KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
PIRMOJO TARYBOS POSĖDŽIO II DALIES PROTOKOLAS
2015-04-16 Nr. TP-5
Kupiškis
Posėdis įvyko 2015 m. balandžio 16 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
Vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 10 val. 30 min., baigėsi 12 val. 35 min.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Vanda Kareivienė.
Dalyvavo Tarybos nariai: Rimantas Adomauskas, Zigmantas Aleksandravičius,
Virginijus Andrijauskas, Žilvinas Aukštikalnis, Leonas Apšega, Danas Baronas, Valentinas
Beinoris, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Algirdas
Gasiūnas, Lina Kaušakienė, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė,
Vilija Morkūnaitė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Modestas Puišė,

Bronislavas

Rimkus, Algirdas Valiušis.
Nedalyvavo Tarybos narys Jonas Jarutis.
Dalyvavo: Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Rasa Šošič, Savivaldybės
kontrolierė Vilma Mažeikienė, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja Virginija Vanagienė,
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė,

Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Buhalterinės

apskaitos skyriaus vedėja Gėnė Knizikevičienė, Švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos
vedėja Virginija Slavinskienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Birutė Kopūstienė,
Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, Socialinės paramos skyriaus
vedėja Laima Bartulienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Urbonavičienė, Žemės ūkio
skyriaus vyr. specialistas Rimantas Bimbiris, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
Vida Mičiūdienė, Kanceliarijos skyriaus specialistės Stasė Krestovienė ir Janina Skardžiūtė,
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (informacinėms technologijoms) Daiva
Aleksandravičienė ir specialistas Laimutis Tilius, Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė,
Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas, Kupiškio seniūnijos seniūnas Julius Vytautas
Semėnas, Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Subačiaus seniūnijos seniūnas
Vidmantas Paliulis,

Šimonių seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas, „Kupiškėnų minčių“

laikraščio korespondentė Banguolė Aleknienė, uždarosios akcinės bendrovės „Ūkininko patarėjas“
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korespondentė Virginija Juškienė, žinių portalo „TEma“ atstovė Rita Briedienė, viešosios įstaigos
Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas Vireliūnas.
Užsiregistravo 24 Tarybos nariai.
Valentinas Beinoris prašė leisti posėdžio pabaigoje paskelbti pareiškimus.
Augenijus Cesevičius sakė, kad nori paskelbti pareiškimą dėl frakcijos įkūrimo.
Meras Dainius Bardauskas pritarė pareiškimų paskelbimui ir siūlė svarstyti 7
klausimus.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero Jono Jaručio įgaliojimų pasibaigimo.
2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žilvino Aukštikalnio
atleidimo iš pareigų.
3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ediko
Puipo atleidimo iš pareigų.
4. Dėl pavedimo laikinai eiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas.
5. Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.
6. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo.
7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo.
Žilvinas Aukštikalnis. Ar mero pavaduotojas nebus atleistas iš pareigų?
Rasa Šošič. Pirmojo posėdžio darbotvarkė yra numatyta įstatymu ir ji nekeičiama.
Mero pavaduotojas neteko įgaliojimų, kai prisiekė nauja Savivaldybės taryba. Klausimai apie
frakcijų steigimą turi būti svarstomi posėdžio pradžioje.
Dainius Bardauskas sakė, kad pareiškimus dėl frakcijų steigimo reikia paskelbti dabar.
Valentinas Beinoris paskelbė Vilijos Morkūnaitės, Zigmanto Aleksandravičiaus ir
Valentino Beinorio pareiškimą apie susivienijimą į frakciją „Kupiškio kraštą keiskime kartu“
(pareiškimas pridedamas).
Meras Dainius Bardauskas. Priimame pareiškimą, vieną frakciją jau turime.
Augenijus Cesevičius paskelbė LSDP Kupiškio rajono skyriaus tarybos pareiškimą dėl
LSDP frakcijos įkūrimo (pareiškimas pridedamas).
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad priima pareiškimą. Ar bus daugiau pareiškimų
dėl frakcijų įkūrimo? Tai nevėlu bus padaryti ir kitame Tarybos posėdyje. Dabar galime aptarti
darbotvarkę. Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Rasa Šošič paaiškino dėl mero pavaduotojo
atleidimo iš pareigų.
Žilvinas Aukštikalnis. Koks posėdis dabar vyksta?
Dainius Bardauskas sakė, kad dabar vyksta antrasis posėdis.
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Žilvinas Aukštikalnis. Tada mero pavaduotoją galima atleisti iš pareigų
Rasa Šošič sakė, kad tai pirmojo posėdžio II dalis.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad pirmojo posėdžio II dalis ir mero atleidimo iš
pareigų klausimas nesvarstomas.
Už darbotvarkę balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mero Jono Jaručio įgaliojimų
pasibaigimas.
Meras Dainius Bardauskas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žilvino
Aukštikalnio atleidimas iš pareigų.
Meras Dainius Bardauskas pristatė sprendimo projektą.
Saulius Dugnas. Diskutuotinas išeitinės išmokos dydis. Pagal Valstybės tarnybos
įstatymą politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojams išmokami atlyginimai pasibaigus
laikotarpiui, o ne taip, kaip parašyta sprendimo projekto 2 punkte.
Meras Dainius Bardauskas. Šis klausimas yra išaiškintas, kas dar neaišku?
Vida Mičiūdienė sakė, kad sprendimo projekto 2 punktas parengtas vadovaujantis šiuo
metu galiojančiais teisės aktais.
Už pateiktą sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, 1 Tarybos narys susilaikė.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
3. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo Ediko Puipo atleidimas iš pareigų.
Meras Dainius Bardauskas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
4.

SVARSTYTA.

Pavedimas

laikinai

eiti

Kupiškio

rajono

savivaldybės

administracijos direktoriaus pareigas.
Meras Dainius Bardauskas perskaitė potvarkį, kuriuo siūloma Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojui Arūnui Valintėliui laikinai eiti Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas, paklausė Arūną Valintėlį, ar jis sutinka eiti šias pareigas.
Arūnas Valintėlis sakė, kad sutinka.
Už tai, kad pavesti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui Arūnui
Valintėliui laikinai eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol pareigas pradės
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eiti paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius, balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos
nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas.
Meras Dainius Bardauskas kvietė Tarybos narius siūlyti iš kiekvienos partijos ar
frakcijos kandidatus į Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją.
Egidijus Černius nuo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų į Slapto
balsavimo balsų skaičiavimo komisiją pasiūlė Bronislavą Rimkų.
Meras Dainius Bardauskas. Ar Bronislavas Rimkus neprieštarauja?
Bronislavas Rimkus sakė, kad neprieštarauja.
Augenijus Cesevičius nuo Lietuvos socialdemokratų partijos į Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisiją pasiūlė Liną Kaušakienę.
Meras Dainius Bardauskas. Ar Lina Kaušakienė neprieštarauja?
Lina Kaušakienė sakė, kad neprieštarauja.
Zita Kaušakienė nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos į Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisiją pasiūlė Gailą Matulytę.
Meras Dainius Bardauskas. Ar Gaila Matulytė neprieštarauja?
Gaila Matulytė sakė, kad neprieštarauja.
Virginijus Andrijauskas nuo Darbo partijos į Slapto balsavimo balsų skaičiavimo
komisiją pasiūlė Modestą Puišę.
Meras Dainius Bardauskas. Ar Modestas Puišė neprieštarauja?
Modestas Puišė sakė, kad neprieštarauja.
Vilija Morkūnaitė nuo visuomeninio rinkimų komiteto „Kupiškio kraštą keiskime
kartu“ į Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją pasiūlė Valentiną Beinorį.
Meras Dainius Bardauskas. Ar Valentinas Beinoris neprieštarauja?
Valentinas Beinoris sakė, kad neprieštarauja.
Danas Baronas nuo partijos „Tvarka ir teisingumas“ į Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisiją pasiūlė save.
Už Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos sudėtį, kurią pasiūlė partijų, frakcijų
atstovai, balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimas.
Meras Dainius Bardauskas perskaitė potvarkį dėl Aurimo Martinkos kandidatūros
teikimo į Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas ir pakvietė Aurimą Martinką
pristatyti savo programą.
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Aurimas Martinka padėkojo už pasitikėjimą. Visi dideli darbai prasideda nuo mažų
darbų. Pirmas darbas – parengti Kupiškio rajono savivaldybės sporto klubų finansavimo tvarką ir
sąlygas. Išlieka didelė problema – vieningo Švietimo sistemos strateginio plano parengimas, kuriuo
vadovaujantis kiekviena ugdymo įstaiga parengia savo strateginį planą. Darbai pradėti
nepakankamai tobulai. Kai kur net gi prasilenkiama su sveiku protu. Reikia pabaigti Kultūros centro
visų įstaigų restruktūrizavimą. Nėra tinkamo seniūnijų sporto varžybų reglamento. Pedagoginės
bendruomenės nelabai tenkina Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbo principai. Reikia aiškintis, kaip
šio skyriaus darbą suaktyvinti.
Gaila Matulytė. Kokios pagrindinės įžvalgos įgyvendinant jaunimo politiką?
Aurimas Martinka. Jaunimo renginiai turi būti patrauklūs plačiajai jaunimo daliai.
Jaunimo centras turėtų apimti žymiai daugiau veiklų, būti atviresnis ir bendradarbiauti su ugdymo ir
kultūros įstaigomis.
Valentinas Beinoris. Kalbėjote apie švietimo ir kultūros sritis. Ar tai reiškia, kad
kuruosite kultūrą ir švietimą? Ar koalicija turi paruošusi bendrą programą šiais klausimais, ar tai
socialdemokratų frakcijos, ar tai tik būsimo mero pavaduotojo pamąstymai?
Aurimas Martinka. Pasirašyta bendro darbo sutartis, sudaryta darbo grupė, kuri rengia
koalicijos veiklos programą. Meras Dainius Bardauskas, atsižvelgdamas į mano išsilavinimą,
kompetencijas, darbo patirtį pedagoginėje srityje, deleguos šias funkcijas mero pavaduotojui. Tai
mano būsimo darbo sritis, todėl apie tai ir kalbėjau. Frakcijos palaikymas yra.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad meras nustato mero pavaduotojo veiklos sritis.
Mero pavaduotojas kuruos kultūros, švietimo ir kitas sritis.
Leonas Apšega. Ką turėjote mintyse, kai sakėte, kad švietimo sistemoje kai kur
prasilenkiama su sveiku protu? Pateikite nors vieną pavyzdį.
Aurimas Martinka. Jūs ne taip supratote. Padaryta klaida – Švietimo sistemos
strateginio plano schema mechaniškai nukopijuota nuo Švietimo ir mokslo ministerijos strateginio
plano.
Leonas Apšega sakė, kad reikia švelniau kalbėti.
Aurimas Martinka. Tai buvo vieno darbo grupės nario išsakyta mintis.
Zigmantas Aleksandravičius. Viena iš didžiausių Kupiškio problemų – į įvairias
pareigas skirti partiečius. Nepiktnaudžiaukime tuo, Kupiškyje turime nedaug žmonių ir juos
atstumiame, nes jie nepriklauso partijai. Nepaverskime Kultūros namų „raudonųjų“ bastionu. Kuo
daugiau jaunų, perspektyvių žmonių, kurie atvykę į Kupiškį ir neturi darbo, įdarbinkime. Ar bus
kreipiamas dėmesys į kompetenciją ar į partiškumą?
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Aurimas Martinka. Paskutinis pavyzdys – Antašavos kultūros namų meno vadove
paskirta jauna darbuotoja, kuri baigusi Klaipėdos kolegiją ir nepriklauso „raudoniesiems“.
Laikysimės nuostatos – atsižvelgti į darbuotojo kompetenciją tam darbui.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad priimant darbuotojus į darbą bus atsižvelgiama
tik į jų kompetenciją.
Vilija Morkūnaitė. Įvardinote blogą praktiką rengiant strateginius planus, bet
strategijos ne vakar parašytos. Kaip planuojate įtraukti plačiąją visuomenę į Strateginio plano
ruošimą?
Aurimas Martinka. Strateginio plano negali paruošti vienas ar du žmonės, turi būti
sudarytos darbo grupės, į kurių sudėtį įtraukiami bendruomenės atstovai.
Valentinas Beinoris. Pretendentas į mero pavaduotojus daug kalba apie švietimą.
Turime informaciją, kad vakar kai kurių mokyklų valgyklų darbuotojams buvo aiškinama, jog
Savivaldybė neturi pinigų ir darbuotojams nebus mokamos išeitinės kompensacijos. Ar perspėsite
mokyklų vadovus, kad būtų laikomasi Darbo kodekso reikalavimų?
Aurimas Martinka. Turi būti užtikrintos visos socialinės garantijos atleidžiant
darbuotojus iš darbo. Praktika buvo įvairi. Naujovės ir pokyčiai skinasi kelią sunkiai.
Meras Dainius Bardauskas. Pirmadienį turi būti pateikta visa mokinių maitinimo
organizavimo medžiaga. Bandysime įsigilinti į šiuos klausimus. Gal gali būti ir naujovių?
Zita Kaušakienė. Koks bus dėmesys kaimo bendruomenėms?
Aurimas Martinka sakė, kad kaimo bendruomenėms turi būti ypatingas dėmesys ir
konsultacinio pobūdžio bendradarbiavimas, kad bendruomenės tinkamai įsisavintų joms skirtas
lėšas.
Modestas Puišė. Savivaldybės sporto klubų finansavimo tvarkos aprašas yra paruoštas,
derinamas su teisininkais. Labai gaila, kad kandidatas į mero pavaduotojus, būdamas Kultūros,
švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininku, nesugebėjote aprašo patvirtinti.
Aurimas Martinka sakė, kad tokio pobūdžio aprašus tvirtina ne komitetas, o
Savivaldybės taryba ir padėkojo už iniciatyvą.
Meras Dainius Bardauskas. Buvo tokia praktika, kai Savivaldybės administracijos
darbuotojai vėluodavo pateikti dokumentus. Stengsimės, kad Taryba ir Savivaldybės administracija
dokumentus pateiktų laiku.
Vilija Morkūnaitė frakcijos vardu deklaravo moralinį ir konstruktyvų palaikymą merui
Dainiui Bardauskui ir sakė, kad 100 dienų nekritikuos rajono valdžios.
Aurimas Martinka padėkojo už pateiktus klausimus ir programos išklausymą.
Meras Dainius Bardauskas padėkojo pretendentui ir paaiškino slapto balsavimo
procedūrą.
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Žilvinas Aukštikalnis siūlė pataisyti sprendimo projekto 2 punktą – nurodyti
konkrečią sprendimo įsigaliojimo datą.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad tada pataisysime, kai priimsime sprendimą.
Rasa Šošič kreipėsi į Tarybos narius dėl balsavimo slaptumo užtikrinimo ir prašė
laikytis priesaikos ir balsavimo patalpoje nefotografuoti biuletenio.
Meras Dainius Bardauskas prašė Tarybos narius elgtis garbingai ir, prieš įeinant į
balsavimo kabiną, įrangą palikti ant pianino.
Slapto balsavimo procedūra vyko 0,5 val.
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Valentinas Beinoris
supažindino su protokolu Nr.1. Už Aurimą Martinką balsavo 20 Tarybos narių, prieš – 4 Tarybos
nariai.
Meras Dainius Bardauskas pristatė sprendimo projektą dėl Aurimo Martinkos
paskyrimo mero pavaduotoju ir siūlė nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. gegužės
4 d.
Už sprendimo projektą su pataisymu, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m.
gegužės 4 d., balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
Aurimas Martinka padėkojo Tarybos nariams už pasitikėjimą ir sakė, kad darbas bus
konstruktyvus.
7. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
paskyrimas.
Meras Dainius Bardauskas perskaitė potvarkį dėl Mariaus Mališausko kandidatūros
teikimo į Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ir pakvietė Marių Mališauską pristatyti
programą.
Kandidatas į Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Marius Mališauskas
padėkojo merui už pasitikėjimą, pasveikino Tarybos narius, pradėjusius Savivaldybės taryboje
naują kadenciją. Sakė, kad yra 32 metų, gimęs Panevėžyje, baigęs KTU, dirbo bankuose, paskutinė
darbovietė – DnB banke, buvo verslo klienų vadybininkas. Būsimas darbas visai naujas. Didžiausią
dėmesį atkreips į 3 svarbiausias sritis. 1 – susipažins su Savivaldybės administracijos struktūra,
detaliomis skyrių funkcijomis, personalo sudėtimi. Ilgalaikis tikslas – jauninti Savivaldybės
administracijos komandą. 2 – detaliai susipažins su Savivaldybės finansine situacija, mažins
finansinius įsipareigojimus, peržiūrės palūkanų sąnaudas, Savivaldybės įmonių paskolas. 3 – suburs
jauną ir veržlią komandą investicinių lėšų įsisavinimui. Pareigingai vykdys ir kitas funkcijas.
Zigmantas Aleksandravičius. Meras įmasi milžiniškos atsakomybės. Liūdna, kad
nesurandame šiam darbui žmogaus savame rajone. Merui linkėjo, kad tai būtų pirmas ir paskutinis
toks iššūkis. Pasiūlymas jaunam žmogui – būti šio krašto patriotu.
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Meras Dainius Bardauskas sakė, kad atsakomybę supranta. Jaunystė tai ne trūkumas.
Priimti į šias pareigas ne Kupiškio rajono gyventoją yra didelis privalumas, jis nebus šališkas,
neturi ryšių, įsipareigojimų žmonėms ar verslo grupėms.
Marius Mališauskas sakė, kad nėra parašiutu nuleistas į Tarybos posėdį, žino apie
Kupiškį šiek tiek daugiau, nes 3 metus dirbo banke Kupiškyje.
Valentinas Beinoris. Gana įdomus sprendimas, tačiau sveikintinas. Gal jaunas žmogus
sugebės pakeisti įsisukusį savivaldoje biurokratinį smagratį? Ar užteks drąsos, valios, ryžto priimti
sprendimus, kuriais nulemiami darbuotojų likimai? Ar vadovausitės tik politiniais nurodymais, ar
planuojate kviestis profesionalias komandas, kurios atliktų išsamią analizę ir pateiktų pasiūlymus,
kaip pertvarkyti Savivaldybės administracijos struktūrą?
Marius Mališauskas sakė, kad priimant sprendimus bus konsultuojamasi su personalo
specialistais, teisininkais.
Meras Dainius Bardauskas paskelbė slapto balsavimo procedūrai atlikti 15 min.
pertrauką.
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Valentinas Beinoris
supažindino su protokolu Nr. 2. Už Marių Mališauską balsavo 19 Tarybos narių, prieš – 5 Tarybos
nariai.
Posėdžio pabaigoje meras Dainius Bardauskas padėkojo Tarybos nariams už darbą ir
paprašė visų Tarybos narių pagalvoti ir užsiregistruoti, kokiuose komitetuose planuoja dirbti.
Sekantis Tarybos posėdis bus šaukiamas 2015 m. gegužės mėn. Turėsime išrinkti atstovus į
Lietuvos savivaldybių asociacijos narius ir Panevėžio regiono plėtros tarybą.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Vanda Kareivienė

