KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015-05-07 Nr. TP-6
Kupiškis
Posėdis įvyko 2015 m. gegužės 7 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
Vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 12 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Vanda Kareivienė.
Dalyvavo Tarybos nariai: Rimantas Adomauskas, Zigmantas Aleksandravičius,
Virginijus Andrijauskas, Leonas Apšega, Danas Baronas, Valentinas Beinoris, Augenijus
Cesevičius, Egidijus Černius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, 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.
Nedalyvavo Tarybos narys Žilvinas Aukštikalnis.
Dalyvavo: Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Živilė Virbylaitė, Savivaldybės
administracijos direktorius Marius Mališauskas, 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 vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, 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, Ūkio skyriaus vedėjas
Edvardas Kareiva, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Rimantas Bimbiris, Savivaldybės
administracijos vyriausioji specialistė Vida Mičiūdienė, Kanceliarijos skyriaus specialistė Stasė
Krestovienė, Savivaldybės administracijos specialistas Laimutis Tilius, Alizavos seniūnijos seniūnė
Raminta Ribokaitė, Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas, Kupiškio seniūnijos
specialistė Dalia Dubenčiukienė, Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Subačiaus
seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, Šimonių seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas, Kupiškio
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etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, UAB „Kupiškio vandenys“ direktorius Albertas
Audickas, „Kupiškėnų minčių“ laikraščio korespondentė Ingrida Nagrockienė, uždarosios akcinės
bendrovės „Ūkininko patarėjas“ korespondentė Virginija Juškienė, viešosios įstaigos Kupiškio
televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas Vireliūnas.
Prieš posėdį Tarybos narys Jonas Jarutis davė Savivaldybės tarybos nario priesaiką,
Živilė Virbylaitė įteikė Jonui Jaručiui Tarybos nario pažymėjimą.
Meras Dainius Bardauskas spaudos atstovus pasveikino su Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos diena.
Jonas Jarutis paskelbė pareiškimą dėl opozicinės LVŽS frakcijos įkūrimo, kurios
seniūnu skiriamas Jonas Jarutis (pareiškimas pridedamas).
Ričerdas Kriovė paskelbė pareiškimą dėl Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos

Savivaldybės taryboje įkūrimo, kurios seniūnu išrinktas Ričerdas Kriovė

(pareiškimas pridedamas).
Meras Dainius Bardauskas pasiūlė iš darbotvarkės išimti sprendimo projektą dėl
priemokos išmokėjimo Arūnui Valintėliui, kuris

laikinai ėjo Savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigas.
Vida Mičiūdienė sakė, kad priemoka Arūnui Valintėliui bus išmokėta Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu.
Valentinas Beinoris sakė, kad per pertrauką arba posėdžio pabaigoje nori Tarybai
pateikti pasiūlymą.
.

Užsiregistravo 24 Tarybos nariai.
Bendru sutarimu darbotvarkė priimta.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.
2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo.
3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo.
4. Dėl Administracinės komisijos prie Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

sudarymo.
5. Dėl Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo.
6. Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą.
7. Dėl Savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą.
8. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo.
9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento
nustatymo.
10. Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus nuostatų patvirtinimo.
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11. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymui skirtos dotacijos
panaudojimo 2014 metais audito.
12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų bendroms
biudžeto reikmėms paskirstymo pakeitimo.
13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš valstybės
biudžeto specialios tikslinės dotacijos paskirstymo pakeitimo.
15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų
padidinimo.
16. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams.
17. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2015
metams.
18. Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentų rengimo.
19. Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
20. Dėl nuomos sutarties atnaujinimo.
21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
22. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai.
23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimo.
24. Dėl dalyvavimo merų forume Kinijos investavimo ir prekybos parodoje 2015 m.
(aptarti).
25. Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo
priežiūros komisijos sudarymo.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
pakeitimas.
Vida Mičiūdienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis. Sprendimo projekte negerai suformuluotas komiteto pavadinimas.
Atrodo, kad Kontrolės komitetas įeina į Kaimo ir bendruomenių komiteto sudėtį.
Stasė Krestovienė. Kontrolės komitetas neįeina į Kaimo ir bendruomenių komiteto
sudėtį, galima vietoj „ir“ padėti kablelį.
Skaistutė Paulauskienė sakė, kad viskas gerai ir nieko nereikia keisti.
Jonas Jarutis savo pastebėjimą atsiėmė.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2.

SVARSTYTA.

Kupiškio

rajono

savivaldybės

tarybos

komitetų

sudėčių

patvirtinimas.
Vida Mičiūdienė pristatė sprendimo projektą.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad keičiasi komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų
teikimo tvarka ir išvardino į visų komitetų sudėtį įeisiančius Tarybos narius.
Jonas Jarutis. Pagal Tarybos veiklos reglamentą komitetus gali sudaryti ne mažiau kaip
3 ir ne daugiau kaip 5 nariai. Dabar siūloma, kad komitetus sudarytų daugiau kaip 5 Tarybos nariai.
Meras Dainius Bardauskas. Tarybos nariai įtraukti į komitetų sudėtis pagal jų
pageidavimus. Ateinančiame posėdyje pataisysime Tarybos veiklos reglamentą, kad į komitetų
sudėtis galėtų įeiti daugiau kaip 5 Tarybos nariai ir pažeidimo nebus. Kodėl turėtume drausti
Tarybos nariams dalyvauti komitetų veikloje?
Jonas Jarutis sakė, kad tada norėtų papildyti komitetų sudėtis. Į Ekonomikos, finansų
ir biudžeto komiteto sudėtį siūlė Žilviną Aukštikalnį, į Sveikatos ir socialinės apsaugos – Leoną
Apšegą, į Kaimo ir bendruomenių reikalų – Joną Jarutį.
Valentinas Beinoris nesutiko ir sakė, kad komitetus turi sudaryti ne daugiau kaip 5
Tarybos nariai. Reglamentą šiandien jau keitėme, galėjome pakeisti ir punktą dėl komitetų narių
skaičiaus. Turėtume atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui arba komitetų sudėtyse palikti ne
daugiau kaip 5 narius.
Meras Dainius Bardauskas. Dalis Tarybos narių buvo nedrausmingi ir į komitetus
užsirašė, kai jau buvo paruoštas sprendimo projektas. Ar bus problema pakeisti Tarybos veiklos
reglamentą kitame Tarybos posėdyje?
Valentinas Beinoris sakė, kad nedrausmingi buvo tik vienos frakcijos nariai.
Leonas Apšega. Nepakeitę reglamento negalime priimti tokio sprendimo.
Zigmantas Aleksandravičius. Elkimės padoriai, vadovaukimės tokiu reglamentu, koks
jis yra.
Meras Dainius Bardauskas. Praeitos kadencijos 1 komitetą sudarė 6 Tarybos nariai.
Jonas Jarutis sakė, kad atsiima šios dienos

komitetų sudėčių papildymą. Tegu

komitetų sudėtyse lieka drausmingieji Tarybos nariai.
Gaila Matulytė. Toks sprendimas prieštaraus reglamentui.
Zigmantas Aleksandravičius siūlė Tarybos nariams pasilikti 1 komitete.

Dabar yra

begalinis noras dalyvauti komitetų darbe, ar jis išliks vėliau, kai reikės dirbti?
Meras Dainius Bardauskas sakė, jog į komitetų sudėtis siūlo daugiau Tarybos narių,
kad komitetų posėdžiuose būtų kvorumas.
Algirdas Valiušis siūlė padaryti pertrauką ir šį klausimą apsvarstyti frakcijose.

5
Algirdas Gasiūnas sakė, kad jaunesni Tarybos nariai nori susipažinti su komitetų
veikla.
Leonas Apšega. Niekas nedraudžia Tarybos nariams dalyvauti komitetų posėdžiuose
ir teikti pasiūlymus.
Meras Dainius Bardauskas paskelbė 5 min. pertrauką ir

siūlė Tarybos nariams

apsispręsti.
5 min. pertrauka.
Meras Dainius Bardauskas, atsižvelgdamas į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos narių siūlymus, pateikė komitetų sudėtis, kuriose yra ne daugiau kaip po 5
Tarybos narius. Ar komitetai norėtų susirinkti ir pasitarti?
Valentinas Beinoris sakė, kad meras turėtų teikti komitetų pirmininkų ir pavaduotojų
kandidatūras.
Meras Dainius Bardauskas paskelbė 2015 m. gegužės 6 d. mero potvarkį Nr. MV-22
dėl komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūrų teikimo ir siūlė susirinkti komitetams

ir

apsvarstyti kandidatūras.
10 min. pertrauka.
Meras Dainius Bardauskas klausė komitetų

narių

nuomonės dėl pasiūlytų

kandidatūrų.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pirmininko
ir pavaduotojo kandidatūroms pritarė.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos
komitetas pirmininko ir pavaduotojo kandidatūroms pritarė.
Aurimas Martinka sakė, kad Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitetas
sutarimo nerado.
Rimantas Adomauskas sakė, kad Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
pirmininko ir pavaduotojo kandidatūroms pritarė.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad Kaimo ir bendruomenių reikalų komitetas
pirmininko ir pavaduotojo kandidatūroms pritarė.
Vilija Morkūnaitė. Aurimas Martinka

paaiškino, kad būdamas

vicemeru, kuris

kuruoja kultūrą ir švietimą, ir komiteto pirmininku komitete nieko negali dėl šios srities spręsti.
Todėl komitetas sutarimo ir nerado.
Meras Dainius Bardauskas. Šiandien spręsime klausimus susijusius su žeme. Visi
Tarybos nariai turi žemės. Taryba turės atmesti visų Tarybos narių nusišalinimą. Tą gali daryti ir
komitetas.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad mero pasiūlymas yra logiškas.
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Leonas Apšega sakė Aurimui Martinkai, kad jis nevisiškai teisus. Anksčiau
komitetuose niekada neiškildavo asmeniškumai. Turime dalyvauti tų komitetų darbe, kuriuose
būsime kompetentingi.
Jonas Jarutis. Viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas bus tada, kai priimamas
sprendimas bus susietas su savo veikla. Čia ne problema.
Gaila Matulytė siūlė komiteto nariams pasitarti ir svarstyti toliau.
Meras Dainius Bardauskas paskelbė Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto
narių pasitarimui 5 min. pertrauką.
5 min. pertrauka.
Aurimas Martinka sakė, kad Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitetas
pirmininko ir pavaduotojo kandidatūroms pritarė.
Už pateiktą sprendimo projektą

su pataisymais balsavo visi posėdyje dalyvavę

Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Virginijus Andrijauskas siūlė dėl komitetų narių skaičiaus nekeisti Tarybos veiklos
reglamento.
3. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
sudarymas.
Vida Mičiūdienė pristatė sprendimo projektą.
Meras Dainius Bardauskas kvietė siūlyti nuo kiekvienos frakcijos komiteto narius.
Jonas Jarutis nuo LVŽS frakcijos į Kontrolės komitetą siūlė Žilviną Aukštikalnį.
Valentinas Beinoris nuo frakcijos „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ į Kontrolės
komitetą siūlė Viliją Morkūnaitę.
Augenijus Cesevičius nuo LSDP frakcijos į Kontrolės komitetą siūlė Liną Kaušakienę.
Ričerdas Kriovė nuo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos į
Kontrolės komitetą siūlė Ričerdą Kriovę.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad kiti Tarybos nariai negali įeiti į Kontrolės
komiteto sudėtį.
Jonas Jarutis Kontrolės komiteto pirmininku pasiūlė Žilviną Aukštikalnį ir sakė, kad
Žilvinas Aukštikalnis sutinka.
Meras Dainius Bardauskas pirmininko pavaduotoja pasiūlė Liną Kaušakienę.
Už sprendimo projektą su pakeitimais balsavo 23 Tarybos nariai, 1 Tarybos narys
susilaikė.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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4. SVARSTYTA. Administracinės komisijos prie Kupiškio rajono savivaldybės
tarybos sudarymas.
Aurimas Martinka pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymas.
Vida Mičiūdienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Atstovų išrinkimas į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių
suvažiavimą.
Vida Mičiūdienė pristatė sprendimo projektą.
Meras Dainius Bardauskas į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą siūlė
Aurimą Martinką, jei meras dėl svarbių priežasčių negalės dalyvauti suvažiavime.
Leonas Apšega į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą siūlė Joną Jarutį.
Jonas Jarutis į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą siūlė Leoną
Apšegą, jei jis dėl svarbių priežasčių negalės dalyvauti suvažiavime.
Už sprendimo projektą su papildymu balsavo 23 Tarybos nariai, 1 Tarybos narys
nebalsavo.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos nario delegavimas į Panevėžio regiono plėtros
tarybą.
Vida Mičiūdienė sakė, kad Panevėžio regiono plėtros tarybą sudaro savivaldybių merai
ir siūlė į tarybą deleguoti merą Dainių Bardauską.
Leonas Apšega siūlė į Panevėžio regiono plėtros tarybą deleguoti Joną Jarutį ir sakė,
kad merai į šią tarybą įeina automatiškai.
Jonas Jarutis

sakė, kad Panevėžio regiono plėtros taryboje Kupiškio rajono

savivaldybė turi 2 atstovus, o meras į tarybą įeina automatiškai.
Augenijus Cesevičius į tarybą siūlė deleguoti Aurimą Martinką.
Valentinas Beinoris. Ši taryba svarsto regioninius projektus. Būtų logiška, kad
Savivaldybę atstovautų Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas
Virginijus Andrijauskas.
Meras Dainius Bardauskas. Į Panevėžio regiono plėtros tarybą meras įeis nedeleguotas.
Dabar pasiūlyti: Jonas Jarutis, Aurimas Martinka ir Virginijus Andrijauskas.
Valentinas Beinoris siūlė balsuoti alternatyviai.
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Algirdas Valiušis siūlė balsuoti už kiekvieną kandidatą atskirai.
Jonas Jarutis sakė, kad būtų gerai, jog Savivaldybę Panevėžio regiono plėtros taryboje
atstovautų meras ir Tarybos narys, kuris nepriklauso Tarybos daugumai.
Zigmantas Aleksandravičius siūlė balsuoti.
Augenijus Cesevičius siūlė baigti diskusijas.
Už tai, kad į Panevėžio regiono plėtros tarybą deleguoti Aurimą Martinką, balsavo 17
Tarybos narių, prieš – 7 Tarybos nariai.
Už sprendimo projektą

balsavo 20 Tarybos narių, susilaikė 2 Tarybos nariai,

nebalsavo 2 Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
8. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento
nustatymas.
Meras Dainius Bardauskas dėl galimo viešųjų ir privačiųjų nteresų konflikto nusišalino
nuo klausimo svarstymo.
Aurimas Martinka sakė, kad Vida Mičiūdienė pristatys sprendimo projektą.
Vida Mičiūdienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus. Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas šį sprendimo projektą
svarstė ir jam pritarė.
Valentinas Beinoris. Ar mero pareiginės algos koeficientas yra 18, ar yra numatytos
koeficiento ribos?
Vida Mičiūdienė sakė, kad mero pareiginės algos koeficientas yra 18 (baziniais
dydžiais).
Jonas Jarutis. Kiek reikės papildomai lėšų šiam sprendimui įgyvendinti?
Reda Totorienė. Sprendimo

projektą ruošė teisininkė, papildomo

lėšų poreikio

neskaičiavome, bet mero atlyginimui lėšų rasime.
Zigmantas Aleksandravičius. Kokio dydžio bus mero atlyginimas?
Reda Totorienė sakė, kad nežino, reikia skaičiuoti.
Saulius Dugnas paskaičiavo, kad mero atlyginimas bus 2349 eurai.
Valentinas Beinoris sakė, kad pinigų mero atlyginimui bus.
Už sprendimo projektą balsavo 22 Tarybos nariai, susilaikė 1 Tarybos narys,
nebalsavo 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos
koeficiento nustatymas.
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Aurimas Martinka dėl galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalino nuo
klausimo svarstymo.
Vida Mičiūdienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, susilaikė 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
10. SVARSTYTA. Kupiškio etnografijos muziejaus nuostatų patvirtinimas.
Violeta Aleknienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris. Sudomino vyriausiojo fondų saugotojo pareigybė. Ar be konkurso
teiksite Tarybai skirti šį darbuotoją?
Violeta Aleknienė sakė, kad darbuotoją

ruošia šiam darbui ir teiks Tarybai be

konkurso.
Saulius Dugnas. Nuostatuose rašoma, kad vyriausiasis fondų saugotojas atsako už
Muziejuje esančių eksponatų apsaugą, apskaitą, vertinimą, inventorinimą ir saugojimą. Bet už tai
atsako įstaigos vadovas. Kokia situacija su eksponatais Uoginiuose?
Violeta Aleknienė. Nerasti eksponatai nurašyti. Kiti eksponatai vertinami, tikrinami.
Virginijus Andrijauskas. Sakėte, kad ruošiate žmogų eiti vyriausiojo fondų saugotojo
pareigas. Gal galite pasakyti jo pavardę?
Violeta Aleknienė. Tai Giedrė Zuozienė, baigusi istorijos studijas.
Meras Dainius Bardauskas pastebėjo, kad meras, o ne Taryba turi teisę priimti
darbuotojus į darbą.
Augenijus Cesevičius sakė, kad nuostatuose yra parašyta, jog darbuotojus skiria ir
atleidžia Taryba arba jos įgaliotas atstovas.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymui skirtos
dotacijos panaudojimo 2014 metais auditas.
Vilma Mažeikienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų
bendroms biudžeto reikmėms paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, susilaikė 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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13. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir
asignavimų padidinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, susilaikė 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
14. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš
valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos paskirstymo pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, susilaikė 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. 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).
16. SVARSTYTA. Žemės mokesčio tarifų nustatymas 2016 metams.
Valentinas Beinoris. Prieš pradedant svarstyti klausimus, kurie susiję su mokesčiais,
visi Tarybos nariai turi nusišalinti, o Taryba turi leisti priimti nusišalinimą.
Meras Dainius Bardauskas siūlė Tarybos narių nusišalinimą atmesti.
Tarybos narių nusišalinimas bendru sutarimu atmestas.
Vyta Semėnienė pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis. Kokiam žemės plotui mokestis negali būti didesnis kaip 1 litas?
Vyta Semėnienė. 1 arui žemės mokesčio negali tekti daugiau kaip 1 litas, pas mus
tenka 0,17 lito.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad dar turime rezervą.
Valentinas Beinoris. Miškų ūkio paskirties žemei nustatytas 2 proc. tarifas. Deklaravus
mišką, žemės mokesčio tarifas nulinis. Kodėl priimame neteisingą sprendimą?
Vyta Semėnienė sakė, kad miškas neapmokestinamas.
Meras Dainius Bardauskas. Toks punktas buvo eilę metų ir problemos nekėlė.
Jonas Jarutis sakė, kad miško paskirties žemė neapmokestinama.
Algirdas Gasiūnas. Apmokestinama miškų ūkio paskirties žemė.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, susilaikė 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
17. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymas
2015 metams.
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Vyta Semėnienė pristatė sprendimo projektą.
Zigmantas Aleksandravičius. Praėjusioje kadencijoje buvo sakoma, kad padidinus
mokesčius, lėšos bus nukreipiamos kelių priežiūrai, bet taip nebuvo.
Jonas Jarutis sakė, kad reikia 2.8 punktą papildyti įrašant kaimo bendruomenes.
Vyta Semėnienė sakė, kad bendruomenės žeme naudojasi pagal panaudos sutartis, o
kurios nesinaudoja, reikia 2.8 punkte jas įrašyti.
Ričerdas Kriovė siūlė palikti praėjusių metų nuomos mokesčio tarifus.
Augenijus Cesevičius pasisakė už tai, kad 2015 metams nedidinti tarifų (išskyrus 1.1
punktą).
Valentinas Beinoris. Mokesčių bendras padidėjimas būtų apie

17 tūkst. eurų.

Valdančioji koalicija pritaria mokesčių didinimui, kad Savivaldybė pakiltų iš duobės. Tai būtų
papildomos lėšos investicijoms. Reikia mažinti išlaidas, peržiūrėti etatus. Labai laukiame bendros
koalicijos programos.
Leonas Apšega pritarė Augenijui Cesevičiui.
Zigmantas Aleksandravičius. Kur gi mes sutaupysime? Ko Tarybos posėdyje sėdi 40
valdininkų? Jie be reikalo gaišta laiką, nepriima interesantų ir gauna atlyginimą.
Augenijus Cesevičius sakė, kad bendra surinktų mokesčių suma didės ir palikus
praėjusių metų tarifus, ir siūlė 5.3 punkte vietoj 1.45 įrašyti 2.
Meras Dainius Bardauskas siūlė 1.1 punkte nustatyti tarifą 1,5, o 1.2, 1.3 ir 1.4
punktuose palikti praėjusių metų tarifus, 5.3 punkte vietoj 1.45 įrašyti 2.
Bendru sutarimu 2.8 punkte įrašytos kaimo bendruomenės.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje
tarnyba atkreipė dėmesį į 1.6 ir 1.7 punktus. Ar juos keisti?
Jonas Jarutis sakė, kad 1.6 ir 1.7 punktus reikia palikti kaip sprendimo projekte.
Meras Dainius Bardauskas taip pat siūlė 1.6 ir 1.7 punktus palikti kaip sprendimo
projekte.
Už sprendimo projektą balsavo 2 Tarybos nariai. Už sprendimo projektą su aptartais
pakeitimais balsavo 21 Tarybos narys, 1 Tarybos narys susilaikė.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentų rengimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Jonas Jarutis klausė kiek laiko bus rengiami dokumentai.
Mažvydas Šalkauskas
patvirtintose taisyklėse.

sakė, kad viskas numatyta sveikatos apsaugos ministro
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Valentinas Beinoris. Adomynės kaimo vandenvietės apsaugos zonoje yra tvarteliai,
kiti pastatai. Ar nebus uždrausta toje zonoje ūkinė veikla?
Mažvydas Šalkauskas

sakė, kad skyriaus specialistai tik pažymėjo vietas ir kvietė

apie tai paaiškinti UAB „Kupiškio vandenys“ direktorių.
Albertas Audickas. Visose kaimo vietovėse yra 2 apsaugos zonos: pirmoji zona – iki
10 m, antroji zona – iki 50 m. Kupiškio mieste yra trečioji zona – iki 1410 m. Šioje zonoje galima
vykdyti visus darbus, didelių apribojimų nėra. Antrojoje zonoje negalima ganyti gyvulių. Prie šio
klausimo dar kartą grįšime, kai rengsime planą.
Virginijus Andrijauskas. Kaip bus su kitomis vandenvietėmis? Ar joms jau parengti
dokumentai, ar bus rengiami vėliau?
Albertas Audickas sakė, kad kitų vandenviečių tvarkoma tik žemė.
Valentinas Beinoris. Žmonėms bus uždrausta verstis ūkine veikla. Kas jiems
kompensuos nuostolius?
Albertas Audickas sakė, kad nebus leidžiama tik ganyti gyvulius.
Mažvydas Šalkauskas sakė, kad žmonės reikalavimus žino.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad visi reikalavimai yra nustatyti teisės aktais ir
žmonės tvarkydami žemę tuos reikalavimus žino.
Virginijus Andrijauskas. Ar parengtas dokumentas bus teikiamas tvirtinti Tarybai?
Koks dokumentų parengimo terminas?
Mažvydas Šalkauskas. Terminą nustato taisyklės, skubėjimo nebus. Dokumentą
tvirtins Savivaldybės administracijos direktorius, o ne Taryba.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
19. SVARSTYTA. 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas.
Meras Dainius Bardauskas. Tarybos nariai turi nusišalinti, o Taryba nusišalinimą
atmesti.
Tarybos narių nusišalinimas bendru sutarimu atmestas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Augenijus Cesevičius siūlė sprendimo projektui pritarti.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
20. SVARSTYTA. Nuomos sutarties atnaujinimas.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris. Kiek TEO LT, AB per metus sumoka nuomos mokesčio?
Marijona Pečkuvienė sakė, kad sumoka 150 eurų per mėnesį, nes plotai yra nedideli.
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Meras Dainius Bardauskas. Atsisakius atnaujinti nuomos sutartį, bendrovė savo įrangą
išsikels į lauką ir negausime nuomos mokesčio. Prašėme prisidėti prie namo fasado remonto
Kupiškyje, jie sutiko.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
21. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega. Kas yra inkunabulai?
Marius Mališauskas. Tai knyga išleista iki 1500 metų ir panaši į rankraštį.
Zigmantas Aleksandravičius. Svarstydami 3,79 euro vertės turtą mes gaištame laiką.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad tokia tvarka.
Augenijus Cesevičius siūlė mažiau diskutuoti ir greičiau apsispręsti.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad kituose Tarybos posėdžiuose gal greičiau
priimsime sprendimus, kai sprendimų projektai bus apsvarstyti komitetuose.
Valentinas Beinoris siūlė sprendimo projektui nepritarti.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad ir ateityje tokius sprendimus turėsime priimti.
Už sprendimo projektą balsavo 22 Tarybos nariai, 2 Tarybos nariai nebalsavo.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
22. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai.
Rimgaudas Markelis pristatė sprendimo projektą.
Saulius Dugnas. Šią ataskaitą reikėjo pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2015
m. gegužės 1 d.
Rimgaudas Markelis. Pateiksime ataskaitą, kai jai pritars Taryba.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad jam ataskaita patiko.
Valentinas Beinoris sakė, kad nesupranta už kuriuos metus teikiama ataskaita.
Rimgaudas Markelis. Statistikos departamentas pateikia duomenis už praėjusius metus
tik liepos mėnesį. Todėl ataskaitoje yra 2013 metų ir 2014 metų duomenų.
Už sprendimo projektą balsavo 21 Tarybos narys, susilaikė 3 Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
23. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimas.
Laima Bartulienė pristatė sprendimo projektą.
Modestas Puišė. Plane parašyta, kad bus didinami etatai.
Laima Bartulienė. Yra toks poreikis.
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Meras Dainius Bardauskas sakė, kad daug ko reikėtų, bet norus riboja galimybės.
Zigmantas Aleksandravičius. Priimtas sprendimas, kad negalėsime priversti valkatų,
bedarbių dirbti. Prašiau, kad Darbo partijos atstovai kreiptųsi į Socialinės apsaugos ir darbo
ministeriją dėl tokio sprendimo atšaukimo. Kaip Jūs į tai reaguojate?
Laima Bartulienė sakė, kad toks sprendimas nepatinka.
Jonas Jarutis. Esame priėmę tvarką dėl visuomenei naudingų darbų atlikimo. Ar ji dar
nepanaikinta?
Laima Bartulienė sakė, kad ta tvarka galioja.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad į priimamus sprendimus reaguosime, jei reikės.
Už sprendimo projektą balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
24. SVARSTYTA. Dalyvavimas merų forume Kinijos investavimo ir prekybos
parodoje 2015 m.
Meras Dainius Bardauskas kalbėjo apie Ūkio ministerijos organizuojamą kelionę į
Kinijoje 2015 m. birželio 8-12 dienomis vykstantį Merų forumą ir sakė, kad nesiveržia vykti į
Kiniją. Gal būt galima deleguoti kitą atstovą?
Valentinas Beinoris. Kiek kainuos kelionė?
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad kelionė nekainuos, bus išmokėti tik dienpinigiai.
Zigmantas Aleksandravičius siūlė merui vykti į Kiniją. O ateityje reikia pradėti nuo
savos teritorijos, Rokiškio, Biržų, Pasvalio. Mes 20 metų kalbame apie baseiną, o Biržuose baseiną
pastatė ūkininkas.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad susitikimas su Rokiškio verslininkais artimiausiu
metu įvyks.
Valentinas Beinoris. Tai labai svarbi ir reikalinga išvyka, kurios metu užmegsite ryšius
su merais ir Ūkio ministerija.
Leonas Apšega, Augenijus Cesevičius ir Bronislavas Rimkus pritarė mero išvykai į
Kiniją.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad nesinorėtų pradėti nuo Kinijos.
Už sprendimo projektą balsavo 23 Tarybos nariai, nebalsavo 1 Tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Meras Dainius Bardauskas informavo Tarybos narius, kad Savivaldybės raštą dėl
traukinių maršruto Šiauliai-Panevėžys-Rokiškis Vyriausybė perdavė nagrinėti Susisiekimo
ministerijai.
25. SVARSTYTA. Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano
įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymas.
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Marijona Pečkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Meras Dainius Bardauskas. Sprendimo projekte neįrašytos komitetų pirmininkų
pavardės. Dabar jau žinome komitetų pirmininkus ir galime juos įrašyti. Komisijos pirmininko
pavaduotoju siūlė Augenijų Cesevičių.
Rimantas Adomauskas siūlė sprendimo projektą papildyti punktu, kad komitetų
pirmininkams negalint dalyvauti Komisijos darbe, dalyvautų pirmininkų pavaduotojai ar kiti
komitetų nariai.
Meras Dainius Bardauskas sakė, kad kvorumas turėtų būti. Jei reikės, Komisijos sudėtį
pataisysime.
Rimantas Adomauskas. Dalis Komisijos narių yra komitetų pirmininkai. Gali
Komisijos darbe pasitaikyti atvejų, kai niekas neatstovaus kažkurio komiteto.
Meras Dainius Bardauskas. Kiekvienas komitetas pasiruoš savo veiklos reglamentą,
kuriame numatys tokius atvejus.
Augenijus Cesevičius. Įrašydami Rimanto Adomausko siūlomą punktą, nesugadinsime
dokumento.
Jonas Jarutis sakė, kad reikia spręsti balsavimu.
Už tai, kad Rimanto Adomausko siūlomas punktas būtų įtrauktas į sprendimo projektą,
balsavo 22 Tarybos nariai, prieš – 1 Tarybos narys.
Už sprendimo projektą su pataisymu balsavo 22 Tarybos nariai, susilaikė – 2 Tarybos
nariai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Valentinas Beinoris siūlė Savivaldybės tarybai pradėti dirbti kitaip, bendrauti su
gyventojais ir rengti nors kartą per ketvirtį Tarybos posėdžius seniūnijose.
Posėdžio pabaigoje meras Dainius Bardauskas sakė, kad sekantis Tarybos posėdis bus
šaukiamas 2015 m. gegužės 28 d. ir kvietė Tarybos narius siūlyti kandidatus į Etikos komisiją.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Vanda Kareivienė

