KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
PIRMOJO TARYBOS POSĖDŽIO II DALIES PROTOKOLAS
2019-04-17 Nr. TP-4
Kupiškis
Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 17 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
Vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 10 val. 30 min., baigėsi 12 val.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Vidaus administravimo skyriaus vedėja Ingrida Bernatavičienė.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių: Žilvinas Aukštikalnis, Dainius Bardauskas,
Valentinas Beinoris, Eglė Blaževičienė, Daiva Bubulienė, Augenijus Cesevičius, Dalia Dyrienė,
Saulius Dugnas, Algirdas Gasiūnas, Lina Kaušakienė, Neringa Klimavičienė, Ričerdas Kriovė,
Algirdas Notkus, Vidmantas Paliulis, Skaistutė Paulauskienė, Paulius Pranckūnas, Agnė Šerelienė,
Virginijus Umbra, Lina Uckuvienė, Genė Žilinskienė.
Dalyvavo: Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Kristina Nakutytė, Savivaldybės
kontrolierė Vilma Mažeikienė, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas) Irmantas
Gudas, Vidaus administravimo skyriaus vyresnioji specialistė Stasė Krestovienė, specialistė Indrė
Aleknaitė, vyriausioji specialistė (informacinėms technologijoms) Daiva Aleksandravičienė,
„Kupiškėnų minčių“ laikraščio žurnalistė Banguolė Aleknienė-Andrijauskė, žinių portalo „TEma“
atstovė Rita Briedienė, viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius
Povilas Vireliūnas.
Dainius Bardauskas prieš tvirtinant posėdžio darbotvarkę klausė ar yra norinčių
pasisakyti, perskaityti pareiškimus.
Ričerdas Kriovė perskaitė Pareiškimą apie Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos Kupiškio rajono savivaldybės taryboje įkūrimą.
Augenijus Cesevičius perskaitė Pareiškimą apie Lietuvos socialdemokratų frakcijos
Kupiškio rajono savivaldybės taryboje įkūrimą.
Meras Dainius Bardauskas perskaitė Pareiškimą apie Tarybos daugumos sudarymą.
Dainius Bardauskas siūlė patvirtinti darbotvarkę bendru sutarimu, sakė kad
darbotvarkėje yra 5 klausimai.
Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta.
DARBOTVARKĖ:
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1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų
ir pavedimo laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas.
2. Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.
3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio
nustatymo.
4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
5. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
atleidimas iš pareigų ir pavedimas laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas.
Meras Dainius Bardauskas pristatė sprendimo projektą.
Tarybos sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. 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.
Ričerdas Kriovė nuo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos
frakcijos į Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją pasiūlė Saulių Dugną.
Meras Dainius Bardauskas klausė ar Saulius Dugnas neprieštarauja.
Saulius Dugnas sakė, kad neprieštarauja.
Augenijus Cesevičius nuo Lietuvos socialdemokratų partijos į Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisiją pasiūlė Liną Kaušakienę.
Meras Dainius Bardauskas klausė ar Lina Kaušakienė neprieštarauja.
Lina Kaušakienė sakė, kad neprieštarauja.
Vidmantas Paliulis nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos į Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisiją pasiūlė Eglę Blaževičienę.
Meras Dainius Bardauskas klausė ar Eglė Blaževičienė neprieštarauja.
Eglė Blaževičienė sakė, kad neprieštarauja.
Valentinas Beinoris sakė, kad nuo visuomeninio rinkimų komiteto „Už Kupiškio
kraštą“ į Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją siūlo Valentiną Beinorį ir jis neprieštarauja.
Dainius Bardauskas pristatė būsimos komisijos darbo tvarką ir teikė Tarybos
sprendimo projektą balsavimui.
Už Tarybos sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 susilaikius Tarybos
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).

3
3. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimas ir darbo
užmokesčio nustatymas.
Meras Dainius Bardauskas perskaitė potvarkį dėl Algirdo Notkaus kandidatūros
teikimo į Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas ir pakvietė Algirdą Notkų
pristatyti savo programą.
Algirdas Notkus padėkojo už pasitikėjimą. Pristatė veiklos programą.
Valentinas Beinoris sakė, kad iš prisistatymo matyti, kad kultūros ir švietimo sritis
nėra paskiriama mero pavaduotojui. Klausė kokie planai yra dėl rajono ligoninės ateities.
Algirdas Notkus sakė, kad daug kas priklausys nuo Seimo politikos, Sveikatos
ministerijos pozicijos.
Vidmantas Paliulis prašė detalizuoti, kokie yra projektai vykdomi ir kokie bus
įgyvendinami ateityje.
Algirdas Notkus sakė, kad apie vykdomus projektus žino visi, o ateities planus atskleis
vėliau.
Žilvinas Aukštikalnis klausė ar per javapjūtę ims atostogas.
Algirdas Notkus sakė, kad ūkį perduoda sūnui ir bus matyti kaip susiklostys darbai ir
reikalai.
Vidmantas Paliulis klausė ar bus kovojama su nepotizmu.
Algirdas Notkus sakė, kad jeigu reikės, tai ir kovos.
Valentinas Beinoris sakė, kad praėjusią kadenciją nebuvo koalicijos veiklos plano,
klausė ar bus šiai kadencijai veiklos programa ir kada ji bus pateikta.
Dainius Bardauskas sakė, kad programa yra, jau baigiama ruošti ir artimiausiu metu
bus pristatyta.
Meras pristatė, kad yra gauta pažyma iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, kad joje nėra
duomenų apie tai, kad Algirdas Notkus negalėtų užimti mero pavaduotojo pareigų.
Meras Dainius Bardauskas prašė Tarybos narius elgtis garbingai ir prieš įeinant į
balsavimo kabiną nesinaudoti mobiliais telefonais ar kitais prietaisais.
Slapto balsavimo procedūrai skirta 30 min.
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Saulius Dugnas
supažindino su protokolu Nr. 1. Už Algirdą Notkų balsavo 17 Tarybos narių, prieš – 3 Tarybos
nariai.
Irmantas Gudas pristatė sprendimo projektą dėl Algirdo Notkaus paskyrimo mero
pavaduotoju.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
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Algirdas Notkus padėkojo Tarybos nariams už pasitikėjimą ir sakė, kad stengsis
nenuvilti.
4. 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 baigęs KTU, dirbo banke, paskutinius 4 metus vadovavo Kupiškio
rajono savivaldybės administracijai. Šios kadencijos laikotarpiu planuotų didžiausią dėmesį skirti 3
svarbiausioms sritims. Tai viešieji ryšiai, Savivaldybės valdomas turtas, gyventojų aptarnavimo
kokybės gerinimas.
Eglė Blaževičienė klausė kodėl nutarė atstovauti kitam kraštui, nors buvo Panevėžyje
pelnęs gyventojų pasitikėjimą ir ten išrinktas į Tarybą.
Marius Mališauskas sakė, kad neatsisakė Panevėžio miesto tarybos mandato, o šios 2
veiklos yra suderinamos.
Meras Dainius Bardauskas paskelbė slapto balsavimo procedūrą. Siūlė jai atlikti skirti
20 min.
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Saulius Dugnas
supažindino su protokolu Nr. 2. Už Marių Mališauską balsavo 15 Tarybos narių, prieš – 4, 1
biuletenis rastas negaliojantis.
Irmantas Gudas pristatė sprendimo projektą Dėl Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus paskyrimo.
Už Tarybos sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 susilaikius Tarybos
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Marius Mališauskas padėkojo Tarybos nariams už pasitikėjimą.
5. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymas.
Irmantas Gudas pristatė sprendimo projektą.
Už Tarybos sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 susilaikius Tarybos
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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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 2019 m. gegužės 14 d.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

