KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015-06-25 Nr. TP-8
Kupiškis
Posėdis įvyko 2015 m. birželio 25–26 d. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro
Vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 2015 m. birželio 25 d. 9 val., baigėsi 2015 m. birželio 26 d. 11 val.
40 min.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Ingrida Bernatavičienė.
Dalyvavo Tarybos nariai: Rimantas Adomauskas, Zigmantas Aleksandravičius,
Virginijus Andrijauskas, Leonas Apšega, Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius,
Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Algirdas Gasiūnas, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas
Martinka, Gaila Matulytė, Vilija Morkūnaitė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė,
Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis. Tarybos narys Valentinas Beinoris atvyko į Tarybos posėdį
svarstant 3 klausimą.
Nedalyvavo Tarybos nariai: Žilvinas Aukštikalnis, Jonas Jarutis ir Lina Kaušakienė.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Savivaldybės
kontrolierė Vilma Mažeikienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Ekonomikos ir
turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė,
Rimantas

Jocius,

Kanceliarijos

skyriaus

specialistė

Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas
Stanislava

Stašienė,

Savivaldybės

administracijos specialistas Laimutis Tilius, Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas,
Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas
Paliulis,

Šimonių seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas, Kupiškio etnografijos muziejaus

direktorė Violeta Aleknienė, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė Giedrė Zuozienė,
Kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Panevėžio teritorinės darbo biržos direktorius Viktoras
Trofimovas, Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus direktorė Genė Zulonienė,
„Kupiškėnų minčių“ laikraščio korespondentė Ingrida Nagrockienė, uždarosios akcinės bendrovės
„Ūkininko patarėjas“ korespondentė Virginija Juškienė, žinių portalo „TEma“ atstovė Rita
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Briedienė,

viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas

Vireliūnas.
Meras Dainius Bardauskas pasiūlė nesvarstyti pagrindinės darbotvarkės 43–45
klausimų ir į darbotvarkę įtraukti 1 papildomą klausimą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių.
Bendru sutarimu darbotvarkei – 42 pagrindiniai ir 1 papildomas klausimas – pritarta.
Meras Dainius Bardauskas pasiūlė Tarybos nariams posėdyje svarstyti klausimus iki
pirmosios pertraukos, po to daryti pertrauką iki 2015 m. birželio 26 d. 9 val., taip suteikiant
galimybę Tarybos nariams ir posėdyje dalyvaujantiems svečiams dalyvauti Vidos Mičiūdienės
laidotuvėse, kuri buvo ilgametė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė
(teisininkė). Tarybos narius supažindino su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pateikta
informacija, kuri Tarybos nariams pateikta kartu su posėdžio medžiaga.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad yra suplanavęs savo darbotvarkę, kad
negalėsiąs kitą dieną dalyvauti Tarybos posėdyje, tad siūlė nedaryti tokios ilgos pertraukos.
Algirdas Valiušis teigė, kad taip pat negalintis sekančią dieną dalyvauti Tarybos
posėdyje, kad jo darbotvarkė suplanuota ir rekomendavo ilgos pertraukos nedaryti.
Leonas Apšega teigė, kad mero siūlymui pritariantis, tačiau manantis, kad reikėtų
balsavimo šiuo klausimu, nes nuomonės išsiskyrė.
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 62.1 papunktis jam suteikia galią paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio
pertrauką ir jis ta teise pasinaudos, nesiūlydamas Tarybos nariams balsuoti, o paskelbdamas
nenumatytą posėdžio pertrauką.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos
aprašo patvirtinimo.
2. Dėl Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo.
3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
4. Dėl Pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įvykdymo ataskaitos patvirtinimo.
5. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo
Nr. TS-250 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Kupiškio miesto vietos veiklos grupės steigimo iniciavimo.
7. Dėl įgaliojimo.
8. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų perskirstymo.
9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
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10. Dėl ilgalaikės paskolos.
11. Dėl UAB ,,Kupiškio vandenys“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į
išraišką eurais.
12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Kupiškio vandenys“
įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu.
13. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio komunalininkas“ akcijų nominalios
vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais.
14. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas“ akcijų nominalios
vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais.
15. Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos
aprašo tvirtinimo.
16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo, apskaitos ir
kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
17. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų
sąmatos patvirtinimo.
18. Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo.
19. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.
20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo
Nr. TS-333 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo
Nr. TS-193 ,,Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose
namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“
papildymo.
21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo
Nr. TS-193 ,,Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose
namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ 4 punkto
pakeitimo.
22. Dėl Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių
skaičiaus.
23.

Dėl Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių

skaičiaus.
24. Dėl Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos darbuotojų
pareigybių skaičiaus.
25. Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
26. Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
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27. Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos darbuotojų
pareigybių skaičiaus.
28. Dėl Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių
skaičiaus.
29. Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
30. Dėl Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos darbuotojų
pareigybių skaičiaus.
31. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų pareigybių
skaičiaus.
32. Dėl Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
33. Dėl Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
34. Dėl Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
35. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo
Nr. TS-240 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-66
„Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus teikiamų paslaugų ir jų kainų sąrašo „pakeitimo“ pakeitimo.
36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo
patvirtinimo.
37. Dėl Giedrės Zuozienės skyrimo Kupiškio etnografijos muziejaus vyriausiąja fondų
saugotoja (direktoriaus pavaduotoja).
38. Dėl žemės sklypo suformavimo Repeniškio kaime, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio
rajone.
39. Dėl žemės sklypo suformavimo Nociūnų kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio r.
40. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių skaičiaus.
41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
42. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
43. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo
Nr. TS-191 „Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą Savivaldybei
priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
1. SVARSTYTA. Pritarimas Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono
viešosiose vietose tvarkos aprašui.
Aurimas Martinka pristatė sprendimo projektą. Pristatant projektą siūlė Tvarkos aprašą
patvirtinti su 37, 38, 40 punktų pakeitimais, išbraukti 41.3 papunktį, pakeisti 41.4 papunkčio
numeraciją į 41.3, 41.5 papunkčio numeraciją į 41.4. 37 punktą išdėstyti: ,,Prekiauti ar teikti
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paslaugas masinių renginių metu leidžiama tik turint masinio renginio organizatoriaus sutikimą“; 38
išdėstyti: ,,Įmonė ar fizinis asmuo, norintys prekiauti masiniame renginyje, pateikia prašymą,
įmonės įregistravimo dokumentą ar verslo liudijimą ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta
nustatyto dydžio vietinė rinkliava“; 40 punktą išdėstyti: ,,Masinio renginio, kuriame leidžiama
prekiauti alkoholiu, organizatoriai žiūrovams skirtą teritoriją, sceną, vaikų žaidimo ir atrakcionų
vietas pažymi specialiais ženklais, draudžiančiais vartoti alkoholinius gėrimus“.
Bronislavas Rimkus paklausė pranešėjo, kiek laiko užtruktų renginio organizatorius,
norėdamas pagal šią tvarką gauti leidimą renginiui organizuoti.
Aurimas Martinka. Pagal tvarką turėtų užtrukti ne ilgiau 7 dienų.
Bronislavas Rimkus. Aš žinau, kas parašyta tvarkoje, bet klausiu, kiek realiai laiko
sugaišta organizatorius, norėdamas gauti leidimą ir privalėdamas surinkti visus reikalingus
dokumentus.
Aurimas Martinka. Aš tiksliai negaliu atsakyti, yra Kultūros centro direktorė, gal ji
galėtų atsakyti į šį klausimą, nes organizavo Joninių šventę.
Meras Dainius Bardauskas paprašė Kultūros centro direktorės konkrečiai ir trumpai
atsakyti, kiek reikėjo laiko norint surinkti dokumentus ir gauti leidimą renginiui organizuoti.
Jolita Jonušienė teigė, kad panašiai 2 savaites užtrunka parengiamasis darbas,
derinimas tarp įstaigų.
Bronislavas Rimkus klausė, kas vykdo VI skyriaus reikalavimus.
Aurimas Martinka. Savivaldybės tarybos patvirtinta Masinių renginių organizavimo
komisija, kuriai pirmininkauja Savivaldybės administracijos direktorius.
Bronislavas Rimkus teiravosi, kaip komisija žinos, kad masiniame renginyje įvyks
nesusipratimas, kuris yra nurodytas VI skyriuje.
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad yra institucijos, kurios šiuos dalykus privalo
užkardyti.
Rimantas Adomauskas teigė, kad Sveikatos ir socialinės apsaugos komitete
apsvarstytas šis klausimas, komiteto nariai pritarė šiam sprendimo projektui.
Aurima Martinka teigė, kad Švietimo sporto ir teisėsaugos komitetas be išlygų pritarė
sprendimo projektui.
Už 37 punkto pakeitimą balsavo 19 Tarybos narių, 1 susilaikė. Už 38 punkto pakeitimą
balsavo 19 tarybos narių, 1 susilaikė. Už 40 punkto pakeitimą balsavo 19 Tarybos narių, 1 susilaikė.
Už 41.3 papunkčio išbraukimą, ir kad 41.4 taptų 41.3, 41.5 taptų 41.4 papunkčiu, balsavo 18
Tarybos narių, 2 susilaikė.
Už tai, kad būtų patvirtintas Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono
viešosiose vietose tvarkos aprašas balsavo 18 Tarybos narių, 2 susilaikė.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos
sudarymas.
Aurimas Martinka pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega paklausė, ar pareiškėjas mano, kad ši komisija bus kompetentinga, nes
ji yra stipriai sumažinta.
Aurimas Martina teigė, kad buvę komisijos nariai patys pripažino, kad jos faktiškai
surinkti buvo neįmanoma, ji buvo sudaryta iš daug narių, kad tai yra kompromisinis variantas.
Teigė, kad tokio sudėties komisija atitinka visus šiuolaikinius lėšų skirstymo kriterijus.
Gaila Matulytė klausė, kas atsitiks su buvusiu sprendimu – 2012 metų dėl Jaunimo
iniciatyvų rėmimo programos, kur vienas iš punktų įvardija 9 įstaigų atstovus lėšų programos
skirstymo komisijos sudarymui. Teiravosi, ar sprendimas bus priimtas vėliau dėl pačios Programos
pakeitimo.
Autimas Martinka teigė, kad ko gero taip ir nutiks, tą sprendimą teks keisti.
Gaila Matulytė teiravosi, kodėl niekur nematė skelbimo apie paraiškų rinkimą, o
pareiškėjas teigia, kad pareiškimai jau pateikti. Teiravosi, kur būtų galima rasti informaciją.
Aurimas Martinka teigė, kad prašymai surinkti dar iš praėjusių metų, praėjusios
kadencijos.
Leonas Apšega teigė, kad tai labai įdomus atvejis, kada 2012 m. spalio 25 d. Tarybos
sprendime Nr. TS-283 aiškiai parašyta, kad šią komisiją turi sudaryti 9 asmenys, net nurodyta
konkrečiai iš kokių sričių. Teigė manantis, kad gaunasi taip, kad komisija bus paskirta neteisėtai.
Aurima Martinka teigė, kad nebedarome gremėzdiško darinio, o reikia sudaryti
normaliai veikiančią, darbingą komisiją.
Gaila Matulytė teigė, kad čia eina kalba ne apie sudėtį ir ne apie narių skaičių, o apie
tai, kad, galbūt, reikia priimti abu sprendimus vienu metu. Sakė, kad visiškai sutinka su mažesne
sudėtimi, bet svarbu yra sprendimų eiliškumas.
Bronislavas Rimkus teigė pritariantis, kad galbūt reikia sumažinti, kad devyni nariai
gal ir per daug, bet pranešėjas nepateikė jokio dokumento, kuriuo remiantis galima sakyti, kad
užtenka 3 narių. Teigė manantis, kad Tarybos nariai yra labai suklaidinti.
Augenijus Cesevičius teigė, kad laukia darbai, laukiamas finansavimas, tad jis siūlantis
šį sprendimą teikti balsavimui, o Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos pataisas pateikti sekančiam
Tarybos posėdžiui.
Už tai, kad patvirtinti Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisiją
balsavo 17 Tarybos narių, prieš balsavo 2 Tarybos nariai, 1 Tarybos narys susilaikė.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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3. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymas.
Aurimas Martinka pristatė sprendimo projektą. Teigė gavęs pastabų iš Vyriausybės
atstovo Panevėžio apskrityje, kad komisijos sudėtyje yra per daug administracijos atstovų, siūlė
sprendimą priimti su pataisomis – išbraukti: Vytautą Knizikevičių, Aureliją Kukenienę ir Gintarę
Šližytę, o įrašyti: Gerdą Trifeldaitę – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinę,
Paulių Briedį – neformalaus jaunimo atstovą, ir Rytį Telksnį – Kupiškio technologijos ir verslo
mokyklos mokinį.
Į posėdį atvyko Valentinas Beinoris.
Gaila Matulytė teigė, kad kiek dirba Jaunimo politikoje niekada nebuvo susidūrusi su
tokia situacija, norinti sužinoti, kokiu dokumentu remiantis Vyriausybės atstovas rekomendavo šias
pataisas, nes visose savivaldybėse, bent 85 procentai į Jaunimo reikalų tarybą įeina dirbantys su
jaunimu, Jaunimo reikalų koordinatoriai.
Aurimas Martinka teigė, kad konkrečiai nežinantis kokiu dokumentu remiantis
Vyriausybės atstovas pateikė tokias rekomendacijas. Jo teigimu Vyriausybės atstovui labiausiai
užkliuvo Vytauto Knizikevičiaus ir Gintarės Šližytės kandidatūros. Gaunasi taip, kad Jaunimo
reikalų taryba turėtų kontroliuoti ką daro Jaunimo reikalų koordinatorius, o išeitų, kad Vytautas
Knizikevičius turėtų kontroliuoti pats save, tai būtų Viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas.
Zigmantas Aleksandravičius teigė, kad būtų geriausia, jei pats Vyriausybės atstovas
atvyktų ir paaiškintų, o ne būtų persakomi jo žodžiai.
Augenijus Cesevičius teigė, kad jo nuomone yra aiškiai išdėstyti argumentai, kodėl
keičiama Tarybos sudėtis, siūlė baigti diskusijas ir teikti klausimą balsavimui.
Gaila Matulytė teigė, kad abejonių kelia jaunimo atstovai, tarsi nebus atstovaujamas
visas rajonas. Sakė matanti skubos surenkant komandą, neatsižvelgiant į visą regioną.
Leonas Apšega teigė, kad Vyriausybės atstovas turėtų nurodyti kuo remiantis teikia
tokias rekomendacijas, turėtų būti nurodytas konkretus dokumentas. Nurodė manantis, kad vėlgi
Jaunimo iniciatyvų rėmimo programa bus taikoma prie tarybos sudėties, o ne atvirkščiai, kaip turėtų
būti, kad galimai Taryboje sukels daug diskusijų.
Valentinas Beinoris teigė, kad būtina pareikalauti iš Vyriausybės atstovo konkretaus
dokumento, kuriame nurodoma konkreti informacija dėl Jaunimo tarybos sudarymo rekomendacijų.
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad pats asmeniškai pasirūpins, kad informacija iš
Vyriausybės atstovo būtų pateikta raštiškai.
Už tai, kad sprendimas būtų priimtas su naujomis pavardėmis balsavo 18 Tarybos
narių, 2 balsavo prieš, 1 susilaikė.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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4. SVARSTYTA. Pritarimas Pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įvykdymo
ataskaitai.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo
6 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros
patvirtinimo“ pakeitimui.
Marius Mališauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega. Kokiu pagrindu bus formuojami kadrai? Kada planuojama įsteigti
naują skyrių?
Marius Mališauskas. Manome, kad rugpjūčio pabaiga, rugsėjo pradžia galėtų būti ta
data, kada Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius galėtų pradėti savo veiklą.
Zigmantas Aleksandravičius klausė, ar esamų skyrių, kurių keičiami pavadinimai,
žmonės bus atleisti?
Marius Mališauskas teigė, kad ne, kad tai yra tik tiksliau apibrėžiamos esamų skyrių
funkcijos.
Valentinas Beinoris teigė, kad norėtųsi atvirumo ir skaidrumo į visuomenę, o ne slapta
ieškoti kadrų. Siūlė skelbti apie reikalingus specialistus ir teigė manantis, kad tikrai atsiras daug
kupiškėnų, kurie norės grįžti į Kupiškį.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto posėdyje
svarstytas šis klausimas, nutarta pritarti sprendimo projektui.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio miesto vietos veiklos grupės steigimo
iniciavimui.
Marius Mališauskas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Pritarimas Administracijos direktoriaus įgaliojimui.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teigė, kad visiškai pasitikintis administracijos direktoriumi, tačiau čia
Taryba atsisakanti pasidomėti finansiniais reikalais.
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad Tarybos nariams yra ne tik teisė, bet ir pareiga
domėtis Savivaldybės finansiniais reikalais.
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Bronislavas Rimkus teigė, kad šis klausimas buvo aptartas Ekonomikos, finansų ir
biudžeto komitete ir priimtas sprendimas įrašyti žodžius ,,pritarus Ekonomikos, finansų ir biudžeto
komitetui“.
Valentinas Beinoris teigė pritariantis Bronislavo Rimkaus siūlymui.
Reda Totorienė teigė, kad Reglamentas nenumato jokių kitų išlygų, kaip įgalioti arba
neįgalioti.
Leonas Apšega teigė, kad Taryba, nepritardama Ekonomikos, finansų ir biudžeto
komiteto siūlymui, ignoruos komiteto veiklą.
Augenijus Cesevičius teigė, kad pozicijos yra išsakytos gana aiškiai, kad jis siūlantis
klausimą teikti balsavimui.
Meras Dainius Bardauskas teikė alternatyviam balsavimui sprendimo projektą ir
Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto siūlomą redakciją: ,,Įgalioti Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos direktorių Marių Mališauską, pritarus Ekonomikos, finansų ir biudžeto
komitetui, tvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius“. Nurodė, kad kas
balsuoja už sprendimo projektą spaudžia ,,Už“, kad balsuoja už Komiteto siūlymą, spaudžia
mygtuką ,,Prieš“.
Už sprendimo projektą balsavo 12 pasėdyje dalyvavusių Tarybos narių, prieš
sprendimo projektą balsavo 9 posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Leonas Apšega pareiškė, kad ši Taryba išreiškė Ekonomikos, finansų ir biudžeto
komitetu nepasitikėjimą ir teigė, kad komiteto posėdyje svarstant šiuos klausimus dalyvauti
atsisakys.
8. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės

2015 metų biudžeto

asignavimų perskirstymui.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 17 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių, 3 susilaikė, 1
nebalsavo.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto
pajamų ir asignavimų padidinimui.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė, ar tai nėra identiškas sprendimo projektas, kaip parengtas
Tarybos narių Jono Jaručio ir Gailos Matulytės?
Reda Totorienė teigė, kad finansavimo šaltinis yra tas pats, tačiau skiriasi prašomų lėšų
sumos.
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Leonas Apšega klausė, ar Kultūros centro parengta sąmata yra objektyvi, iš kur ten
tokios didelės kainos?
Aurimas Martinka paaiškino, kad Skapiškio kultūros namų renovacijos projekte
nebuvo įtraukta įranga, bet jei įrangą bus nupirkta, rangovas ją sumontuos nemokamai.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Meras Dainius Bardauskas, remdamasis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-39 patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 62.1 papunkčiu, paskelbė posėdžio pertrauką iki 2015 m. birželio 26 d. 9 val.
Posėdis po pertraukos prasidėjo 2015 m. birželio 26 d. 9 val., baigėsi 2015 m. birželio
26 d. 11 val. 50 min.
Po pertraukos dalyvavo Tarybos nariai: Aurimas Martinka, Augenijus Cesevičius,
Danas Baronas, Vilija Morkūnaitė, Valentinas Beinoris, Virginijus Andrijauskas, Gaila Matulytė,
Zita Kaušakienė, Zigmantas Paulauskas, Algirdas Gasiūnas, Saulius Dugnas, Bronislavas Rimkus,
Skaistutė Paulauskienė, Ričardas Kriovė, Egidijus Černius. Tarybos narė Lina Kaušakienė atvyko į
Tarybos posėdį svarstant 19 darbotvarkės klausimą.
Nedalyvavo Tarybos nariai: Žilvinas Auklštikalnis, Jonas Jarutis, Rimantas
Adomauskas, Zigmantas Aleksandravičius, Modestas Puišė, Leonas Apšega, Algirdas Valiušis,
Dalia Dyrienė.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Savivaldybės
kontrolierė Vilma Mažeikienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Ekonomikos ir
turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė,

Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas

Rimantas Jocius, Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, Socialinės
Paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Nijolė
Urbonavičienė, Kanceliarijos skyriaus specialistė Stanislava Stašienė, Savivaldybės administracijos
specialistas Laimutis Tilius, Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas, Skapiškio seniūnijos
seniūnas Valdas Juškevičius, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis,

Kupiškio

etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė
Giedrė Zuozienė, Kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, „Kupiškėnų minčių“ laikraščio
korespondentė Ingrida Nagrockienė, uždarosios akcinės bendrovės „Ūkininko patarėjas“
korespondentė Virginija Juškienė, viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro
direktorius Povilas Vireliūnas.
10. SVARSTYTA. Pritarimas ilgalaikės paskolos ėmimui.
Marius Mališauskas pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus. Kokiu dokumentu vadovaujantis imama ši paskola?
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Marius Mališauskas. Pirmiausia reikalingas Tarybos sprendimas, pritarimas.
Vilma Mažeikienė papildė Marių Mališauską ir teigė, kad paskolos imamos
vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, LR Biudžeto
sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsniu ir
Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis.
Bronislavas Rimkus teigė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitete šis klausimas
buvo svarstytas, Komitetas šiam sprendimo projektui pritarė.
Virginijus Andrijauskas klausė, kokiu principu bus parenkamas bankas, ar tai bus
vienas bankas, ar keli?
Marius Mališauskas teigė, kad bus vykdomas viešasis pirkimas, jei paskolos nepavyks
parduoti visos, tada bus svarstoma galimybė ją skaidyti.
Valentinas Beinoris. Ar jau vyko derybos ir pokalbiai? Sprendime nėra nurodyta kokia
maksimali marža gali būti. Jei pasiūlyta mažiausia marža viršys tą, kuri yra šiuo metu?
Marius Mališauskas teigė, kad su bankais konkrečiai nėra kalbėta, tik yra klausta, ar
būtų tokia galimybė, du bankai patikino, kad tokia galimybė yra. Į antrą klausimą atsakant teigė,
kad jei marža bus didesnė, tada sutarties niekas nepasirašys, juk tikslas – sumažinti mokamas
palūkanas.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Pritarimas UAB ,,Kupiškio vandenys“ akcijų nominalios vertės
išraiškos litais pakeitimui į išraišką eurais.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimui ir
UAB ,,Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimui turtiniu įnašu.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
13.

SVARSTYTA.

Pritarimas

uždarosios

akcinės

bendrovės

komunalininkas“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimui į išraišką eurais.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).

,,Kupiškio
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14. SVARSTYTA.

Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų

parkas“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimui į išraišką eurais.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. Pritarimas Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje
organizavimo tvarkos aprašui.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teigė, kad būtų galima dvejopai vertinti šį strateginį planą, iš
vienos pusės – tai kaip biurokratinio aparato sudedamoji dalis, kita vertus, būtų labai gerai, jei
koalicija parengtų 3 metams į priekį savo strateginį planą ir pabaigoje kadencijos galėtume vertinti,
ar įvykdė planuotus darbus.
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad šis tvarka yra reali ir pagal ją bus sudaromas
Savivaldybės strateginis planas.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
16. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo,
apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
17. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo
2015 metų sąmatos tvirtinimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. Privatizavimo komisijos sudarymas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 15 Tarybos narių, 1 Tarybos narys susilaikė.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
19. SVARSTYTA. Atleidimas nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris. Ar ponas Bražys gauna lengvatą verslo liudijimui įsigyti?
Marijona Pečkuvienė teigė, kad rajone yra žymiai mažesni verslo liudijimo įsigijimo
įkainiai, nei patvirtinti Lietuvos mastu.
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Meras Dainius Bardauskas teigė, kad ponas Bražys, pateikdamas prašymą, neoficialiai
įsipareigojo įdarbinti 1 žmogų, tad paskatinimui siūlė pritarti šiam sprendimo projektui.
Į posėdį atvyko Lina Kaušakienė.
Meras Dainius Bardauskas pasakė, kad dabar posėdyje dalyvauja 17 tarybos narių.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
20. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio
18 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d.
sprendimo Nr. TS-193 ,,Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės
daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“
pakeitimo“ papildymui.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Virginijus Andrijauskas klausė kokiu būdu namai pakliūna į šią Programą?
Marijona Pečkuvienė teigė, kad Programos eiliškumas buvo sudarytas pagal namų
sunaudojamą šilumos energiją. Tačiau atsitiko taip, kad tų namų, kurie pakliuvo į Programą,
gyventojai ne visi pritarė ir sutiko dalyvauti renovacijos Programoje, o kiti, kurie nepakliuvo,
pareiškė norą dalyvauti vėliau. Kadangi lėšų yra, gyventojų prašymu siūloma Programą papildyti.
Už sprendimo projektą balsavo 16 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių, 1 Tarybos
narys nebalsavo.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
21. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio
1 d. sprendimo Nr. TS-193 ,,Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės
daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“
4 punkto pakeitimui.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
22. SVARSTYTA. Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojų
pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teiravosi, kiek realiai žmonių neteks darbo?
Rimantas Jocius teigė, kad tiksliai atsakyti negalintis, tačiau manąs, kad apie 30.
Lina Kaušakienė teigė, kad pilnai pritarianti vedėjo pateiktiems sprendimų projektams,
nes rajono įstaigų teritorijos yra gana mažos ir saugos tarnybos tikrai tinkamai sugebės pasirūpinti
teritorijomis. Tarybos narė teigė, kad lėšų taupymas akivaizdus.
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Valentinas Beinoris teigė nemanantis, kad nereikia mažinti etatų skaičiaus, tačiau
matoma tendencija, kad renkamasi tam tikras metodo būdas, kaip privačių asmenų pasirinkimas.
Tarybos narys teigė manantis, kad tai rodo šildymo paslaugų perleidimas, mokyklų valgyklų
privatizavimas, planuojamas saugos tarnybų paslaugų pirkimas.
Bronislavas Rimkus teigė, kad klausimas yra ypatingai svarbus žmonių atžvilgiu,
tačiau visa darbo kokybė priklauso nuo vadovų. Tarybos narys teigė, kad šiam klausimui pritars ir
kvietė visus pritarti.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
23. SVARSTYTA. Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos darbuotojų
pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Saulius Dugnas pareiškė, kad nusišalina nuo šio klausimo svarstymo.
Už sprendimo projektą balsavo 16 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių, 1 nusišalino.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
24. SVARSTYTA. Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės
mokyklos darbuotojų pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Zigmas Paulauskas ir Skaistutė Paulauskienė pareiškė, kad nusišalina nuo svarstomo
klausimo.
Už sprendimo projektą balsavo 15 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių, 2 Tarybos
nariai nusišalino.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
25. SVARSTYTA. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų pareigybių
skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė ir Algirdas Gasiūnas pareiškė, kad
nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Už sprendimo projektą balsavo 14 Tarybos narių, nusišalino 3 Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
26. SVARSTYTA. Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių
skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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27. SVARSTYTA. Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos
darbuotojų pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
28. SVARSTYTA. Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos darbuotojų
pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
29. SVARSTYTA. Kupiškio Kupos pradinės mokyklos darbuotojų pareigybių
skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
30. SVARSTYTA. Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos
darbuotojų pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
31. SVARSTYTA. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų
pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Aurimas Martinka pranešė, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Už sprendimo projektą balsavo 16 Tarybos narių, nebalsavo – 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
32. SVARSTYTA. Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos darbuotojų
pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
33. SVARSTYTA. Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių
skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
34. SVARSTYTA. Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos darbuotojų pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
35. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d.
sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo
Nr. TS-66 „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus teikiamų paslaugų ir jų kainų sąrašo“ pakeitimo“
pakeitimas.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
36. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų
sąrašo tvirtinimas.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Jolita Janušonienė pristatė sprendimo projekto pakeitimą ir siūlė 3.1 punktą išdėstyti: ,,
susirinkimams, susitikimams, pristatymams, pasitarimams, seminarams ir kitiems nekomerciniams
renginiams. Kupiškio rajono savivaldybei, rajone veikiančioms jaunimo, neįgaliųjų žmonių ir
nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš
valstybės ir savivaldybės biudžetų, kurių dalininkas yra savivaldybė, nuomos mokestis ir mokestis
už priedo 3, 4, 5, 6 punktuose nurodytas paslaugas netaikomas, suderinus renginio laiką su Kultūros
centro administracija ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir sudarius patalpų nuomos nekomerciniams
renginiams sutartį“.
Valentinas Beinoris pasiteiravo Kultūros centro direktorės, ar ateityje į Tarybos posėdį
administracijos direktorius turės atnešti tualetinį popierių?
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad pagal dabartinį parašymą, taip.
Rimantas Jocius teigė, kad tai yra nevisai taip, kad šiuo metu tas parašymas išbrauktas
ir liko atskiru susitarimu, čia daugiau kalbama apie masinius renginius.
Rimantas Jocius informavo, kad Vilija Morkūnaitė paliko salę, nes nusišalino nuo
svarstomo klausimo.
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad nusišalinant reikia pranešti.
Už sprendimo projektą su pataisomis balsavo 16 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių,
1 nusišalino.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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37. SVARSTYTA. Giedrės Zuozienės skyrimas Kupiškio etnografijos muziejaus
vyriausiąja fondų saugotoja (direktoriaus pavaduotoja).
Violeta Aleknienė pristatė sprendimo projektą.
Giedrė Zuozienė prisistatydama Tarybos nariams teigė, kad yra ir užsispyrusi, ir
atkakli. Ji teigė, kad bus atsakinga už eksponatų apsaugą, eksponatų apskaitą.
Vilija Morkūnaitė teigė, kad yra tekę dirbti su Giedre Zuoziene, kad ji yra labai
atsakingas, pareigingas žmogus.
Gaila Matulytė klausė, ar atsiranda laisva darbo vieta muziejaus specialistui?
Violeta Aleknienė teigė, kad tikrai yra reikalingas specialistas.
Bronislavas Rimkus pasiteiravo pranešėjos, kaip į šitą žmogų reikėtų kreiptis, kad jo
neįžeisti? Ar tai fondų saugotojas, ar direktoriaus pavaduotojas?
Violeta Aleknienė atsakė, kad pagrindinės pareigos vyriausioji fondų saugotoja, o
direktoriaus pavaduotoja tik tada, kada nebus direktoriaus.
Bronislavas Rimkus teigė, kad gal tada būtų geriau parašyti pareigybių aprašyme, kad,
esant reikalui, pavaduoja direktorių?
Augenijus Cesevičius teigė, kad tai yra ir didesnė atsakomybė, kada ne tik vyriausia
fondų saugotoja, bet skliausteliuose ir direktoriaus pavaduotoja.
Saulius Dugnas teigė, kad tikrai pritaria Giedrės Zuozienės kandidatūrai, bet nerimą
kelią direktorės pasakymas, kad visų kūrinių metinė inventorizacija nevyksta.
Violeta Aleknienė teigė, kad eksponatų yra apie 50 000, tad metinė inventorizacija
vyksta tam tikrų rinkinių.
Saulius Dugnas klausė, ar nesigaus Uoginių A. Petrausko muziejaus scenarijus, kad
daiktai yra nurašomi?
Valentinas Beinoris teigė, kad naujajai fondų saugotojai (direktoriaus pavaduotojai)
linkintis fondo išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
38. SVARSTYTA. Žemės sklypo suformavimas Repeniškio kaime, Alizavos
seniūnijoje, Kupiškio rajone.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teiravosi, ar ateinantis investuotojas nebus susijęs su daniškom
kiaulėm, ar panašiai.
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad su kiaulėmis tai neturės nieko bendro, tačiau
planuojama, kad tai bus susiję su žemės ūkiu. Informavo, kad tai jo pastangomis yra kviečiami
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investuotojai į Kupiškį ir teigė prašysiantis visos Tarybos pritarimo, kad galimi investuotojai
apsistotų Kupiškio rajone.
Valentinas Beinoris teiravosi, ar galimai būsima gamyba yra susijusi su žalingom
atliekom, nepageidaujamais kvapais?
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad jei bus ta įmonė, apie kurią galvojama, tai tikrai
nebus susiję su žalingomis atliekomis, o dėl kvapo, tai sunku pasakyti, pati įmonė labai atsakingai
žiūri į aplinkosauginius reikalavimus.
Gaila Matulytė prašė patikslinti, ar yra tokia praktika, kad iš anksto žinomas privatus
investuotojas?
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad turės vykti viešasis aukcionas. Jeigu
investuotojams tikrai bus patrauklus sklypas, tai jie dės visas pastangas, kad jį įsigyti.
Mažvydas Šalkauskas supažindino, kad sklypo formavimo ir aukciono organizavimo
darbus atliks Nacionalinė žemės tarnyba.
Bronislavas Rimkus klausė, kiek kainuos Savivaldybei sklypų formavimas?
Mažvydas Šalkauskas teigė, kad nėra žinoma.
Augenijus Cesevičius siūlė Tarybos nariams paremti šį sprendimą, kadangi yra rimtas
susidomėjimas, planuoja ateiti rimti investuotojai.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
39. SVARSTYTA. Žemės sklypo suformavimas Nociūnų kaime, Šimonių seniūnijoje,
Kupiškio r.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
40. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų
pareigybių skaičius.
Rimantas Jocius pristatė sprendimo projektą.
Vilija Morkūnaitė pranešė, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo.
Už sprendimo projektą balsavo 16 Tarybos narių, nusišalino 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
41. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė, ar vietoj prašytų 6000 eurų gauti 4000 eurų reiškia, kad
vietoje 6 prašytų atleisti darbuotojų atleisite 4?
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Reda Totorienė teigė, kad 2/3 lėšų skiria ministerija, 1/3 turi sumokėti Savivaldybė.
Už sprendimo projektą balsavo 15 Tarybos narių, susilaikė 2 Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
42. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų padidinimas.
Vilma Mažeikienė pristatė Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos raštą ir
teigė, kad juo remiantis daroma išvada, kad Kupiškio rajono savivaldybėje vykdomi tęstiniai
imperatyvių teisės aktų nuostatų pažeidimai. Todėl Vilma Mažeikienė teigė, kad Vyriausybės
atstovas Panevėžio apskrityje prašė pareikšti jo nuomonę ir nuostatą: jei šis sprendimas bus
priimtas, Vyriausybės atstovas šitą sprendimą naikins.
Meras Dainius Bardauskas ateityje prašė Vilmos Mažeikienės su tokiais pareiškimais
kreiptis po projekto pristatymo, kai bus diskusija.
Gaila Matulytė teigė, kad būtų norėjusi ankščiau gauti Vilmos Mažeikienės pateiktą
informaciją ir pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teigė, kad savižudybės yra viena iš sunkiausių ir opiausių rajono
problemų, teiravosi mero, kaip jis matantis šios problemos sprendimą?
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad šiuos klausimus spręstų kitais būdais. Teigė
manantis, kad pagrindinis problemos sprendimo būdas būtų užimtumas, švietimas ir tai būtina
pradėti nuo santykių šeimoje, nuo vaikų auklėjimo šeimoje, mokykloje. Meras teigė, kad
Savižudybių prevencijos darbo grupės veikla eina lygtai iš paskos, sureaguojama po fakto, o to
metodo, kaip įvykiams užbėgti už akių, nerandama.
Valentinas Beinoris teigė, kad jo manymu turėtų būti profesionalumas šitame darbe, o
dabar, jo nuomone, šis darbas yra mėgėjiškame lygyje. Pasiteiravo, ar bus priimtas žmogus
Savivaldybės administracijoje, kuris profesionaliai spręs šias problemas?
Meras Dainius Bardauskas teigė, kad nemanantis, jog tai turėtų būti Savivaldybės
administracijos problema. Jo nuomone yra mokyklose psichologai, kurie šiais klausimais turėtų
užsiimti, tik nėra aišku, kiek tai yra efektyvu. Meras teigė manantis, kad gal geriau kurti
Visuomenės sveikatos biurą.
Vilija Morkūnaitė teigė, kad būtų linkusi pritarti gerbiamos Gailos Matulytės siūlymui,
jei būtų mačiusi šioje programoje konkretų veiksmų ir priemonių planą, iš kurio būtų galima
susidaryti vaizdą, kaip tie pinigai, kurių prašoma, pasieks psichologinių problemų turintį žmogų.
Lina Kaušakienė teigė, kad matanti problemą psichologų asmenybėse, nes jos
vadovaujamoje mokykloje mokiniai dažniau renkasi nueiti pas socialinį pedagogą, nei pas
psichologą. Priminė, kad rajone dar yra ir Švietimo pagalbos tarnyba, į kurią galima kreiptis.
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Vilija Morkūnaitė teigė mananti, kad iš šios opios rajono problemos daromas tam tikra
viešųjų ryšių akcija.
Skaistutė Paulauskienė teigė, kad sąmatoje pateikti įkainiai tikrai neatitinka realių
rajono įkainių.
Aurimas Martinka teigė, kad kada buvo tvirtinama Algoritmo programa, autorių buvo
užtikrinta, kad jie nesieks finansavimo, kad veikla vyks savanorystės principu. Kas pakeitė
nuomonę, kodėl iš mėgėjiškos savanorystės pereita prie prašymo finansuoti?
Gaila Matulytė teigė, kad Darbo grupėje savanorystė turi ribas. Psichologai dirba
vidutiniškai 70 valandų per mėnesį, kuro sąnaudos yra didžiulės. Teigė, kad lygiai metus dirbama
neatlygintinai ir sunku pasakyti, ar neskyrus finansavimo, ar bent jo dalies, veikla bus tęsiama.
Algoritmas nėra mėgėjiška savanorystė, yra ekspertų išvados, kad jis parengtas profesionaliai. Tai
nėra chaotiška, darbas vykdomas sistemiškai, konkrečiai, visa veikla dokumentuojama. Teigė, kad
kol dirbs Taryboje nesustos, ieškos mecenatų, kad ši veikla būtų tęsiama.
Aurimas Martinka teigė, kad yra labai gražu, kada veikla vyksta savanorystės principu,
pritarė minčiai ieškoti mecenatų. Siūlė atskirti veiklas ir geriau kurti Psichikos sveikatos centrą.
Siūlė šio sprendimo projekto nepalaikyti.
Valentinas Beinoris piktinosi, kad Vyriausybės atstovas neblokuoja santechnikos
reikmenų pirkimo, o savižudybių prevencijos programą blokuoja, teigė manantis, kad jo – vaidmuo
biurokratinis.
Vilma Mažeikienė teigė, kad praėjusiuose klausimuose buvo kalba apie jau prisiimtus
įsipareigojimus, o čia yra visiškai nauji įsipareigojimai. Savivaldybės problema yra ta, kad yra
nevykdomi jau pradelsti prisiimti įsipareigojimai.
Bronislavas Rimkus teigė, kad nemanantis, jog šiai problemai spręsti reikia dalinti
pinigus. Jo manymu, tai galima spręsti savanorystės principais, pačių žmonių požiūriu. Tarybos
narys teigė manantis, kad viskas priklauso nuo aplinkos, kaip žmogus jaučiasi, kaip vertinamas, ar
yra reikalingas.
Zita Kaušakienė teigė, kad psichologių padarytas didelis darbas, tiek Valijos Šap, tiek
Aurelijos Kukenienės, tačiau nereikia norėti greito rezultato, tačiau nemananti, kad savanoryste
galima užsiimti tiek daug valandų.
Gaila Matylytė teigė, kad poreikių yra daug, tiek Vaikų globos namams buvo
reikalingas psichologas, tiek reikėjo žoliapjovės – mes pritarėme, tad norint, kad ši veikla tęstųsi,
reikia skirti nors mažą dalį lėšų, nors per vasaros laikotarpį, veiklai paremti. Teigė, kad savanorystė
negyvuoja be palaikymo, be finansinės pagalbos, todėl siūlė pritarti šiam sprendimo projektui, arba
finansuoti iš dalies šią iniciatyvą.
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Už sprendimo projektą balsavo 2 Tarybos nariai, prieš sprendimo projektą balsavo 14
Tarybos narių, susilaikė 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimo projektui nepritarti.
43. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d.
sprendimo Nr. TS-191 „Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą
savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Posėdžio pabaigoje meras Dainius Bardauskas informavo, kad visiems Tarybos
nariams yra padalinta Panevėžio teritorinės darbo biržos informacija, kurios praėjusią dieną
Panevėžio Teritorinės darbo biržos direktorius Viktoras Trofimovas nespėjo pristatyti.
Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

