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PRITARTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-79
Savivaldybės atstovaujamoji institucija –
savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo
administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo

nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų

apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos
narys – savivaldybės meras. Meras yra savivaldybės
vadovas,

vykdantis

savivaldos

ir

Lietuvos

kituose

Respublikos

įstatymuose

vietos

nustatytus

įgaliojimus.
Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas išrinktas 2015 metų
tiesioginiuose mero rinkimuose. Merui vykdyti viešojo administravimo funkcijas ir planuoti veiklą
padėjo mero pavaduotojas Aurimas Martinka (iki 2018 m. gruodžio 20 d.)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Kupiškio rajono savivaldybės meras ne rečiau kaip kartą
per metus atsiskaito savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą.
VEIKLA TARYBOJE
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, meras organizavo Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
veiklą, sudarė Tarybos posėdžių darbotvarkes, šaukė posėdžius, jiems pirmininkavo, koordinavo
Tarybos komitetų veiklą, pasirašė Tarybos sprendimus ir mero potvarkius.
Pokyčiai Taryboje
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 6 d.
sprendimu Nr. Sp-123 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus,
išrinkto pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ iškeltų kandidatų
sąrašą, įgaliojimai pripažinti nutrūkusiais prieš terminą pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 5 punktą.
Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Savivaldybės taryboje atsiradus laisvai
vietai, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas
nebesantis Savivaldybės tarybos narys, pirmasis Tarybos nario mandato negavęs kandidatas –
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Klaidas Miciūnas, išrinktas pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Kupiškio kraštą keiskime kartu“
iškeltų kandidatų sąrašą.
Planuojant ir vykdant savivaldybės tarybos veiklą, sudarant tarybos posėdžių
darbotvarkes ir teikiant sprendimų projektus, buvo siekiama užtikrinti Savivaldybei numatytų
funkcijų vykdymą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą rajono bendruomenės nariams, taip pat
įstatymų, Vyriausybės nutarimų įgyvendinimą. Tarybos veikla priklauso nuo Savivaldybės tarybos
narių aktyvumo, jų dalyvavimo Savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose. Šiais metais
posėdžių lankomumas, palyginti su 2017 metais, panašus: 9 Savivaldybės tarybos nariai nepraleido
nė vieno posėdžio, 9 – po vieną posėdį, 5 – po 2 posėdžius 1 – tris posėdžius.
Tarybos posėdžių lankomumas
Vardas ir pavardė
Algirdas Notkus
Zigmantas
Aleksandravičius
Virginijus Andrijauskas
Leonas Apšega
Žilvinas Aukštikalnis
Dainius Bardauskas
Danas Baronas
Valentinas Beinoris
Augenijus Cesevičius
Egidijus Černius
Dalia Dyrienė
Saulius Dugnas
Algirdas Gasiūnas
Paulius Pranckūnas
Lina Kaušakienė
Zita Kaušakienė
Ričerdas Kriovė
Aurimas Martinka
Gaila Matulytė
Vilija Morkūnaitė
Zigmas Paulauskas
Skaistutė Paulauskienė
Modestas Puišė
Bronislavas Rimkus
Algirdas Valiušis
Klaidas Miciūnas
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Tarybos sprendimų projektų rengimas
Iš viso 2018 m. užregistruoti 308 Tarybos sprendimų projektai, iš jų Taryboje priimti
308 sprendimai. Daugiausia sprendimų projektų pateikė Savivaldybės administracijos direktorius ir
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specialistai. Po 3 projektus parengė meras Dainius Bardauskas ir Kontrolės komiteto pirmininkas
Žilvinas Aukštikalnis, po vieną – Tarybos nariai Leonas Apšega, Virginijus Andrijauskas,
Valentinas Beinoris ir Aurimas Martinka.
Tarybos sprendimai
2018 metais įvyko 10 Tarybos posėdžių, juose priimti 308 sprendimai.
Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsavo elektronine balsavimo sistema.
Visi posėdžiai buvo transliuojami tiesiogiai. Kiekvienas rajono gyventojas jau
posėdžio metu Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje galėjo matyti, kaip ir už kokį
sprendimo projektą balsavo kiekvienas Tarybos narys.
Nemažas skaičius priimtų Tarybos sprendimų buvo dėl pritarimo Savivaldybei
pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitoms, veiklos programų tvirtinimo, įvairių komisijų sudarymo,
nuostatų patvirtinimo, 2018 m. biudžeto pajamų ir asignavimų perskirstymo ir kitais aktualiais
klausimais.
Nemažai sprendimų Tarybos posėdžiuose buvo priimta dėl pritarimo investiciniams
projektams.

Svarbesni Tarybos sprendimai 2018 metais:
Data

Sprendimo Nr.

Antraštė

2018-02-21

TS-1

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017
metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

2018-02-21

TS-15

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

2018-02-21

TS-22

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo

2018-02-21

TS-23

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo

2018-02-21

TS-29

Dėl

Renginių

organizavimo

Kupiškio

rajono

savivaldybės
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viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-03-29

TS-33

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų
strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai

2018-03-29

TS-52

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018
metų veiklos programos patvirtinimo

2018-03-29

TS-64

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų
plano patvirtinimo

2018-04-26

TS-129

Dėl Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų sąrašo patvirtinimo

2018-04-26

TS-137

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ir Panevėžio prekybos, pramonės
ir amatų rūmų bendradarbiavimo sutarties pasirašymo

2018-04-26

TS-138

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

2018-04-26

TS-139

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2017 metų
veiklos ataskaitai

2018-05-24

TS-163

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

2018-06-28

TS-169

Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano
papildymo

2018-09-27

TS-227

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo,
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018-09-27

TS-232

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui ir sutarties
pasirašymui

2018-10-25

TS-241

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono
savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies,
sąrašų patvirtinimo

2018-10-25

TS-247

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių
bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems
veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018-11-29

TS-272

Dėl buitinių nuotekų išvežimo kainos nustatymo

2018-11-29

TS-276

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

2018-12-20

TS-283

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019
metų veiklos programos patvirtinimo

2018-12-20

TS-286

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui ir sutarties
pasirašymui
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TARYBOS KOMITETAI, KOMISIJOS IR TARYBOS
Savivaldybės taryba teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos sprendimai ir mero
potvarkiai, yra sudariusi 6 komitetus.
2018 metais dirbo tokių sudėčių komitetai:
Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas: pirmininkas Bronislavas Rimkus,
pavaduotojas Valentinas Beinoris, nariai: Leonas Apšega, Augenijus Cesevičius, Saulius Dugnas.
2018 metais komitetas surengė 9 posėdžius.
Kaimo ir bendruomenių reikalų komitetas: pirmininkas Algirdas Notkus,
pavaduotojas Egidijus Černius, nariai: Zigmantas Aleksandravičius, Zita Kaušakienė, Ričerdas
Kriovė.
Savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-282 pakeitė Kaimo ir
bendruomenių reikalų komiteto sudėtį ir vietoje Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto nario
Zigmanto Aleksandravičiaus Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto nariu įrašė Klaidą Miciūną.
2018 metais komitetas posėdžiavo 6 kartus.
Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitetas: pirmininkas Aurimas Martinka,
pavaduotoja Vilija Morkūnaitė, nariai: Paulius Pranckūnas, Modestas Puišė, Algirdas Gasiūnas.
2018 metais komitetas posėdžiavo 9 kartus.
Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas:

pirmininkė Lina

Kaušakienė

pavaduotojas Saulius Dugnas, nariai: Gaila Matulytė, Skaistutė Paulauskienė, Dalia Dyrienė.
2018 metais komitetas surengė 9 posėdžius.
Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komitetas: pirmininkas –
Virginijus Andrijauskas, pavaduotojas – Danas Baronas, nariai: Žilvinas Aukštikalnis, Zigmas
Paulauskas, Algirdas Valiušis.
2018 metais komitetas posėdžiavo 10 kartų.
Kontrolės komitetas: pirmininkas Žilvinas Aukštikalnis, nariai Lina Kaušakienė,
Ričerdas Kriovė, Vilija Morkūnaitė.
2018 metais komitetas surengė 5 posėdžius.
Komitetai nagrinėjo Savivaldybės tarybai teikiamus klausimus, teikė pasiūlymus,
kontroliavo, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, nagrinėjo kitus
klausimus pagal komiteto kompetenciją. Dėkoju komitetų pirmininkams ir nariams už
bendradarbiavimą, produktyvų ir konstruktyvų darbą.

6

Kupiškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaita

Kupiškio rajono politikų etikos komisijos veikla
(pirmininkė Skaistutė Paulauskienė)
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Skaičius

1.
2.

Įvyko Etikos komisijos posėdžių
Etikos komisija iš viso per metus išnagrinėjo klausimų (bendras
Etikos komisijos darbotvarkėje nurodytų klausimų skaičius):
dėl rekomendacijų Savivaldybės tarybos nariams teikimo pagal
Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą (dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje įstatymo
nuostatų įgyvendinimo)
dėl Savivaldybės tarybos narių elgesio įvertinimo tik pagal
Valstybės politikų elgesio kodeksą
nustatyta pažeidimų
dėl Savivaldybės tarybos narių elgesio įvertinimo tik pagal
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymą arba pagal šį įstatymą ir Valstybės politikų elgesio
kodeksą
nustatyta pažeidimų

2
1

2.1.

2.2.
2.2.1.
2.3.

2.3.1.

–

1 asmuo
-

-

Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veikla
(pirmininkas Leonas Apšega)
Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos
komisija) sudaryta ir patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2015 m.
rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“. Antikorupcijos komisija yra nuolatinė Tarybos komisija, sudaroma Tarybos
įgaliojimų laikui. Tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinta Antikorupcijos
komisijos sudėtis 2018 m. nekito ir išliko tokios pačios sudėties:
1. Leonas Apšega – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas).
2. Bronislavas Rimkus – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko
pavaduotojas).
3. Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė.
4. Rima Lapėnienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių
seniūnijos Adomynės seniūnaitijos seniūnaitė.
5. Genė Žilinskienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Skapiškio
seniūnijos Naivių seniūnaitijos seniūnaitė.
Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma – posėdžiai. Kupiškio rajono
savivaldybės Korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programos priemonių įgyvendinimo plane
penktame punkte numatyta, kad Antikorupcijos komisija prieš konkursų skelbimą turi vertinti
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viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų.
2018 m. Antikorupcijos komisija įvertino ir priėmė sprendimus dėl dvidešimt vieno viešojo pirkimo
konkurso sąlygų vertinimo antikorupciniu požiūriu. Antikorupcijos komisija 2018 veiklos metais
posėdžiavo septynis kartus.
2018 m. Antikorupcijos komisija negavo Tarybos pavedimų, taip pat asmenų skundų
apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus.
Įgyvendinant Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 m. Korupcijos prevencijos
programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą įvykdytos šios užduotys:
2018 m. spalio 30 d. raštu Nr. S1-2662 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybai buvo išsiųsta mero pasirašyta motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo Kupiškio rajono savivaldybės / savivaldybės įmonės teisinių paslaugų pirkimo srityje.
2018 m. gruodžio mėn. buvo gauta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
rekomendacija parengti teisinių paslaugų pirkimų, nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo reguliavimo apimtį, tvarką.
Vykdant visuomenės švietimą ir informavimą, Savivaldybės interneto svetainėje
www.kupiskis.lt nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“, taip pat
svetainės skiltyje „Viešieji pirkimai“ skelbiamos pirkimo sutartys, Viešojo pirkimo komisijos
sudėtis, pateiktos viešųjų pirkimų suvestinės, ataskaitos.
2018 m. gruodžio 10 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir
viešosios tvarkos skyrius organizavo seminarą Savivaldybės administracijos specialistams,
Savivaldybės įmonių / įstaigų darbuotojams, apie korupciją ir jos žalą. Mokymus vedė Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos specialistai, dalyvavo 43 asmenys.
Taip pat mokymu metu Savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos Panevėžio valdyba apdovanojo piešinių konkurso „Kyšis – ne atlygis už gerą, o atlygis už
blogą darbą. Aš nepalaikau kyšininkų mano tėvynėje!“ nugalėtojus, Kupiškio bendrojo lavinimo
mokyklų mokinius. Mokiniai kelias savaitės nagrinėjo kyšininkavimo problemą ir tai atvaizdavo
piešinyje, geriausius piešinius išrinko Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. ADV-834 sudaryta piešinių konkurso komisija.
2018 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos
pareigūnai neatliko nė vieno ikiteisminio tyrimo Kupiškio rajone.
Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2018 metais Savivaldybės biudžeto lėšų
nebuvo skirta.
Antikorupcijos komisijos veiklos problemos:
1. Rajono gyventojų, bendruomenių pakantumas matomiems ir žinomiems korupcijos
atvejams.
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2. Menkas rajono gyventojų, bendruomenių aktyvumas padedant nustatyti korupcijos
apraiškas.
Globos ir rūpybos tarybos veikla
(pirmininkas Aurimas Martinka)
Per 2018 metus įvyko 14 Globos ir rūpybos tarybos posėdžių, 12 iš jų buvo eiliniai
posėdžiai ir 2 neeiliniai posėdžiai. Neeilinių Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu buvo
svarstyti šie darbotvarkės klausimai: dėl piniginės socialinės paramos skyrimo išimties tvarka, dėl
socialinių paslaugų skyrimo, dėl socialinių paslaugų skyrimo išimties tvarka be eilės, dėl specialiųjų
poreikių lygio nustatymo bei dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
Neeilinių Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu 1 asmeniui buvo nustatyta teisė į
būsto šildymo (kieto kuro) kompensaciją išimties tvarka, 4 asmenims skirta vienkartinė pašalpa, 1
asmeniui neskirta vienkartinė pašalpa, 2 asmenims nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 3
asmenims buvo skirtos ilgalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje ir 1 asmeniui
trumpalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje. 1 asmeniui, dėl jo sunkios sveikatos būklės,
buvo skirtos socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos išimties tvarka be eilės ir 1
socialinei globėjai, globojančiai vaikus, laikinai likusius be tėvų globos, buvo skirti pagalbos
pinigai.
Eiliniuose Globos ir rūpybos tarybos posėdžiuose buvo svarstyti šie darbotvarkės
klausimai: dėl piniginės socialinės paramos skyrimo (/neskyrimo) išimties tvarka; dėl išmokos
vaikui mokėjimo būdo; dėl socialinių paslaugų skyrimo; dėl socialinių paslaugų skyrimo išimties
tvarka be eilės; dėl mokesčio už teikiamas socialines paslaugas atleidimo/sumažinimo; dėl turto
vertės mokesčio perskaičiavimo/atleidimo/sumažinimo; dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
dėl vienkartinės pašalpos skyrimo; dėl pašalpos maisto produktams pirkti nepasiturintiems
asmenims skyrimo; dėl kalėdinių maisto paketų ir kalėdinių dovanėlių skyrimo.
Eilinių Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu dėl piniginės socialinės paramos
skyrimo/neskyrimo buvo svarstyti 19 asmenų prašymai-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti,
iš jų 12 asmenų piniginė socialinė parama, tai yra socialinė pašalpa ir (ar) būsto šildymo karšto ir
geriamojo vandens išlaidų kompensacijos buvo skirta, 6 asmenims parama nebuvo skirta ir 1
asmens prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti svarstymas buvo atidėtas dėl
trūkstamų dokumentų. Išmokos vaikui mokėjimo būdas Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu
buvo pakeistas 3 asmenims, dažniausiai nuspręsta išmoką vaikui mokėti nepinigine forma
(vardinėmis vertybinėmis kortelėmis), apsiperkant pasirinktoje parduotuvėje.
Eilinių Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu buvo svarstyti klausimai dėl
socialinių paslaugų skyrimo ir dėl socialinių paslaugų skyrimo išimties tvarka be eilės. Globos ir
9

Kupiškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaita

rūpybos tarybos posėdžiuose komisijos nariai svarsto asmenų prašymus dėl ilgalaikės, trumpalaikės
socialinės globos paslaugų institucijoje skyrimo, dėl dienos socialinės globos asmens namuose
paslaugų skyrimo, dėl integralios pagalbos paslaugų asmens namuose skyrimo, dėl socialinės
priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų skyrimo, dėl pagalbos pinigų skyrimo, dėl apgyvendinimo
paslaugų Krizių centre skyrimo.
Per 2018 metus Globos ir rūpybos taryba svarstė 63 asmenų prašymus dėl ilgalaikės
socialinės globos paslaugų institucijoje skyrimo, iš jų 60 prašymų buvo patenkinti ir 3 asmenims
ilgalaikės socialinės globos paslaugos nebuvo skirtos. Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų
institucijoje skyrimo Globos ir rūpybos taryba nagrinėjo 26 prašymus ir visus juos patenkino, dėl
apgyvendinimo paslaugų Krizių centre buvo svarstyti 33 prašymai ir iš jų 31 pareiškėjui buvo
skirtos paslaugos. Kasmet vis daugiau asmenų kreipiasi dėl nestacionarių socialinių paslaugų
gavimo. 2018 metais Globos ir rūpybos taryba svarstė 64 asmenų prašymus dėl socialinės
priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų skyrimo, iš jų net 62 asmenims buvo skirtos paslaugos ir tik
2 asmenims šios paslaugos nebuvo skirtos. 2018 metais Globos ir rūpybos tarybai buvo pateikta 29
prašymai dėl integralios pagalbos paslaugų asmens namuose skyrimo ir visi prašymai buvo
patenkinti. Globos ir rūpybos taryba svarstė 12 asmenų prašymus dėl socialinės priežiūros paslaugų
savarankiško gyvenimo namuose skyrimo, tačiau patenkino tik 6 prašymus, kadangi kiti 6
pareiškėjai neatitiko nustatytų sąlygų.
Globos ir rūpybos taryba išskirtiniais atvejais asmenis, gaunančius socialines
paslaugas, gali atleisti nuo mokesčio už teikiamas socialines paslaugas arba šį mokestį sumažinti.
Dėl mokesčio už teikiamas socialines paslaugas atleidimo ar sumažinimo 2018 metais į Globos ir
rūpybos tarybą kreipėsi 4 asmenys, iš jų 1 asmeniui mokestis nebuvo sumažintas, kadangi asmens
finansinė padėtis leidžia mokėti visą priskaičiuotą mokestį už jiems teikiamas paslaugas ir 1
asmeniui mokestis už teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje buvo
sumažintas, atsižvelgiant į asmeniui vykdomus išskaitymus pagal antstolių vykdomuosius raštus.
Globos ir rūpybos taryba, vykdydama savo funkcijas, gali svarstyti asmenų prašymus
dėl turto vertės mokesčio už teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas perskaičiavimo,
sumažinimo ar atleidimo nuo šio mokesčio esant rimtoms priežastims. Globos ir rūpybos tarybos
posėdžiuose 2018 metais buvo svarstyti ir nagrinėti 2 asmenų dokumentai dėl turto vertės mokesčio
perskaičiavimo, sumažinimo ar atleidimo nuo jo ir abiem pareiškėjams turto vertės mokestis buvo
sumažintas.
Globos ir rūpybos tarybos posėdžiuose specialiųjų poreikių lygis per 2018 metus buvo
nustatytas 64 asmenims, kurie yra pensinio amžiaus ir kuriems buvo nustatytas nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis. 62 asmenims buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir 2
asmenims vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
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Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą ir
faktiškai gyvenantys Kupiškio rajono savivaldybėje, atsidūrę sunkioje materialinėje padėtyje,
susirgus onkologine ar kita sunkia liga, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, turi galimybę
kreiptis dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Globos ir rūpybos taryba per 2018 metus svarstė 113
asmenų prašymus-paraiškas vienkartinei pašalpai gauti, iš jų 78 asmenims buvo skirta vienkartinė
pašalpa ir dėl finansinių galimybių ribotumo 30 pareiškėjų vienkartinė pašalpa nebuvo skirta.
Kupiškio socialinių paslaugų centras 2018 m. teikė nepasiturintiems, socialiai
remtiniems asmenims, pašalpą maisto produktams pirkti, kuri siekė 21,72 Eur/mėn. Pašalpa maisto
produktams pirkti skiriama kas ketvirtį 3 mėnesiams ir ši išmoka gali būti skiriama grynaisiais
pinigais arba nepinigine forma (vardinėmis vertybinėmis kortelėmis). Globos ir rūpybos taryba
eiliniuose posėdžiuose per 2018 metus 23 socialiai remtiniems asmenims skyrė pašalpą maisto
produktams pirkti.
Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-68 „Dėl
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl vienkartinės
pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino sąlygas dėl vienkartinės
pašalpos gimus vaikui skyrimo. Ši išmoka siekia 150 eurų. Globos ir rūpybos taryba per 2018 metus
svarstė 88 prašymus, kuriuos pateikė tėvai, kuriems gimė vaikai po 2018 m. sausio 1 d. ir kurie ne
mažiau kaip 2 mėn. iki vaiko gimimo vienas iš tėvų buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Kupiškio
rajono savivaldybėje. Ši vienkartinė pašalpa buvo skirta visiems pareiškėjams, kurie kreipėsi ir
atitiko nustatytas sąlygas išmokai gauti.
Klausimas dėl kalėdinių maisto paketų ir kalėdinių dovanėlių skyrimo Globos ir
rūpybos tarybos svarstomas vieną kartą per metus, gruodžio mėnesį. Globos ir rūpybos taryba 2018
m. gruodžio 17 d. skyrė 50 kalėdinių paketų, skirtų seniūnijų ir Kupiškio miesto nepasiturintiems
asmenims ar šeimoms, kurių vieno vieneto vertė buvo 15,00 Eur. Kalėdinės dovanėlės, kurių vertė
8,69 Eur/vnt., buvo skirtos 30 Kupiškio socialinių paslaugų centro gyventojų.
Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos veikla
(pirmininkas Justas Baciuška)
2018 metais įvyko 4 Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos
posėdžiai. Posėdžių metu buvo svarstomi neįgaliųjų atstovų prašymai, pateikiama neįgaliesiems
aktuali informacija. Nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos siūlė skleisti informaciją seniūnijoms
apie neįgaliųjų organizacijų teikiamas paslaugas, buvo parengta ir išplatinta informacija
seniūnijoms apie rajone veikiančias neįgaliųjų organizacijas ir jų teikiamas paslaugas gyventojams.
Posėdžio metu buvo sprendžiami klausimai dėl neįgaliesiems specialiai automobiliams
statyti vietų pažymėjimo renginių metu, atkreiptas dėmesys į neįgaliesiems specialiai pažymėtas
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automobiliams statyti vietas. Atsižvelgiant į neįgaliųjų išsakytas pastabas buvo peržymėta
neįgaliesiems specialiai automobiliams statyti vieta Kupiškyje, Vytauto g. prie parduotuvės
Maxima. Siūlyta papildomai pažymėti vietas neįgaliųjų automobiliams statyti prie Kupiškyje Lauko
g. esančios turgavietės.
Pateikta informacija dėl lengvatų neįgaliesiems lankantis kultūriniuose renginiuose,
supažindinti su informacija apie POLA (pagalbos onkologiniams ligoniams) kortelę ir jos
turėtojams teikiamas nuolaidas. Pateikta informacija apie pensijų indeksavimą, pensijų
perskaičiavimą. Informuota apie Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungai skirtą specialiai
neįgaliesiems pritaikytą transporto priemonę iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir viešinta galimybė
neįgaliesiems pasinaudoti jiems reikalingomis transporto paslaugomis.
2018 m. buvo parengtas lankstinukas apie visų rajone veikiančių neįgaliųjų
organizacijų: Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio
rajono filialo, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga, Kupiškio rajono diabeto klubo „Kupa“,
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ , pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos
(POLA) Kupiškyje veiklą. Lankstinuke trumpai pateikta informacija apie būsto pritaikymą
neįgaliesiems, VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“, Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų
komisijos veiklą, Kupiškio socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas neįgaliesiems, Kupiškio
mokyklos „Varpelis“ teikiamas ugdymo paslaugas neįgaliems vaikams.
Posėdžio metu informuota apie būsto pritaikymo darbus neįgaliesiems, kuriems per
2018 metus buvo pritaikyti 6 būstai specialiai pagal neįgaliųjų poreikius.
Atsižvelgiant į neįgaliųjų išsakytą poreikį, prie Kupiškio marių buvo įrengtas
neįgaliesiems privažiavimas ir specialiai įrengta vieta, kur neįgalieji laisvai gali privažiuoti ir
žvejoti.
Neįgaliųjų atstovai išsakė pageidavimą prie Kupiškio marių įrengti vietą, skirtą
neįgaliųjų paplūdimiui, siūlyta šį klausimą įtraukti rengiant Savivaldybės biudžeto projektą. Siūlyta
įrengti specialius turėklus neįgaliesiems prie Kupiškio marių, kad sunkiai vaikštantiems žmonėms
būtų saugiau jaustis vandenyje. Siūlyta pertvarkyta aikštelę prie Kupiškio marių esančio elingo, nes
mažai vietos neįgaliesiems. Svarstyta galimybė įsigyti specialų vežimėlį neįgaliesiems, kuris skirtas
patekti į vandenį. Išsakytos pastabos dėl specialiai neįgaliesiems pritaikytų nakvynės vietų stygiaus.
Informuota apie pradėtas teikti naujas socialines paslaugas neįgaliesiems Savarankiško
gyvenimo namuose, viešinta informacija apie integralių (globos ir slaugos asmens namuose)
paslaugų teikimą sunkios negalios turintiems asmenims. Informuota apie teisės aktų pakeitimus,
susijusius su specialiųjų poreikių lygio nustatymo, šalpos išmokų mokėjimu, tikslinių kompensacijų
nustatymo tvarka ir dydžiais, kurie galios 2019 metais.
Pateikta informacija dėl savanorių pasitelkimo neįgaliųjų organizacijoms.
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Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veikla
(pirmininkas Aurimas Martinka)
Bendruomenės sveikatos taryba 2018 metais dirbo vadovaudamasi Kupiškio rajono
savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatais, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-136. Sveikatos tarybą sudarė vienas trečdalis
Savivaldybės paskirtų asmenų, vienas trečdalis Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų,
vienas trečdalis visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.
Pagrindinė Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos forma – posėdžiai.
2018 metais įvyko 1 Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis. Posėdžio metu buvo
svarstomi klausimai dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimo, vertinami pateikti projektai. Buvo vertinti 6 projektai, pateikti Kupiškio rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansavimui gauti. Finansavimą
gavo visi projektai.
Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos veikla
(pirmininkė Skaistutė Paulauskienė)
2018 metais įvyko trys posėdžiai ir 2019 metų pradžioje – tarybos veiklą
apibendrinantis posėdis. Susipažinta su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus
funkcijomis. Koordinatorius J. Panka informavo apie socialinių paslaugų plėtros planą, pagalbą
vaikams ir šeimai. Sutarta, kad naujovės rajone yra efektyvios tik bendradarbiaujant įvairioms
institucijoms. Ypatingas dėmesys skirtas vaikų užimtumui vasarą. Šie klausimai aptarti birželio ir
spalio mėn. Išplėstiniuose posėdžiuose dalyvavo ir projektus pristatė Kupiškio r. kultūros, švietimo
ir sporto skyriaus atstovai. Tarybos narių nuomone, vaikų užimtumui yra pasiūlyta ir finansuojama
iš įvairių programų gana daug projektų. Kūno kultūros ir sporto centras kreipėsi pagalbos dėl
finansavimo gatvės treniruokliams įsigyti. Teiktas

pasiūlymas Kupiškio rajono savivaldybės

narkotikų kontrolės komisijai. Finansavimas skirtas. Problema – vaikų motyvavimas dalyvauti
veikloje. Yra socialinė grupė, kuriai niekas neįdomu. Rekomenduota rašant projektus atsižvelgti į
neaktyvių, nenorinčių tikslinės pažintinės veiklos vaikų užimtumą. Be abejo, visuomet
pageidaujama didesnio finansavimo projektams. Taryba, bendradarbiaudama su Savivaldybės
institucijomis, pagal savo kompetenciją teikė siūlymus vaiko teisių apsaugos klausimais. Naujai
tarybai rekomenduojame operatyviai reaguoti į problemas, susijusias su vaikais ir šeimomis,
skatinti, kad institucijos ar asmenys kreiptųsi dėl iškilusių problemų, tęsti išvažiuojamuosius
posėdžius į seniūnijas.
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Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikla
(pirmininkė Edita Vaitiekūnienė)
Per ataskaitinius metus įvyko keturi Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos (toliau – SJRT) posėdžiai. Jų metu buvo svarstyti Kupiškio r. savivaldybėje gyvenančio
jaunimo užimtumo, laisvalaikio, įvairių jaunimo problemų sprendimo, dokumentų rengimo
klausimai. Taip pat nariai dalyvavo SJRT narių susirinkimuose, kuriuose buvo aptariamos jaunimo
aktualijos, dalintasi įžvalgomis rengiant dokumentus susijusius su jaunimo politikos tikslų
įgyvendinimu vietos lygmeniu.
SJRT parengė ir patvirtino 2018 veiklos planą. 2018 m. I ketvirtyje buvo parengti
nauji Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti Savivaldybės
tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-62. I ketvirčio pabaigoje buvo pradėta rengtis
naujos SJRT sudėties sudarymui, todėl ugdymo įstaigose vyko susitikimai su jaunais žmonėmis dėl
pasyvių SJRT narių (jaunimo) keitimo kitais. Susitikimų metu buvo supažindinama su SJRT veikla,
ugdymo įstaigų mokinių savivaldose slaptu balsavimu buvo išrinkti būsimi SJRT nariai. Nauja
SJRT sudėtis patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. TS-148.
SJRT glaudžiai bendradarbiavo su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi
(toliau – JRK), rinko duomenis jaunimo teisių apsaugos funkcijos savivaldybėje veiklos
įgyvendinimo ketvirtinėms ataskaitoms, inicijavo Atvirų jaunimo centrų ir Atvirų jaunimo erdvių
veiklos kokybės užtikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimą.
2018 m. birželio 28 d. SJRT nariai (jaunimas) dalyvavo jaunimui skirtuose
mokymuose apie ERASMUS+ galimybes, jaunimo mainus, paraiškų teikimą. Šiuos mokymus
organizavo Kupiškio jaunimo centras kartu su užsienio partneriais (Latvija, Rumunija, Indija). 2018
m. rugsėjo 25 d. 4 nariai dalyvavo konsultacijoje (Telšiai), skirtoje Lietuvos SJRT nariams, jų
skatinimui domėtis jaunimo politikos aktualijomis ir vykstančiais procesais Lietuvoje,
savivaldybėse.
Ataskaitinių metų pabaigoje peržiūrėtas Jaunimo problemų sprendimo 2016–2018 m.
priemonių planas, rinkti rodikliai, dalintasi įžvalgomis, ką reikia tobulinti, kur sutelkti didesnį
dėmesį. Atsižvelgiant į tai, pradėtas rengti 2019–2021 m. priemonių planas.
Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos veikla
(pirmininkas Aurimas Martinka)
Narkotikų kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Kupiškio rajono
savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatais, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės
tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-134, 2018 metais dirbo pagal Komisijos 201 m.
14

Kupiškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaita

kovo 20 d. patvirtintą veiklos planą. Komisijos, sudarytos Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21
d. sprendimu Nr. TS-2, sudėtis 2018 metais kito – Savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d.
sprendimu Nr. TS-164 vietoje Daivos Kytrienės pradėjo dirbti Lina Buitvydaitė. Komisijos
pirmininkas iki 2018 m. gruodžio 20 d. – mero pavaduotojas Aurimas Martinka, pirmininko
pavaduotojas – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas (jaunimo reikalų
koordinatorius) Vytautas Knizikevičius. Komisiją sudarė Savivaldybės administracijos darbuotojai,
Tarybos nariai, sveikatos priežiūros specialistai, Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnai,
vaiko teisių apsaugos specialistai, jaunimo atstovai.
Narkotikų kontrolės komisijos posėdžiai. 2018 metais įvyko 2 Komisijos posėdžiai.
Posėdyje, vykusiame 2018 m. kovo 15 d., svarstyti klausimai dėl Komisijos 2018 metų
veiklos plano, dėl Komisijai 2018 metais skirtų asignavimų paskirstymo, aptarti kiti klausimai.
Nutarta patvirtinti Komisijos 2018 metų veiklos planą. Skirtus asignavimus (500eurų)
nutarta paskirstyti ne konkrečioms veikloms, bet apibendrintai: Savivaldybės švietimo ir kultūros
įstaigų, visuomeninių organizacijoms iniciatyvoms remti rengiant projektus ir prevencinius
renginius – 300eurų, sveikatinimo renginiams – 100 eurų, Komisijos veiklos viešinimui ir gerosios
patirties sklaidai – 100 eurų.
Posėdyje, vykusiame 2018 m. birželio 19 d., svarstyti klausimai dėl vaikų ir jaunimo
užimtumo vasaros atostogų metu, dėl 2018 metais vykusių sveikos gyvensenos renginių ugdymo
įstaigose, dėl kitų savivaldybių NKK patirties ir apskritojo stalo diskusijos, dėl lėšų panaudojimo,
kiti klausimai. Komisijai prisistatė posėdyje dalyvavęs Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius Julius Panka, papasakojo apie atliekamas funkcijas.
Renginiai
 Lietuvos Respublikos Seimo
priklausomybių
kreipdamasi
Vyriausybę,

prevencijos
į

Lietuvos
teikė

komisija,
Respublikos

siūlymus

kurti

bendradarbiavimo tinklą tarp savivaldybės
institucijų, įstaigų ir NVO. 2018 m. gruodžio
21 d. vyko Komisijos susitikimas su Plungės
rajono

savivaldybės

narkotikų

kontrolės

komisija. Susitikime dalyvavo Plungės rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius, Savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Bagužis, Savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Gintautaas Rimeikis, Plungės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Zablockienė,
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visuomenės sveikatos specialistė-koordinatorė Ilona Mockė, visuomenės sveikatos specialistaspsichiatras Evaldas Prišmontas.
Jie pasidalijo patirtimi kuriant bendradarbiavimo tinklą tarp savivaldybės institucijų,
įstaigų ir NVO dirbant su priklausomais nuo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų asmenimis,
supažindino

su Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018–2025 metų

programa. Buvo aptartos abiejų savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų veikloje iškylančios
problemos, pasidalinta gerąja patirtimi.
 Koordinuotas ir vykdytas konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ rajoninis I etapas.
 Organizuotas konkursas „Saugiausia Kupiškio rajono mokykla“.
 Prevenciniai renginiai mokiniams, mokytojams, tėvams vyko pagal atskirus
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Švietimo pagalbos tarnybos planus.
Kupiškio rajono verslo plėtros komisijos veikla

(pirmininkas D. Bardauskas)
Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos smulkiajam ir vidutiniam verslui remti
skiriamos finansiškai padėti verslininkams, vidutinėms įmonėms, mažoms įmonėms ir labai
mažoms įmonėms, kurios įregistruotos Kupiškio rajono teritorijoje, tarp jų – fiziniams asmenims,
dirbantiems pagal verslo liudijimus, jeigu minėtieji fiziniai ir juridiniai asmenys atitinka šių
nuostatų reikalavimus.
2018 m. smulkiajam ir vidutiniam verslui remti buvo skirta 10 000 eurų Savivaldybės
biudžeto lėšų. Lėšos buvo naudojamos vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo
nuostatais, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu
Nr. TS-154 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų
patvirtinimo“.
2018 m. liepos 10 d. vyko Kupiškio rajono verslo plėtros komisijos posėdis, kuriame
buvo nagrinėjami aštuoni prašymai dėl verslo paramos suteikimo. UAB „Raivera“ skirta 500 eurų
parama , UAB „Bočiupis“ skirta 800 eurų parama, Justui Saladžiui – 420 eurų, asociacijai
„Sveikatos taku“ – 500 eurų, Daliai Smirnovienei – 200 eurų, UAB „Ugmila“ 550 eurų, Dianai
Marmokienei – 500 eurų, IĮ „Giedriaus autoservisas“ – 1330 eurų parama.
2018 m. gruodžio 13 d. vyko Kupiškio rajono verslo plėtros komisijos posėdis,
kuriame buvo nagrinėjami keturi prašymai dėl verslo paramos suteikimo. UAB „Padangera“ skirta
1000 eurų parama, Ryčiui Vieščiūnui – 500 eurų, Andriui Bakanavičiui – 1000 eurų, UAB
„Hudeha“ – 1000 eurų parama. Pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų 9 punktą
parama vienam gavėjui per metus negali būti didesnė kaip 1500 eurų.
2018 m. paskirstyta 8300 eurų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti.
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MERO VEIKLA
Vykdymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatose apibrėžtas
mero funkcijas ir įgaliojimus,

teikiau savo pasiūlymus dėl Savivaldybės tarybos veiklos

tobulinimo, Savivaldybės vardu sudarinėjau sutartis su valstybės institucijomis ir užsienio
organizacijomis, atstovavau Savivaldybei Lietuvoje ar užsienyje, priimdavau sprendimus, susijusius
su biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų atleidimu ir paskyrimu bei kitų šių įstaigų
valdymo funkcijų atlikimu bei kitais veiklos klausimais.
Mero potvarkiai
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės mero sprendimai buvo
įforminami potvarkiais. Per ataskaitinį laikotarpį išleidau 403 potvarkius: veiklos klausimais – 112,
komandiruočių – 67, personalo – 72, atostogų – 152 potvarkius.
Metai

Veiklos kl.

Personalo kl.

Komandir. kl.

Atostogų kl.

Iš viso

2018

112

72

67

152

403

2017

93

54

65

115

327

2016

101

27

88

121

337

2015

59

8

47

85

199

Vyriausybės atstovo tarnybos teikimai ir reikalavimai. Atstovavimas teismuose
Iš Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2018 m. gauti 2 teikimai ir 2
reikalavimai:
2018 m. kovo 4 d. teikimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2018 m. kovo 4 d. teikimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.
TS-339 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl
Vietinės rinkliavos už šunų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų pakeitimo“
panaikinimo.
2018 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas dėl statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies
nuostatų įgyvendinimo;
2018 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas dėl akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2
dalies nuostatų vykdymo.
Mero įgaliojimu mero pareiga atstovauti Savivaldybei teisminiuose ginčuose yra
perleista Savivaldybės administracijai, konkrečiau – specialistams teisininkams.
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2018 m. Kupiškio rajono savivaldybė ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija
ieškovėmis buvo 42 bylose, atsakovėmis – 8 bylose. Kitose 45 bylose Kupiškio rajono savivaldybė
ar Savivaldybės administracija buvo trečiasis arba suinteresuotas asmuo.
2018 m. vykusios bylos pagal pobūdį pasiskirstė taip:
Dėl viešųjų pirkimų procedūrų

2

Dėl Savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti

4

veiksmus
Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse

8

Dėl globos (rūpybos) nustatymo

9

Dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo

1

Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

4

Dėl iškeldinimo iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios

1

patalpos nesuteikiat kitos gyvenamosios patalpos
Dėl vaikų atskyrimo nuo tėvo

1

Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

5

Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties

26

Dėl teismo leidimo išdavimo

13

Dėl vaiko globėjo nušalinimo

3

Dalyvavimas asociacijų, komitetų, valdybų ir tarybų veikloje, atstovavimas Savivaldybei
Siekdamas, kad būtų deramai atstovaujama Savivaldybės interesams bendradarbiaujant
ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos
institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, aktyviai dalyvavau Lietuvos savivaldybių
asociacijos, Panevėžio regiono plėtros tarybos veikloje, organizavau finansų paiešką per įvairius
projektus, tiesiogiai bendravau su Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nariais, ministerijų
atstovais (Finansų, Aplinkos, Kultūros, Vidaus reikalų, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo) ir
valstybinių įstaigų vadovais (Kūno kultūros ir sporto departamento, Automobilių kelių direkcijos,
Aplinkos projektų valdymo agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos verslo
paramos agentūros) bei kitų organizacijų atstovais. Pagrindiniai klausimai, kuriuos teko spręsti,
susiję su finansavimu Kupiškio rajono savivaldybei, projektų tvirtinimu, tęstinumu.
Atstovavau Savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA), vienijančioje visas
60 savivaldybių. 2018 metais dirbau LSA valdyboje.
2018 m. kovo 6 d. dalyvavau LSA valdybos posėdyje. Buvo aptarti mokesčių
klausimai, pristatyti verslumo skatinimo gerosios patirties pavyzdžiai savivaldybėse, analizuotas
Kultūros ministerijos vykdomas Regionų kultūros modelis ir kiti aktualūs savivaldai klausimai.
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Posėdžio metu LSA Valdyba priėmė nutarimą, kuriuo nepritaria Seimo narių siūlomiems Vietos
savivaldos įstatymo pakeitimams, kad nuo šių metų liepos 1 dienos savivaldybių kontrolieriai taptų
atskaitingi ne savivaldybių taryboms, bet Valstybės kontrolei. Vieningu LSA valdybos nutarimu –
tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir mažina savivaldybių savarankiškumą.

.
2018 m lapkričio 9 d. dalyvavau LSA suvažiavime, kuriame buvo svarstomi klausimai
dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo; dėl Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatytos prievolės viešinti informaciją savivaldybių administracijose bei pavaldžiose
įstaigose. Šalies savivaldos vadovai priėmė nutarimą reikalauti, kad dėl centrinės valdžios priimtų
sprendimų, mažinančių savivaldybių pajamas, savivaldybėms būtų kompensuojama didesnė dalis
GPM.
Nuo 2009 m. Kupiškio rajono savivaldybė yra viešosios įstaigos „Euroregiono Ežerų
kraštas direktorato biuras“ dalininkė. Euroregionas „Ežerų kraštas“ vienija savivaldybes iš
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos.
2018 metais vyko vienas visuotinis Euroregiono „Ežerų kraštas” dalininkų
susirinkimas.
Atstovavau Savivaldybei Panevėžio regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba)
posėdžiuose. Dalyvavau 11 posėdžių, o man negalint dalyvauti, posėdžiuose dalyvavo mero
pavaduotojas Aurimas Martinka.
2018 m. įvyko 17 posėdžių, iš kurių: 4 posėdžiai žodinės procedūros tvarka ir 13
posėdžių – rašytinės procedūros tvarka. Taryba, vykdydama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programą, 2018 m. sudarė (patvirtino) Panevėžio regiono projektų sąrašus pagal 4 regionines
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priemones: „Darnaus judumo priemonių diegimas“, „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“, „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ ir „Sveikos gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“.
2018 m. Tarybos sprendimais pakeista 16 Panevėžio regiono projektų, finansuojamų
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo
priemones, sąrašų.
Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Panevėžio regione sudaryti visi regiono projektų sąrašai
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti. Sąrašuose
suplanuoti 136 projektai, kurių bendra vertė yra 106 852 846,90 Eur, o ES struktūrinių fondų lėšų
suma yra 81 468 201,88 Eur.
Įvairiais klausimais Taryba raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministeriją ir kitas institucijas.
Taryba pagal kompetenciją svarstė kitus su regioninių priemonių įgyvendinimu
susijusius klausimus.
Bendravimas su gyventojais
Siekdamas glaudesnio bendravimo ir rajono žmonių gerovės, per ataskaitinį laikotarpį
nuolat lankiausi seniūnijose, bendravau su seniūnais, bendruomenių pirmininkais, lankiausi
mokyklose, bibliotekose, kultūros namuose, domėjausi gyventojų kasdieniais rūpesčiais ir
problemomis.
Atsiskaičiau gyventojams už savo ir Savivaldybės 2017 metų veiklą. Atsakiau į daugybę
klausimų, stengiausi vietose spręsti iškilusias problemas. 2018 metais gyventojų priėmimų metu
susitikau su 140 gyventojų. Nors kupiškėnai žino, kad asmeniniais klausimais priimu pirmadieniais,
daug gyventojų kreipėsi į mane tiesioginiu telefonu.
Priėmimų metu gyventojai kreipėsi:
11 – daugiabučių namų renovacijos, būsto klausimais;
3 – verslo klausimais;
9 – dėl socialinės paramos;
1 – dėl medžių nupjovimo, aplinkos tvarkymo;
12 – dėl kelių, gatvių, šaligatvių;
12 – dėl vandentiekio ir kanalizacijos, komunalinio ūkio klausimais;
14 – visuomeniniais, bendruomenių klausimais;
5 – žemės klausimais;
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26 – dėl įsidarbinimo;
4 – dėl vietų vaikų darželiuose;
43 – įvairiais asmeniniais klausimais.
Dalis besikreipusių gyventojų klausimų išsprendžiau susitikimų metu, dalį pasisekė
išspręsti Savivaldybės administracijos pagalba, ne kartą dėl pagalbos sprendžiant problemas teko
kreiptis į valstybines institucijas, kitas įstaigas ir jose dirbančius specialistus.


Kovo 5 d. susitikau su šaškininkais Arijumi

ir Astijumi Ribokais ir jų tėveliais. Susitikime dalyvavo jų
treneris Viktoras Naglis, Kupiškio rajono šachmatų-šaškių
klubo prezidentas Romualdas Rinkevičius ir Kupiškio r.
kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas
Zigmas

Paulauskas.

Susitikime

buvo

aptarti

jaunųjų

šaškininkų pasiekimai pasidžiaugta 2017 metų puikiais
laimėjimais ir gerais rezultatais, kalbėta apie ateities planus.
 Gegužės 22 d. į Savivaldybę atvyko
žaidimo „Auksinis protas“ finalinio turo kupiškėnų
komanda „Žinių bagažas“. Komandos nariai padėkojo už
suteiktą paramą vykstant į Druskininkus dalyvauti
žaidimo „Auksinis protas“ superfinale.

 Gegužės 29 d. Savivaldybėje lankėsi
Wormstedto miestelio pradinės mokyklos 12 mokinių ir 3
mokytojų delegacija. Susitikime svečiai parodė, kaip
išmoko kalbėti ir dainuoti lietuviškai. Meras skatino
toliau mokytis lietuvių kalbos, įteikė dovanėlių.

 Spalio 19 d. į Savivaldybės salę buvo
pakviesti Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro imtynių
bei irklavimo sporto šakų auklėtiniai – 2018 m. Lietuvos
jaunučių ir sporto vilčių žaidynių prizininkai, jų tėvai bei
treneriai.
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 Spalio 23 d. susitikau su Deividu
Vareika, Lietuvos ralio-kroso „Touring cars 2000“
klasės čempionu ir Baltijos šalių „Touring cars 2000“
klasės vicečempionu.

 Lapkričio 28 d. priėmiau Kupiškio r.
kultūros ir sporto centro sportininkę – bėgikę Gerdą
Kirkytę. 2018 m. lapkričio 16 d. Šiauliuose vykusiose
Lietuvos vaikų taurės (olimpinių vilčių) varžybose
Gerda Kirkytė 200 m bėgimo rungtyje iškovojo antrąją
vietą. Susitikime taip pat dalyvavo sportininkės mama
Inga Kirkienė bei trenerė Inga Zabulienė. Meras Gerdai Kirkytei įteikė padėkos raštą už siekį
tobulėti, aukštus sportinius rezultatus ir Kupiškio vardo garsinimą.


Lapkričio 30 d. į Savivaldybę

atvyko I visos Ukrainos atviro klasikinės gitaros muzikos
festivalio-konkurso

,,GuitArt

Manevychi“

dalyviai.

Lapkričio 17–18 dienomis Kupiškio meno mokyklos
gitaristai Gabrielė Būgaitė ir Povilas Uckus bei jų
mokytojas Kęstutis Stankevičius dalyvavo I Visos Ukrainos
atvirame klasikinės gitaros muzikos festivalyje-konkurse ,,GuitArt Manevychi“, kuris vyko
Voluinės apskrities Manevyčių rajono vaikų ir jaunimo
kūrybos centre. gitaristas solistas Povilas Uckus iškovojo I
vietos laureato diplomą ir buvo apdovanotas konkurso
pagrindiniu prizu. Susitikimo metu prie vaišių stalo svečiai
pasidalino išvykos įspūdžiais, taip pat aptarė ateities planus.
Įteikiau padėkos raštus už aukštus pasiekimus bei Kupiškio
vardo garsinimą ir dovanėles.
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2018 m. išleidau 68 potvarkius dėl padėkų. Įvairių švenčių, profesinių dienų,
asmeninių jubiliejų progomis padėkojau ir Savivaldybės padėkos raštus įteikiau 229 asmenims ir
kolektyvams, savo darbu, visuomenine veikla prisidėjusiems prie Kupiškio gerovės ir klestėjimo.
Mero 2018 m. gruodžio 28 d. potvarkiu Nr. MV-112 Mero nominacija „Už nuopelnus Kupiškio
kraštui“ skirta:
Virginijai Jurevičienei, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ auklėtojai
metodininkei, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkei

– už tautinio

paveldo puoselėjimą;
Vincui Kapočiui, Kupiškio ligoninės gydytojui – už nuoširdų ir ilgametį rūpinimąsi
Kupiškio rajono gyventojų sveikata;
Alvydui Žiulpai, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos matematikos
mokytojui metodininkui – už nuopelnus profesinėje veikloje paveikiai ugdant mokinių dalykines
kompetencijas ir stiprinant Kupiškio rajono savivaldybės prestižą.
Kupiškio kultūros centre buvo minima Kultūros diena. Jos metu mero 2018 m.
balandžio 13 d. potvarkiais Nr. MV-35 ir MV-37

labiausiai nusipelnę kultūros srityje buvo

apdovanoti padėkomis ir kalvio Audriaus Lauciaus statulėlėmis „Už nuopelnus Kupiškio krašto
kultūrai“:
Inga Dovydėnienė, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Subačiaus padalinio
kultūrinės veiklos vadybininkė, – už reikšmingą kultūrinę veiklą;
Rita Liogienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Juodpėnų padalinio
bibliotekininkė, – už kultūrines iniciatyvas;
Rita Senvaitienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkė, –
už profesionalų bibliotekos lankytojų aptarnavimą ir kūrybiškas skaitymo skatinimo iniciatyvas;
Giedrė Zuozienė, Kupiškio etnografijos muziejaus fondų saugotoja, – už aktyvią
kraštotyrinę veiklą – informacinio katalogo „Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos
muziejuje: tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų priedai. XIX a. – XX a. I pusė“ parengimą leidybai;
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro folklorinis ansamblis „Kupkėmis“
(vadovė Alma Pustovaitienė), – už Kupiškio krašto kultūros garsinimą, reprezentavimą Lietuvoje ir
užsienyje;
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis –Versmė“
(vadovė Nidija Sankauskienė)– už Kupiškio krašto garsinimą reikšminga kultūrine veikla.
Padėkos vakare „2018-uosius palydint, 2019-uosius pasitinkant“ buvo pagerbti
šventiškai puošę vitrinas bei pastatus ir pelnę konkurso ,,Šventiškiausia nuotaika 2018“
apdovanojimus įmonių vadovai ir Kupiškio miesto ir rajono gyventojai.
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Metus
šventiniame

priėmime,

užbaigusiame
vykusiame

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros
centre, dėkojau rajono įmonių, įstaigų,
organizacijų, bendruomenių vadovams,
verslininkams,

per praėjusius metus

labiausiai prisidėjusiems prie gyvenimo
Kupiškyje kokybės gerinimo.
2018 metais dėl Mero taurių varžėsi lietuviško ritinio komandos, žvejai, tinklininkai,
automobilių sporto atstovai, šaškininkai.
Tarptautiniai ryšiai
Savivaldybių bendradarbiavimas tarptautiniu mastu pasirašant ilgalaikes abipusio
bendradarbiavimo sutartis – bendradarbiavimo forma, susijusi ne tik su Savivaldybės taryba,
administracija, bet ir su visa jai priklausančia bendruomene.
Kupiškio rajono savivaldybė šiuo metu bendradarbiauja su partneriais Centrinės ir Rytų
Europos šalyse.
Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos Zgežo miestu, Zgežo valsčiumi
ir Štumo miestu, Slovakijos Kežmaroko miestu, Latvijos Rėzeknės rajono savivaldybe, Balvų
savivaldybe, Ukrainos Manevyčių rajonu, Baltarusijos Pastovių rajonu ir Jekabpilio rajono
savivaldybe (sutartis pasirašyta 2018 m. gruodžio 21 d. Jekabpilyje).
Su Gruzijos Lančchučio rajonu pasirašytas Ketinimų bendradarbiauti protokolas.
Palaikant tarptautinius ryšius ir vykdant bendrą veiklą tarp savivaldybių sudaromos
palankios sąlygos dalintis gerąja savivaldybių darbo patirtimi turizmo, kultūros, švietimo, sporto,
ekonomikos ir savivaldos srityse – įgyvendinant bendrus projektus, organizuojant forumus,
jubiliejinių datų minėjimus, kultūros ir kitus renginius.
2018 metais rugpjūčio 18–20 dienomis, festivalio „Stichijos“ metu, Kupiškio rajono
savivaldybėje lankėsi užsienio šalių bendradarbiavimo partnerių delegacijos .
2018 metais Kupiškio rajono savivaldybei atstovavo:
Balandžio 14 d. į Latvijos Respublikos Rėzeknę dalyvauti Latvijos–Lietuvos moterų
krepšinio mėgėjų 2017–2018 m. turnyro ketvirtame finaliniame etape vyko meras Dainius
Bardauskas, Laimutė Šližauskienė – Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro direktorė, ir Jurgita
Trifeldienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėja.
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Birželio 6–11 d. Baltarusijos Respublikos Vitebsko mieste vykusiame

XIV

Baltarusijos–Lietuvos ekonomikos forume ir Baltarusijos Respublikos Pastovių mieste vykusiame
tarptautiniame liaudies muzikos festivalyje ,,Skamba cimbolai ir armonika“ dalyvavo meras Dainius
Bardauskas ir Savivaldybės tarybos narys Augenijus Cesevičius.
Liepos 5–9 dienomis į Slovakijos Respublikos Kežmaroko miestą dalyvauti
tarptautiniame 28-ame tradiciniame Europos liaudies amatų-rankdarbių festivalyje EL`RO vyko
mero pavaduotojas Aurimas Martinka.
Liepos 12–17 d. Ukrainos Manevyčių rajone
vykusiame

festivalyje ,,Voluinės žvaigždžių lietus“ dalyvavo

Kupiškio meno mokyklos auklėtinės Viltė Jakubkaitė ir Rugilė
Pilkauskaitė, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokinė
Ligita Rudokaitė, kupiškėnė studentė Beatričė Sankauskaitė. Jas
lydėjo mokytoja Nidija Sankauskienė ir Kultūros, švietimo ir
sporto

skyriaus

vyriausioji
specialistė

Irena

Mockuvienė.
Diplomantais tapo 30 dalyvių, tarp jų ir Kupiškio
technologijos ir verslo mokyklos mokinė Ligita
Rudokaitė, 15–17 metų amžiaus mokinių kategorijoje
užėmusi 3 vietą.
d. Latvijos Respublikos Balvų miesto šviesų festivalyje dalyvavo

Liepos 21–22

Savivaldybės tarybos narė Dalia Dyrienė ir Jurgita Trifeldienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėja.
Liepos 21–22 d. į tradicinę Rėzeknės krašto (Latvijos Respublika) kūrybos šventę
vyko meras Dainius Bardauskas, Ingrida Bernatavičienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja, ir
Irena Mockuvienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Rugpjūčio 23–26 d. į Ukrainos Respubliką dalyvauti Manevyčiuose vyksiančioje 27ųjų Ukrainos Nepriklausomybės metinių šventėje
vyko

meras

Dainius

Bardauskas

su

žmona

Danguole.
Spalio

2

d.

Kupiškio

rajono

savivaldybėje lankėsi Jekabpilio (Latvija) rajono
savivaldybės meras Aivaras Vanagas su žmona.
Svečiai susitiko su meru Dainiumi Bardausku,
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administracijos direktoriumi Mariumi Mališausku ir Savivaldybės administracijos skyrių atstovais.
Susitikimo metu aptarta galimybė kurti bendrus projektus.
Gruodžio 21 d. Jekabpilyje (Latvijos
Respublika) meras Dainius Bardauskas pasirašė
Bendradarbiavimo sutartį su Jekabpilio rajono
savivaldybe. Delegacijoje – Savivaldybės tarybos
narys

Virginijus

Andrijauskas

ir

Ingrida

Bernatavičienė, Vidaus administravimo skyriaus
vedėja.
Kupiškio

rajono

savivaldybės tarptautinis

bendradarbiavimas

tampa

ne tik

savivaldybės atstovų, bet viso miesto ir rajono bendruomenės draugystės, komunikavimo ir
bendradarbiavimo išraiška tarp skirtingų kultūrų atstovų, duodanti ilgalaikius teigiamus rezultatus.
Priėmimai, susitikimai
Kovo 5 d. meras Dainius Bardauskas ir
administracijos direktorius Marius Mališauskas susitiko su
Lietuvos

triatlono

Kopūstu

ir

federacijos

viceprezidentu

prezidentu
Sauliumi

Dainiumi
Skaburskiu.

Susitikimo metu aptarė 2018 metais rugpjūčio mėnesio
pradžioje Kupiškio mieste organizuojamą atvirą Lietuvos
triatlono sprinto čempionatą – Baltic cup 2018 etapo startą
ir Lietuvos sporto vilčių žaidynes.
Gegužės 5 d. meras Dainius Bardauskas
Vilniaus

mokytojų

namuose

susitiko

su

Vilniaus

kupiškėnų klubo nariais.
Gegužės 7 d. meras Dainius Bardauskas
susitiko

su

Lietuvos

Respublikos

ūkio

ministru

Virginijumi Sinkevičiumi ir jį lydinčiais asmenimis.
Susitikime taip pat dalyvavo administracijos direktorius
Marius Mališauskas, Viešųjų pirkimų

ir

strateginio

planavimo skyriaus vedėjas Arūnas Valintėlis. Po to
delegacija lankėsi įmonėse UAB „Slavita“ ir UAB
„Durpeta“, domėjosi vykdomais projektais, apžiūrėjo
Kupiškio mieste esančius lankomiausius objektus.
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Birželio 15 d. meras Dainius Bardauskas ir
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
Sigitas Gailiūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria
siekiama sudaryti palankias sąlygas verslui ir pramonei
Kupiškio rajone plėtoti ir pagal galimybes daryti įtaką
sprendimams verslininkams aktualiais klausimais.
Birželio 20 d. Kupiškyje lankėsi Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Jaunimo reikalų departamento atstovai.

Jaunimo reikalų

departamento direktorius Jonas Laniauskas lankėsi Kupiškio
jaunimo centre, bendravo su centro darbuotojais, susitiko su
Kupiškio rajono savivaldybės meru Dainiumi Bardausku.
Susitikimo metu aptarė jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje.
Rugpjūčio 3 d. meras Dainius Bardauskas,
administracijos

direktorius

Marius

Mališauskas

bei

darbuotojai susitiko su svečiais iš Jurbarko. Mus aplankė
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė
Vida Rekečienė ir grupė darbuotojų. Svečiai buvo sutikti
Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus salėje.
Rugsėjo 24 d. Kupiškio rajone viešėjo JAV
piliečiai sutuoktiniai Sheldon’as ir Jenet’a Wilkison
Schwartz’ai. Juos lydėjo gidas profesionalas Chaimas
Bargmanas, holokausto istorijos tyrinėtojas.

Spalio 5 d. meras Dainius Bardauskas
susitiko su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministru
Giedriumi Surpliu.
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Spalio 22 d. Kupiškio rajone lankėsi Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis. Susitikimų metų aptartos
regioninės raidos perspektyvos, ekonominiai, socialiniai,
švietimo

ir

kultūros

klausimai.

Kupiškio

rajono

savivaldybės vadovai siūlė supaprastinti detaliųjų planų
keitimo procedūras. Aptarta šiam rajonui aktuali valstybės
finansinė parama pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms
šeimoms.
Lapkričio 6 d. meras Dainius Bardauskas
lankėsi Italijos ir Lietuvos prekybos rūmuose. Įvyko įdomus
ir produktyvus susitikimas dėl investicijų iš Italijos į
Kupiškį pritraukimo bei bendrų Italijos ir Kupiškio projektų
įgyvendinimo.

Lapkričio 15 d. Kupiškyje lankėsi Lietuvos
žydų

bendruomenės

atstovai

paveldo

klausimais.

Susitikimo metu buvo aplankyti visi Kupiškio rajone
esantys žydų kultūros paveldo objektai. Įvertinti pokyčiai,
pasidalinta

įžvalgomis

ir

patarimais

apie

ateityje

numatomus darbus, susijusius su žydų kultūros paveldo
apsauga.
Lapkričio 15 d. Kupiškio rajono savivaldybės
meras Dainius Bardauskas susitiko su KASP Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės vadu plk. ltn. Vidu Zabiela ir
Sausumos pajėgų vadu brg. gen. Valdemaru Rupšiu. Tai
buvo pažintinis vizitas, kurio metu aptartos Kupiškio rajono
savivaldybės ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo
realijos ir galimos tolimesnės perspektyvos.
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Lapkričio 19 d. meras Dainius Bardauskas
susitiko su Kupiškio darbdavių klubo nariais. Susitikime
dalyvavo LR Seimo nariai Jonas Jarutis, Viktoras
Rinkevičius, Romualdas Martinėlis, Audrys Šimas, taip pat
Biržų, Rokiškio ir Pasvalio verslininkų klubų ir asociacijų
nariai. Diskusija buvo apie esamą padėtį versle, ateities
vizijas ir perspektyvas.
Gruodžio 3 d. meras Dainius Bardauskas
dalyvavo susitikime su 2018 metų „Misija Sibiras“
dalyviais

Kupiškio

rajono

savivaldybės

viešojoje

bibliotekoje.

Gruodžio 4 d. meras Dainius Bardauskas ir
Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas
Arūnas Valintėlis dalyvavo Vilniuje vykusiame 2014–2021
m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų atidarymo renginyje, kurio metu buvos
pristatomos iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
planuojamos

finansuoti

programos

ir

sritys,

aptarta

sėkmingo daugiašalio bendradarbiavimo patirtis ir naujos
galimybės.
Gruodžio 12 d. Kupiškio rajono savivaldybėje
lankėsi Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų generalinis
sekretorius

Ugo Meucci ir Italijos medienos pramonės

atstovas, investuotojas Gugliemo Mussati. Svečiai susitiko
su meru Dainiumi Bardausku, Viešųjų pirkimų ir
strateginio planavimo skyriaus vedėju Arūnu Valintėliu ir
medienos verslo įmonių vadovais. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su
Kupiškio rajono medienos įmonėmis, domėjosi jų turimais įdirbiais Italijos rinkoje bei galimybes šį
įdirbį plėsti.
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EKONOMINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA. SAVIVALDYBĖS TURTAS
Savivaldybės biudžetas
2018 m. vasario 21 d. Savivaldybės tarybos patvirtintas 2018 metų Savivaldybės
biudžeto pajamų planas – 16637,2 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į iš valstybės institucijų ir įstaigų
gautas dotacijas ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų prašymus, vėlesniais Savivaldybės tarybos
sprendimais 2018 metų pajamų planas buvo tikslintas ir metų pabaigoje buvo 21436,4 tūkst. eurų.
Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslintas pajamų planas įvykdytas 99,4 proc. –
gauta 125,1 tūkst. eurų pajamų mažiau, nei planuota. Bendroje Savivaldybės pajamų struktūroje
2018 metais didžiausią dalį (47 proc.) sudarė pajamos iš mokesčių, iš jų gyventojų pajamų mokestis
– 44,1 proc. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planas įvykdytas 101,1 proc. – gauta 98,6
tūkst. eurų daugiau nei planuota, turto mokesčių (žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto)
patikslintas planas įvykdytas 101,9 proc. – gauta 11,3 tūkst. eurų daugiau, nei planuota.
Visos Savivaldybės biudžeto pajamos, palyginus su 2017 metais, padidėjo 19,8 proc.
arba 3516,7 tūkst. eurų. Didėjimą lėmė gautos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
investicijų projektams finansuoti.
Visos gautos Savivaldybės biudžeto pajamos nukreipiamos tam tikroms savivaldos
funkcijoms atlikti. Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti 2018 metais panaudota 22089,9
tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcijas didžiausią dalį
sudarė išlaidos švietimui – 32,4 proc. Švietimo reikmėms panaudota 7147,1 tūkst. eurų.
Socialinei apsaugai išleista 3198,9 tūkst. eurų arba 14,5 proc. visų išlaidų.
Bendroms valstybės paslaugoms 2018 metais išleista 6,7 proc. biudžeto lėšų (1486,1
tūkst. eurų). Šią funkcinę išlaidų grupę sudaro palūkanų už ilgalaikius įsipareigojimus, valdymo,
valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo išlaidos. Ekonomikos sričiai
priskiriamoms veiklos rūšims išleista 4467,0 tūkst. eurų. Tai lėšos melioracijai, seniūnijų vietiniams
keliams ir Kupiškio miesto gatvėms prižiūrėti, užimtumo didinimo priemonėms vykdyti.
Poilsio, kultūros ir religijų reikmėms panaudota 2599,7 tūkst. eurų biudžeto lėšų.
Pagal ekonominę klasifikaciją didžiausią išlaidų dalį Savivaldybės biudžete sudarė
išmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 43,8 proc., materialiojo ir
nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 26,3 proc., išlaidos prekių ir paslaugų įsigijimui – 20,7
proc.
Kupiškio rajono savivaldybės mokėtinų sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 5271,1
tūkst. eurų. Didžiausią mokėtinų sumų dalį, t. y. 87 proc., sudarė išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas). Šių įsipareigojimų likutis per 2017 metus sumažėjo
66,7 tūkst. eurų.
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INVESTICIJOS
2018 m. parengti ir pateikti 3 projektiniai pasiūlymai projektams, vykdomiems pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamas priemones:
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“,
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono
savivaldybėje“,
„Buvusio Uoginių karjero Uoginių k., Kupiškio r. sutvarkymas“.
2018 m. parengta ir pateikta projektus įgyvendinančioms institucijoms 10 paraiškų
gauti finansavimą projektams, vykdomiems pagal Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą:
1. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktos paraiškos:
„Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“,
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono
savivaldybėje“,
„Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste,
modernizavimas“,
„Dviračių transporto infrastuktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.“,
„Transporto infrastuktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno
g., Topolių g. ir Račiupėnų g.“.
2. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktos paraiškos:
„Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio rajono savivaldybėje, Noriūnų seniūnijoje,
Rudilių kaime, sutvarkymas“,
„Buvusio Uoginių karjero Uoginių k., Kupiškio r. sutvarkymas“,
„Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijai siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.
3. Europos socialinio fondo agentūrai pateiktos paraiškos:
„Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“,
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“.
2018 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė 13 projektų
administravimo ir finansavimo sutarčių su agentūromis, atsakingomis už projektų įgyvendinimą :
1. Su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašytos sutartys dėl projektų:
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„Modernių ir saugių mokymosi erdvių pradiniam ugdymui sukūrimas Kupiškio
P. Matulionio progimnazijoje“, sutarties vertė 143105,32 Eur,
„Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui,
užimtumui“, sutarties vertė 497310,55 Eur,
„Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.“, sutarties
vertė 62494,12 Eur,
„Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste,
modernizavimas“, sutarties vertė 746169,02 Eur,
„Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno
g., Topolių g. ir Račiupėnų g.“, sutarties vertė 888818,82 Eur,
„Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“,
sutarties vertė 143430,45 Eur.
2. Su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašytos sutartys dėl projektų:
„Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio rajono savivaldybėje, Noriūnų seniūnijoje,
Noriūnų kaime, sutvarkymas“, sutarties vertė 230969,25 Eur,
„Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio rajono savivaldybėje, Noriūnų seniūnijoje,
Rudilių kaime, sutvarkymas“, sutarties vertė 77908,88 Eur.
3. Su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašytos sutartys
dėl projektų:
„Kupiškio r. Šimonių sen. Migonių k. Vedrupio g. ir Šimonių mstl. Šimonėlių g.
rekonstravimas“, sutarties vertė 207897,00 Eur,
„Kupiškio r. Adomynės k. Dvaro g., Juodpėnų k. K. Spaičio g., Valakų k.
privažiavimo rekonstravimas“ , sutarties vertė 209961,00 Eur,
„Kupiškio r. Šepetos k., Saulėtekio g. ir Skodinio g. rekonstravimas“, sutarties vertė
231258,00 Eur.
4. Su Europos socialinio fondo agentūra pasirašytos sutartys dėl projektų:
„Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“, sutarties vertė
108534,11 Eur,
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kupiškio rajone“, sutarties vertė 5465,12 Eur.
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SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMAS 2018 METAIS
Administracinės naštos mažinimas
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6
straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą Savivaldybės taryba 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.
TS-22 patvirtino Savivaldybės 2018–2021 m. strateginį veiklos planą ir administracinės naštos
mažinimo priemonių planą, kuriame numatė administracinės naštos mažinimo priemones.
Visos Strateginiame veiklos plane 2018 metais

numatytos administracinės naštos

mažinimo priemonės atitiko Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3
straipsnio 1 dalies įvardintas administracinės naštos mažinimo priemones bei 4 straipsnyje
nurodytus jų taikymo principus.
Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2017–2019 metams reglamentuotos
administracinės naštos mažinimo 9 (devynios) priemonės buvo įgyvendintos.
Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
 Ikimokyklinio ugdymo paslauga suteikta 362 vaikams iki 6 metų.
 Kultūros centre (su padaliniais) surengta daugiau, kaip 250 švenčių, minėjimų,
parodų ir kitų renginių.


Organizuotas tarptautinis teatrų festivalis „Theater Cluster“, III Unės Babickaitės

profesionalių teatrų festivalis „Art do”, lėlių teatrų festivalis „Vaikai ir lėlės“, kaimo teatrų
festivalis „Kaimo liktarnai“, XXII Pienių festivalis.


Trečią kartą vyko kūrybos ir meno festivalis „Stichijos 3”.

 Kupiškio etnografijos muziejuje (su padaliniais) apsilankė beveik 13 tūkst.
lankytojų; organizuota beveik 50 įvairių renginių.


Bibliotekoje (su padaliniais) sulaukta virš 5,5 tūkst. paslaugų vartotojų.



Sporto centre vykdytos 6 sporto šakų (krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos,

irklavimo, stalo teniso, imtynių) pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo
tobulinimo programos; organizuotos įvairių sporto šakų pirmenybės, turnyrai, sporto šventės.
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Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa
 Įgyvendinami melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai.
 Skiriama finansinė parama rajono verslininkams ir ūkininkams.
 Dalyvaujama „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras” veikloje.

Buvo tęsiami Kupiškio rajono savivaldybės bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbai.
Iš Valstybės investicijų programos 2018 m. šiems darbams buvo skirta beveik 408 tūkst. eurų, iš
Savivaldybės biudžeto – beveik 101 tūkst. eurų.

Tęsiami ES, valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamo projekto
„Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės
veikloms“ aikštės rekonstrukcijos darbai. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkyta Kupiškio miesto
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė ir jos prieigos.
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Įgyvendinamas
Savivaldybės

biudžetų

ES,

lėšomis

valstybės

ir

finansuojamas

projektas „Užterštos rezervuaro parko teritorijos
Kupiškyje, Technikos g., sutvarkymas“. 1,32 ha
teritorija baigiama valyti nuo praeities taršos: azoto
junginių, naftos angliavandenilių ir kt.
Tęsiamos kartu su VšĮ „Euroregiono
Ežerų kraštas direktorato biuras” ir kitomis savivaldybėmis iš Lietuvos ir Latvijos 2014–2020 m.
INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis finansuojamo
projekto „Atvira lyderystė” veiklos: dalyvauta seminaruose, mokymuose.

Toliau įgyvendinamas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas
„Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės
visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams”. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta
svirno pastato išorė ir rekonstruota po I etapo nebaigto tvarkyti vidaus dalis, įrengti inžineriniai
tinklai.
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Baigtas įgyvendinti ES ir Savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamas projektas
„Dalies patalpų Krantinės g. 28, Kupiškio m., modernizavimas įkuriant savarankiško gyvenimo
namus”. VšĮ Kupiškio ligoninės pastate (390 kv. m) socialinių paslaugų teikimui pritaikyta 10
vietų. Namai teikia apgyvendinimo, informavimo ir
konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdienio
gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sveikatos
priežiūros paslaugų, transporto organizavimo, asmeninės
higienos, užimtumo paslaugas.
Tęsiamas
projekto „Socialinio būsto
fondo plėtra Kupiškio rajono
savivaldybėje“

įgyvendinimas.

Projekto

įgyvendinimo

metu

numatoma pastatyti naują pastatą Šimtmečio g. 10, Kupiškyje. Name
bus įrengti 6 vieno kambario būstai, sutvarkyta aplinka, įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė. Taip pat projekto įgyvendinimo metu buvo nupirkti 5 socialiniai
būstai: 2017 m. nupirkti 2 socialiniai būstai, 2018 m. – 3 socialiniai būstai.
Tęsiamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamo

projekto

„Kompleksinių

paslaugų

šeimai

teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje” įgyvendinimas.
Projekto

įgyvendinimo

metu

veikia

3

bendruomeniniai šeimos namai. Jais tapo 3 mokyklos
(Adomynės,

Antašavos,

Rudilių). Čia teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos,
psichosocialinė

pagalba,

šeimos

įgūdžių

ugdymo

bei

sociokultūrinės paslaugos, organizuojami pozityvios tėvystės
mokymai. Projekto metu kompleksinės paslaugos bus suteiktos
daugiau kaip 405 asmenims.
Baigiamas įgyvendinti ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas
„Konteinerinės

atliekų

surinkimo

sistemos

tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“. Projekto
įgyvendinimo

metu

įrengta

52

antžemines

konteinerinės aikštelės, rekonstruotos 6 antžemines
konteinerinės aikštelės ir įsigytas 321 naujas
antžeminis konteineris.
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Pradėtas įgyvendinti ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas
„Modernių ir saugių mokymosi erdvių pradiniam ugdymui sukūrimas Kupiškio P. Matulionio
progimnazijoje“. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos vidaus patalpos (atliekant
remontą, pertvarkant bendras erdves ir patalpas, įsigyjant reikalingą įrangą bei baldus), tokiu būdu
sukuriant modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves.
Pradėtas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas
projektas „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui,
užimtumui“. Projekto įgyvendinimo metu tvarkoma
teritorija

prie

Kupiškio

rajono

savivaldybės

kultūros centro, dešinysis Kupos upės šlaitas,
įrengiami ir atnaujinami Kupos upės slėnio parko
teritorijoje esantys pėsčiųjų takai,

atnaujinama

sporto aikštelė, esanti Kupos upės slėnio parko
teritorijoje, įrengiama vaikų žaidimo aikštelė šalia
Šimtmečio g. 2 ir mokyklos „Varpelis“, įrengiami lauko treniruokliai Kupos upės slėnio parko
teritorijoje.
Baigiamas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas
projektas „Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.“. Projekto
įgyvendinimo metu įrengta naujų dviračių (pėsčiųjų) takų – 0,315 km; rekonstruota dviračių
(pėsčiųjų) takų – 0,455 km. Nauji ir sutvarkyti takai integruoti į esamą Kupiškio miesto dviračių
tinklą, nes yra sujungti su A. Purėno ir Krantinės gatvėse esančiais dviračių takais.

Baigiamas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės
biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kupiškio r. Adomynės k.
Dvaro g., Juodpėnų k. K. Spaičio g., Valakų k. privažiavimo
rekonstravimas“. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos 2 gatves ir
1 privažiavimas: 0,634 km ilgio Dvaro gatvė Adomynės k., 0,960 km
ilgio Kazimiero Spaičio gatvė Juodpėnų k., 0,336 km ilgio
privažiavimas Valakų k.
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Pradėtas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas
projektas „Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste,
modernizavimas“. Projekto įgyvendinimo metu vykdomas viešųjų erdvių atnaujinimas (šaligatvių,
mažosios architektūros, stovėjimo aikštelių, stoginės, želdinių, apšvietimo, teritorijos apsaugos
vaizdo kameromis) bei Kupiškio autobusų stoties pastato atnaujinimas, pritaikant jį viešųjų
paslaugų teikimui bei verslo atstovų reikmėms, bendruomenės veikloms.

Pradėtas įgyvendinti ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas
„Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu bus
organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, susiję su sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencija bei kontrole, formuojamos sveikos gyvensenos vertybinės
nuostatos, sveikatos raštingumo įgūdžiai.
Pradėtas įgyvendinti ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas
„Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“. Projekto
įgyvendinimo metu numatoma atlikti dviejų darželio grupių ir joms priskiriamų erdvių patalpų
remontą, aprūpinti jas ugdymo tikslams skirtomis priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą
ir savireguliaciją.
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Viešosios infrastruktūros plėtros programa
 Įgyvendinama Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji
programa.
 Plėtojama Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema.
 Organizuota akcija „Darom 2018“.
 Vykdoma želdinių priežiūra.
 Užtikrinamas komunalinio ūkio paslaugų teikimas.

 Vykdoma rajono kelių ir gatvių priežiūra bei remontas.
 Užtikrinamas rajono gatvių apšvietimas.
 Įgyvendinami apšvietimo tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektai: 2018 m.
apšvietimo tinklai įrengti Kupiškio miesto Vytauto g., Vilniaus g., Šimtmečio g., Knygnešių g.,
S. Nėries g.; Kupiškio r. Juodpėnų k. K. Spaičio g., Adomynės k. Dvaro g., Virbališkių k., Lėvens
g. bei Vytauto, Krasnavos ir Beržytės gatvių sankryžoje Pyragių k.

 Įgyvendinami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojami gatvių
rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto projektai: 2018 m. atlikta Kupiškio m. K. Šimonio gatvės
dalies rekonstrukcija (418 m), Kupiškio m. Gedimino g. dalies kapitalinis remontas (528 m),
Kupiškio r. Žvėrių k. Pievų g. kapitalinis remontas (300 m), Kupiškio r. Subačiaus m. Medžiotojų
g. kapitalinis remontas (325 m).
39

Kupiškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaita

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa
 Gerinta socialinio būsto fizinė būklė.
 Organizuota Kupiškio socialinių paslaugų centro, Kupiškio rajono šv. Kazimiero
vaikų globos namų veikla.
 Teikta socialinė parama šeimoms (asmenims), mokėtos šalpos išmokos, išmokos
vaikams, kompensacijos ir pašalpos socialiai remtiniems ir kitiems asmenims.
 Teikta socialinė parama mokiniams.
 Kompensuotos važiavimo išlaidos.

 Teikiama pirminė teisinė pagalba mažas pajamas gaunantiems asmenims.
 Organizuota visuomenės sveikatos biuro veikla: organizuotos sveikatinimo
priemonės gyventojams; parengti pranešimai visuomenei sveikatos klausimais ir kt.
 Įrengti lauko treniruokliai Kupos upės slėnio parke ir prie Kupiškio marių, Šepetos
k. ir Adomynės k.
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Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
 Organizuojamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos darbas.
 Organizuojamas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir 6 seniūnijų,
Tarybos bei Kontrolės ir audito tarnybos darbas.
 Įgyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos.
 Grąžinamos paskolos ir mokamos palūkanos.
 Bendradarbiaujama su užsienio valstybėmis ir miestais partneriais.
Kiti darbai
2018 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kupiškio rajono savivaldybės
vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus
eismo sąlygų užtikrinimui skirta 1346,7 tūkst. eurų.
Kupiškio miesto gatvėms remontuoti iš viso buvo panaudota 962,3 tūkst. eurų.
Kupiškio rajono seniūnijų gyvenviečių kelių ir gatvių remontui ir priežiūrai iš Kelių priežiūros ir
plėtros programos panaudota 284,8 tūkst. eurų. Eismo saugumo priemonių įdiegimui Kupiškio
mieste ir rajone panaudota 58,7 tūkst. eurų.
2018 metais Kupiškio r. Subačiaus vaikų
lopšelyje-darželyje ir Kupiškio mokykloje „Varpelis‘‘
atidaryta po vieną naują ikimokyklinio ugdymo grupę.
2018 metais pastatyta viešojo transporto stotelė
(Pergalės g.), bendra suma – 2950 eurų.
Miesto daugiabučių namų kiemuose
Savivaldybė
atnaujino prieš kelis dešimtmečius įrengtas vaikų žaidimų
aikšteles – metalines sūpynes, karuseles ir kitas vaikų
žaidimams skirtas konstrukcijas keičia saugiomis,
šiuolaikiškomis.
Miesto teritorijoje įrengti suoliukai (13 vnt.) su
šiukšliadėžėmis (13 vnt.), bendra vertė – 3250 eurų.
Atlikti Kupiškio miesto gatvėse lietaus nuotekų šulinių remonto darbai, bendra suma –
4161,84 euro.
Nupirktas buitinis konteineris (Kupiškio m. kapinės) – 4200 eurų.
Kupiškio miesto kapinių akmeninės tvoros remonto darbai, bendra suma – 1400 eurų.
Įrengta šunų dresūros aikštelė, bendra suma – 3590 eurų.
Gatvės stulpo LED dekoracijos Krantinės g. – 2165,90 euro.
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Įrengtos vaikų žaidimų aikštelių apsauginės tvoros (Lauko g., Gedimino g.), bendra
suma – 3545 eurai.
Kapinėse įrengta 12 informacinių paminklinių lentelių – 576 eurai.
Kupiškio miesto viešoms zonoms nupirkta dekoratyvinių augalų ir medelių už 1248
eurus.
Savivaldybės turtas
Nuosavybės teise rajono savivaldybė valdo ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė
viršija 40 mln. eurų. Tai – žemė, pastatai, statiniai, infrastruktūra, įrengimai, transporto priemonės
ir kitas turtas, kurio tinkamam valdymui ir naudojimui laiku turi būti parengti įvairūs sprendimai,
sutartys, perdavimo aktai ir kiti dokumentai.
2018 metais priimti 4 tarybos sprendimai dėl sutikimo perimti valstybės turtą
savivaldybės nuosavybėn. Buvo pasirašytos 8 nuomos sutartys, 6 nuomos sutarčių pratęsimai , 12
panaudos sutartys, 3 turto techninės priežiūros ir eksploatavimo sutartys. Perduodant savivaldybės
ir valstybės turtą biudžetinėms įstaigoms surašyti 49 turto perdavimo-priėmimo aktai, 62 pripažinto
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo

turto

nurašymo ir likvidavimo aktai.
Negyvenamųjų patalpų panaudojimas
Kupiškio rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo 126 negyvenamuosius pastatus,
kurių bendras plotas sudaro 111 514,80 kv. metro. Minėti pastatai naudojami Savivaldybės
funkcijoms vykdyti. Laisvos negyvenamosios patalpos nuomojamos rajono verslininkams, dalis
nekilnojamojo turto perduodama pagal panaudos sutartis. 2018 m. gruodžio 31 d. išnuomota
6968,67 kv. metro negyvenamųjų patalpų, pagal panaudos sutartis perduota 20987,37 kv. metro
negyvenamųjų patalpų. Per 2018 metus gauta 34,4 tūkst. eurų nuomos mokesčio.
2019 m. sausio 1 d. viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąraše yra 19
objektų.
Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. TS-193
patvirtinta Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose
2013-2020 metų programa, kurios įgyvendinimo administratoriumi paskirta UAB „Kupiškio
komunalininkas“. Programos įgyvendinimo administratoriui pavesta vykdyti investicijų planų
daugiabučių namų savininkams pristatymo, numatomų įgyvendinti priemonių suderinimo bei kitus
susijusius darbus. Gavus daugiabučių namų savininkų pritarimą, Programos įgyvendinimo
administratorius įgaliotas atlikti Programos įgyvendinimą, pavedant jam daugiabučių namų
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atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimo, įgyvendinimo ir finansavimo organizavimo bei
administravimo funkcijas. 2018 m. gruodžio 31 d. Kupiškio rajono savivaldybėje daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programa baigta 33 gyvenamuosiuose namuose ( 30 Kupiškio mieste,
3 Šepetos kaime). Šiuo metu daugiabučių namų atnaujinami (modernizuojami) 9 gyvenamieji
namai (6 Kupiškio mieste, 2 Šepetos kaime, 1 Noriūnų kaime). Planuojama renovuoti 14
gyvenamųjų namų.
Savivaldybės būsto fondas
Savivaldybės gyvenamąjį būsto fondą sudaro 229 būstai. Bendras plotas – 11 633,4 kv.
m, iš jų: socialinis būstas – 6 961,51 kv. m, savivaldybės būstas – 4671,89 kv. m.
Savivaldybės būsto fondo remonto darbams 2018 metais išleista 36 815 Eur, iš jų – 35
661 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos, 1 153 Eur – sukauptas būsto lėšos.
2018 m. nupirkti 3 socialiniai būstai (99,16 kv. m) už 28 200 Eur – 16 387 Eur ES
lėšos, 11 813 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.
Asmenys ir šeimos, turinčios teisę į paramą būstui išsinuomoti
2018 m. gruodžio 31 d. Kupiškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į
paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose įrašytos 62 šeimos ir asmenys. Šeimos narių skaičius 128.
Jaunų šeimų – 11, šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) – 7, likusių be tėvų globos ir jų
šeimų – 1, neįgaliųjų asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų – 20, bendrajame – 21,
socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą – 2.
Suteikti socialiniai būstai 2018 metais
Iš viso 2018 metais socialiniai būstai suteikti 12 šeimų (33 asmenys). Iš šio skaičiaus 2
būstai – jaunoms šeimoms (6 asmenys), 3 būstai – šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų (19
asmenys), 4 būstai – neįgalių asmenų šeimoms arba šeimoms, kuriose yra neįgalūs asmenys (5
asmenys), 3 būstai – bendras (3 asmenys) sąrašas.
Parama būstui įsigyti
2018 metais trys šeimos pasinaudojo valstybės iš dalies kompensuojamu būsto kreditu.
Viena šeima gavo 10 procentų, o dvi šeimos 20 procentų subsidijas valstybės iš dalies
kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti. Bendra subsidijų suma – 19 622 Eur.
Dvi šeimos kreipėsi dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms
šeimoms. Abu prašymai dėl ne laiku pateiktų dokumentų buvo nepatenkinti.
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Valstybinės žemės nuomos mokestis 2018 metais
2018 metais apmokestintos valstybinės žemės plotas Kupiškio rajono savivaldybės
teritorijoje sudarė 4313 ha, apmokestintų žemės sklypų vertė – 5 632,7 tūkst. eurų. Apskaičiuota
valstybinės žemės nuomos mokesčio suma – 104,2 tūkst. eurų, iš jos fizinių asmenų – 72,1 tūkst.
eurų, juridinių asmenų – 32,1 tūkst. eurų. Didžioji mokesčio dalis apskaičiuota už žemės ūkio
paskirties žemės sklypus (70 proc.), mokestis už gyvenamųjų teritorijų žemės sklypus sudarė 9
proc. visos mokesčio sumos, už pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų žemės sklypus – 13
proc., už komercinės paskirties žemės sklypus – 8 proc.
Valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams pateikti 1373 pranešimai
(deklaracijos) apie valstybinės žemės nuomos mokestį: 1238

fiziniams asmenims ir 135

juridiniams asmenims.
Į Savivaldybės biudžetą surinkta 102,6 tūkst. eurų valstybinės žemės nuomos
mokesčio (102,2 tūkst. eurų mokesčio ir 0,4 tūkst. eurų delspinigių), iš jo fizinių asmenų – 70,9
tūkst. eurų, juridinių asmenų – 31,7 tūkst. eurų. Dėl Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytų
valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nuo mokesčio atleisti 194 asmenys ir į Savivaldybės
biudžetą negauta 1,6 tūkst. eurų pajamų.
Savivaldybės veiklos įvertinimas
Minint Lietuvos vietos savivaldos
dieną

sostinėje

„Auksinės

krivūlės“

apdovanojimais už ryškiausias iniciatyvas ir
darbus pagerbtos Lietuvos savivaldybės.
LSA

organizuotame

renginyje

svarbiausią Lietuvoje savivaldos apdovanojimą
2018 metais pelnė 17 savivaldybių. Tarp jų – ir
Kupiškio

rajono

savivaldybė,

apdovanota

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje nominacija „Stipri bendruomenė – stipri Europa“.
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