiklos teritorija, tad nematantis priežasčių, kodėl negalėtų būti paskirtas
į Kupiškio miesto vietos veiklos grupės valdybą.
Dainius Bardauskas sakė, jog jam susidaro įspūdis, kad Marius Mališauskas gali būti
deleguotas į Kupiškio miesto vietos veiklos grupės valdybą.
Žilvinas Aukštikalnis teigė, kad ši sąlyga galioja verslo atstovams ir kategoriškai
prieštaravo tam, kad remiantis šiuo punktu negali būti deleguotas Marius Mališauskas į Kupiškio
miesto vietos veiklos grupės valdybą. Jis teigė, kad Marius Mališauskas yra Savivaldybės
administracijos atstovas, kuri veikia rajono teritorijoje.
Marius Mališauskas teigė, kad juridinio asmens adresas turi būti juridinio asmens
veiklos teritorijoje, o Savivaldybės adresas yra Vytauto g. 2., Kupiškio m., jei taip nebūtų, tada
asmuo privalėtų būti deklaravęs gyvenamąją vieta Kupiškio miesto teritorijoje.
Algirdas Valiušis teigė, kad posėdyje dalyvauja Vyriausybės atstovė, tad gal galima
jos paklausti ką ji mano šiuo klausimu.
Rasa Šošič teigė, kad informacijos daug neturi, greitai atsakyti būtų sunku, bet
susidaro įspūdis iš to, ką girdėjo, kad Administracijos direktorius galėtų atstovauti. Sakė, kad jei
nėra tikri, tada būtų galima prašyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išaiškinimo.
Dainius Bardauskas teigė, kad nemato būtinybės deleguoti būtinai Administracijos
direktorių. Jeigu kyla dvejonių, siūlė Savivaldybės tarybos nariams siūlyti kitą atstovą iš Tarybos
narių.
Valentinas Beinoris teigė, kad nėra laiko kreiptis į ministeriją, tad reikia sprendimą
priimti.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad nereikėtų rizikuoti, kad būtų tikrai teisingas
sprendimas, reikia priimti taip, kad būtų teisėta. Vėliau, jei bus reikalas, atstovą būtų galima
pakeisti.
Jonas Jarutis teigė, kad reikia sprendimą priimti. Jis pasiūlė deleguoti Algirdą Valiušį.
Dainius Bardauskas paklausė ar reikalinga pertrauka dėl kandidatūrų siūlymo.
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Bendru sutarimu nutarta, kad pertraukos nereikia.
Dainius Bardauskas paklausė, ar Algirdas Valiušis sutinka būti deleguotas į Kupiškio
miesto vietos veiklos grupės valdybą.
Algirdas Valiušis atsakė, kad sutinka.
Dainius Bardauskas teikė sprendimo projektą balsavimui – vietoj Administracijos
direktoriaus įrašant Tarybos narį Algirdą Valiušį, kaip deleguotą atstovą į Kupiškio miesto vietos
veiklos grupę.
Už sprendimo projektą balsavus 20, 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

