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PRITARTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-63

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, paskirtas Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-83 ,,Dėl Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m. balandžio
18 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, paskirtas Kupiškio
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-88 ,,Dėl Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“, pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m.
birželio 1 d. 2019 m. lapkričio 29 d.
Administracijos direktorius atleistas iš pareigų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-290 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus Mariaus Mališausko atleidimo iš pareigų“, o nuo 2019 m. gruodžio 2 d.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Bernatavičienė paskirta laikinai eiti Kupiškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas Savivaldybės
administracijos direktorius, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d.
sprendimu Nr. TS-291 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojos Ingridos Bernatavičienės paskyrimo eiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas ir priemokos nustatymo“.
Administracija. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d.
sprendimu Nr. TS-231 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo
Nr. TS-47 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“
nuo 2019 m. sausio 1 d. sujungti Civilinės metrikacijos ir Teisės ir viešosios tvarkos skyriai ir
pavadinti Teisės skyriumi.
Darbuotojų skaičius:
Etatai

Užimti
etatai

Darbuotojų

2016-12-31
144,75 (iš jų 2
politinio
pasitikėjimo, 56
valstybės tarnyba)
133,75 (iš jų 1
politinio
pasitikėjimo, 50
valstybės tarnyba)
144

2017-12-31
141,25 (iš jų 2
politinio
pasitikėjimo, 51,5
valstybės tarnyba)
129,25 (iš jų 1
politinio
pasitikėjimo, 43
valstybės tarnyba)
142
2

2018-12-31
140,75 (2 politinio
pasitikėjimo, 48,5
valstybės tarnyba)
129,25 (1 politinio
pasitikėjimo, 39
valstybės tarnyba)
139

2019-12-31
142 (2 politikai, 3
politinio
pasitikėjimo, 42,5
valstybės tarnyba)
131 (2 politikai, 1
politinio
pasitikėjimo, 38
valstybės tarnyba)
139
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skaičius
2019 metais švenčių proga 128 Savivaldybės administracijos darbuotojams išmokėta
vienkartinė piniginė išmoka, skirtos 6 materialinės pašalpos. Už tarnybinius nusižengimus skirtos 3
tarnybinės nuobaudos. 2019 m. atleisti 4 valstybės tarnautojai ir 25 darbuotojai pagal darbo sutartį
(terminuotą ir neterminuotą), priimti 27 darbuotojai (7 valstybės tarnautojai ir 20 darbuotojų pagal
darbo sutartį (terminuotą ir neterminuotą).
2019 metais Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje buvo gauti 4605 raštai, 783
asmenų prašymai ir skundai, išsiųsti 2727 raštai.
Per 2019 metus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius išleido 919
įsakymų veiklos organizavimo klausimais, 457 įsakymus personalo klausimais, 68 įsakymus
komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais ir 399 įsakymus
atostogų klausimais.
Kupiškio rajono savivaldybės archyve 2019 metais buvo gauti 475 prašymai, išduota
1218 pažymų. Priimtos 182 ilgai saugomos bylos, 704 trumpai saugomos bylos.
FINANSAI
Finansų ir biudžeto skyrius ataskaitiniu laikotarpiu užtikrino teisingą Kupiškio rajono
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto sudarymą, vykdymą bei atskaitomybės rengimą,
vykdė gaunamų pajamų apskaitą ir asignavimų valdytojų finansavimą, tvarkė Savivaldybės vardu
paimtų paskolų apskaitą, pagal sutartyje numatytus grafikus vykdė paskolų ir palūkanų mokėjimą,
nuolat kaupė ir sistemino informaciją apie įstaigų skolas, rengė Savivaldybės tarybos sprendimų
projektus. Per 2019 metus buvo parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti tvirtinti 13 sprendimų
projektų dėl Savivaldybės biudžeto tvirtinimo, tikslinimo, papildomų lėšų skyrimo ir perskirstymo,
mokesčių tarifų nustatymo. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka priėmė iš viešojo
sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius, rengė
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius, kuriuos pateikė Finansų
ministerijai. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
nuostatas ir viešojo sektoriaus apskaitos standartus, sudarė ir pateikė Savivaldybės tarybai tvirtinti
Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinius. Į konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį įtrauktos viešojo sektoriaus finansinės ataskaitos, kurios
apima 26 biudžetines įstaigas, 2 viešąsias įstaigas ir Savivaldybės iždą.
Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 21 d. patvirtino Savivaldybės
2019 metų biudžeto pajamų planą – 17759,8 tūkst. eurų. Vėlesniais Savivaldybės tarybos
sprendimais pajamų planas buvo tikslintas atsižvelgiant į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas
dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, ir
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Savivaldybės biudžetinių įstaigų prašymus. Kupiškio rajono savivaldybė per 2019 metus gavo
22527,1 tūkst. eurų pajamų. Patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,6 proc. – gauta
344,6 tūkst. eurų daugiau, nei planuota.
Savivaldybės biudžeto pajamos (tūkst. Eur)
Pajamų grupės
Mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos

Iš viso

Patvirtintas
pajamų
planas
9777,0
6621,5
1105,3

Patikslintas
pajamų
Vykdymas
planas
10168,9
10718,2
10586,4
10473,4
1371,2
1307,4

Viršyta +
Negauta -

Įvykdymo
procentas

Struktūra
proc.

+549,3
-113,0
-63,8

105,4
98,9
95,3

47,6
46,5
5,8

56,0

56,0

28,1

-27,9

50,2

0,1

17759,8

22182,5

22527,1

+344,6

101,6

100,0

2019 metų biudžeto pajamų struktūroje didžiausią dalį (47,6 proc.) sudarė pajamos iš
mokesčių. Mokestinių pajamų planas įvykdytas 105,4 proc. – surinkta 549,3 tūkst. eurų daugiau, nei
planuota. Didžiausia viršplaninių pajamų dalis gauta iš gyventojų pajamų mokesčio. Šio mokesčio
planas įvykdytas 104,9 proc., arba gauta 462,5 tūkst. eurų daugiau, nei planuota. Tai nulėmė
Savivaldybės bendro biudžeto pajamų plano įvykdymą.
Turto mokesčių planas įvykdytas 112,5 proc. ir viršytas 87,7 tūkst. eurų. Šioje pajamų
grupėje geriausiai buvo renkamas nekilnojamojo turto mokestis ir žemės mokestis. Nekilnojamojo
turto mokesčio surinkta 43,4 tūkst. eurų, arba 14,8 proc. daugiau, nei buvo planuota, žemės
mokesčio – 46,7 tūkst. eurų, arba 11,7 proc. daugiau, nei buvo planuota.
Mokesčių už aplinkos teršimą planas įvykdytas 95 proc., arba gauta 0,9 tūkst. eurų
mažiau, nei planuota.
Kitų pajamų surinkimo planas įvykdytas 95,3 proc. – surinkta 63,8 tūkst. eurų mažiau,
nei planuota. Viršyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę (5,6 proc., arba 6,1 tūkst. eurų), kitų
mokesčių už valstybinius gamtos išteklius (20,7 proc., arba 8,5 tūkst. eurų) pajamų surinkimo
planai. Tačiau mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklius gauta 35,9 proc., arba 9,7 tūkst. eurų
mažiau, nei planuota. Pajamų už prekes ir paslaugas surinkta 7,5 proc., arba 77,2 tūkst. eurų
mažiau, nei planuota. Valstybės rinkliavų surinkta 9,3 proc., arba 2,8 tūkst. eurų mažiau, nei
planuota, vietinių rinkliavų – 3,3 proc., arba 14,5 tūkst. eurų mažiau, nei planuota.
Dotacijų planas įvykdytas 98,9 proc. 2019 metais dotacijų ir tikslinės paskirties lėšų iš
valstybės biudžeto ir kitų valdymo lygių gauta 10473,4 tūkst. eurų, iš jų: 6944,4 tūkst. eurų dotacijų
einamiesiems tikslams ir 3529 tūkst. eurų turtui įsigyti. Dotacijų ir tikslinės paskirties lėšos sudarė
46,5 proc. visų Savivaldybės biudžeto pajamų. Trūkstant nuosavų finansinių išteklių vykdomiems
projektams finansuoti, 2019 metais Savivaldybė pasinaudojo dotacija iš Viešųjų investicijų plėtros
agentūros. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta 220 tūkst. eurų dotacijos projektų išlaidoms finansuoti.
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Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimas kiekvienais metais didėjo. Informacija apie
Savivaldybės biudžeto pajamas, gautas 2017–2019 metais, pateikiama diagramoje.
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Palyginti su 2018 metais, 2019 metų Savivaldybės biudžeto pajamos padidėjo 1215,8
tūkst. eurų, arba 5,7 proc. Šį padidėjimą reikšmingiausiai įtakojo 7 proc. (705,3 tūkst. eurų)
padidėjusios pajamos iš mokesčių. Gyventojų pajamų mokesčio surinkta 5,5 proc. (519,9 tūkst.
eurų) daugiau, nei 2018 metais.
Informacija apie gyventojų pajamų mokesčio įplaukas, gautas 2017–2019 metais,
pateikiama diagramoje.
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Nekilnojamojo turto mokesčio surinkta 50 proc. (112 tūkst. eurų) daugiau, žemės
mokesčio – 21,1 proc. (77,8 tūkst. eurų) daugiau, nei 2018 metais.
Dotacijos konkrečioms išlaidoms finansuoti 2019 metais, palyginti su 2018 metais,
padidėjo 4,8 proc., arba 476,9 tūkst. eurų. Specialios tikslinės dotacijos, skirtos savivaldybėms
turtui įsigyti, gauta 125,8 tūkst. eurų, arba 9,6 proc. mažiau, negu 2018 metais.
Visos gautos Savivaldybės biudžeto pajamos nukreipiamos tam tikroms savivaldos
funkcijoms vykdyti. Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti 2019 metais panaudota 22049,3
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tūkst. eurų, įskaitant Savivaldybės 2018 metų nepanaudotas biudžeto lėšas ir paskolos lėšas. Metinis
biudžeto išlaidų planas įvykdytas 97,2 proc., arba 638,3 tūkst. eurų mažiau, nei buvo planuota.
Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas (tūkst. eurų)
2019 m.
Valstybės funkcijos
1. Bendros valstybės paslaugos
2. Gynyba
3. Viešoji tvarka ir visuomenės
apsauga
4. Ekonomika
5. Aplinkos apsauga
6. Būstas ir komunalinis ūkis
7. Sveikatos apsauga
8. Poilsis, kultūra ir religija
9. Švietimas
10. Socialinė apsauga
Iš viso asignavimų
Finansinių įsipareigojimų vykdymas
Iš viso išlaidų

patikslintas
planas
1603,8
17,7
560,8

vykdymas

skirtumas

1551,4
15,6
560,4

-52,4
-2,1
-0,4

lyginamoji
dalis %
7,0
0,1
2,6

4145,5
1567,4
492,4
579,0
2337,6
7870,4
3446,4

3940,9
1525,4
476,3
567,5
2302,8
7791,4
3251,0

-204,6
-42,0
-16,1
-11,5
-34,8
-79,0
-195,4

17,9
6,9
2,2
2,6
10,4
35,3
14,7

22621,0

21982,7

-638,3

99,7

66,6

66,6

0

0,3

22687,6

22049,3

-638,3

100,0

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcijas didžiausią dalį
sudarė išlaidos švietimui – 35,3 proc. Švietimo reikmėms panaudota 7791,4 tūkst. eurų, iš jų
ikimokyklinio ugdymo organizavimui – 1200,5 tūkst. eurų, pagrindinio ugdymo organizavimui –
3662,7 tūkst. eurų, vidurinio ugdymo organizavimui – 1508,9 tūkst. eurų.
Ekonomikos sričiai priskiriamoms veiklos rūšims išleista 3940,9 tūkst. eurų, arba 17,9
proc. visų Savivaldybės biudžeto išlaidų. Tai lėšos melioracijai, seniūnijų vietinės reikšmės keliams
ir Kupiškio miesto gatvėms prižiūrėti, Užimtumo didinimo programai vykdyti. 2019 metais
ekonomikos reikmėms panaudota 1422,7 tūkst. eurų Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.
Socialinei apsaugai išleista 3251 tūkst. eurų, arba 14,7 proc. visų išlaidų. Tai lėšos
socialinėms, laidojimo pašalpoms, būsto išlaikymo išlaidų ir transporto lengvatų kompensacijoms,
jų administravimo išlaidoms. Didžiąją dalį socialinėms reikmės panaudotų lėšų sudaro išlaidos,
skirtos socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1171,2 tūkst. eurų.
Poilsio, kultūros ir religijų reikmėms panaudota 2302,8 tūkst. eurų biudžeto lėšų. 2019
metais buvo tęsiamas Kupiškio viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas. Per ataskaitinį
laikotarpį tam panaudota 496,1 tūkst. eurų lėšų, iš jų 493 tūkst. eurų gauta iš Valstybės investicijų
2018–2020 metų programos.
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Bendroms valstybės paslaugoms 2019 metais išleista 7 proc. biudžeto lėšų (1551,4
tūkst. eurų). Šią funkcinę išlaidų grupę sudaro valdymo išlaidos, išlaidos paskolų palūkanoms
mokėti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti.
Savivaldybės paimtos paskolos grąžintos laiku, nepatirta papildomų išlaidų dėl paskolų
ir palūkanų mokėjimo. 2019 metais iš Savivaldybės biudžeto ilgalaikėms paskoloms grąžinti
panaudota 66,6 tūkst. eurų.
Duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto išlaidų įvykdymą
pagal ekonominę klasifikaciją:
Išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Palūkanos
Subsidijos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Kitos išlaidos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos
Iš viso
Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų
vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas)
Iš viso išlaidų

Patvirtinta
išlaidų
sąmata
(tūkst. Eur)
10758,4
4917,6
62,0
40,8
1602,8
586,5
4652,9

Vykdymas
(tūkst. Eur)

Skirtumas
(tūkst. Eur)

10690,1
4738,7
56,8
40,8
1444,8
552,9
4458,6

-68,3
-178,9
-5,2
0
-158,0
-33,6
-194,3

Lyginam.
svoris
išlaidose
(proc.)
48,5
21,5
0,3
0,2
6,5
2,5
20,2

22621,0

21982,7

-638,3

99,7

66,6

66,6

0

0,3

22687,6

22049,3

-638,3

100,0

Savivaldybės biudžetas buvo sudarytas programiniu principu. Kaip ir ankstesniais
metais, 2019 metais Savivaldybės biudžeto lėšos buvo naudojamos 5 programoms vykdyti.
Duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal
programas:
Programos pavadinimas
Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio
aktyvumo skatinimo programa
Ekonominio
konkurencingumo
ir
investicijų plėtros programa
Viešosios infrastruktūros plėtros programa
Socialinės ir sveikatos apsaugos programa
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių
funkcijų vykdymo programa
Iš viso išlaidų

Patikslintas
planas
(tūkst. Eur)

Vykdymas
(tūkst. Eur)

Skirtumas
(tūkst. Eur)

Lyginam.
svoris
išlaidose
(proc.)

8727,7

8621,4

-106,3

39,1

4161,8

4126,1

-35,7

18,7

2969,7
3887,0

2737,2
3691,4

-232,5
-195,6

12,4
16,8

2941,4

2873,2

-68,2

13,0

22687,6

22049,3

-638,3

100,0
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Daugiausiai biudžeto lėšų panaudota Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio
aktyvumo skatinimo programai (39,1 proc.). Palyginti su 2018 metais, šiai programai panaudotų
lėšų lyginamoji dalis padidėjo 2,1 procentinio punkto. 2019 metais didėjo lyginamosios dalys lėšų,
panaudotų Socialinės ir sveikatos apsaugos programai ir Savivaldybės valdymo ir pagrindinių
funkcijų vykdymo programai, mažėjo – Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros
programai ir Viešosios infrastruktūros plėtros programai.
Savivaldybės biudžetinių įstaigų mokėtinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. –
5069,1 tūkst. eurų, palyginti su metų pradžia sumažėjo 202 tūkst. eurų. Didžiausią mokėtinų sumų
dalį (91,2 proc.) sudarė finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas). Per
ataskaitinius metus Kupiškio rajono savivaldybė naujų paskolų iš kredito įstaigų neėmė. 2019 metų
pabaigoje mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienas, Savivaldybė
neturėjo.
Savivaldybė įvykdė Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalies nuostatas,
nurodančias, kad Savivaldybės 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. atitinkamą
įsiskolinimą. Savivaldybės 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus
sumas paskoloms grąžinti) – 446,3 tūkst. eurų, palyginti su 2019 m. sausio 1 d. sumažėjo 135,4
tūkst. eurų.
Savivaldybės bendra skola (bankų paskolos ir kiti įsipareigojimai) 2019 m. gruodžio
31 d. sudarė 4688 tūkst. eurų arba 46,5 proc. (negali viršyti 60 proc.) Valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų prognozuojamų pajamų.
Savivaldybės suteiktos garantijos 2019 m. gruodžio 31 d. – 226,9 tūkst. eurų, tai sudarė 2,3 proc.
(negali viršyti 10 proc.). Savivaldybė neviršijo Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų.
VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS
Viena iš Savivaldybės biudžeto sudedamųjų dalių yra pajamos, gautos už išnuomotą
arba suteiktą naudotis valstybinę žemę. Mokestį už valstybinę žemę administruoja Finansų ir
biudžeto skyrius. Duomenys apie valstybinės žemės nuomos mokesčio planavimą, apskaičiavimą ir
surinkimą 2017–2019 metais pateikiami diagramoje.
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Mokesčio suma, tūkst. Eur

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO PAJAMŲ PLANAVIMAS,
APSKAIČIAVIMAS IR SURINKIMAS
2017–2019 METAIS
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Informacija apie 2017–2019 metais fiziniams ir juridiniams asmenims apskaičiuotą
valstybinės žemės nuomos mokestį, apmokestinamų žemės sklypų plotus, vertes, pritaikytas
lengvatas, surinkto mokesčio ir nepriemokų sumas pateikiama lentelėje.
VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS, PRITAIKYTOS LENGVATOS, MOKESČIO
SURINKIMAS IR MOKESČIO NEPRIEMOKA
2017-2019 METAIS

Metai

2017

2018

2019

Asmenų grupės

Fiziniai
asmenys
Juridiniai
asmenys
Iš viso
Fiziniai
asmenys
Juridiniai
asmenys
Iš viso
Fiziniai
asmenys
Juridiniai
asmenys
Iš viso

Apskaičiuota
mokesčio
pradinė
suma
(tūkst.
eurų)

Lengvatų
(įskaitant
neapmokes
tinamus
mokesčiu
objektus)
suma
(tūkst.
eurų)

Apskaičiuota
mokesčio
galutinė
suma
(tūkst.
eurų)

Surinkta
mokesčio suma
(tūkst.
eurų)

Bendrosios
mokesčio
nepriemokos suma
(tūkst.
eurų)

Mokėtojų
skaičius

Sklypų
skaičius

Sklypų
plotas
(ha)

Sklypų
vertė
(tūkst.
eurų)

1232

2267

2739

3389,2

62,9

1,5

61,4

57,1

10,7

134

310

1492

2046,2

35,6

3,6

32,0

27,3

5,0

1366

2577

4231

5435,4

98,5

5,1

93,4

84,4

15,7

1238

2637

2872

3849,2

73,7

1,6

72,1

70,9

12,3

135

326

1441

1783,5

35,8

3,7

32,1

31,7

5,5

1373

2957

4313

5632,7

109,5

5,3

104,2

102,6

17,8

1218

2634

3201

5003,0

91,8

2,8

89,0

80,6

18,4

140

344

1522

2413,7

39,5

3,9

35,6

34,4

7,0

1358

2971

4723

7416,7

131,3

6,7

124,6

115,0

25,4

Kiekvienų metų pradžioje inventorizuojama bendroji mokesčio nepriemoka (laiku
nesumokėtos praėjusių mokestinių laikotarpių valstybinės žemės nuomos mokesčio sumos) ir
imamasi priemonių mokestinei nepriemokai mažinti. Lentelėje pateikiama informacija apie fizinių
asmenų (FA) ir juridinių asmenų (JA) valstybinės žemės nuomos mokesčio bendrąją nepriemoką ir
jos išieškojimą 2017–2019 metais.
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VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO BENDROJI NEPRIEMOKA IR JOS IŠIEŠKOJIMAS
2017–2019 METAIS

CIVILINĖ METRIKACIJA
Nuo 2019 metų sausio 1 dienos civilinės būklės aktų įrašų registravimo funkcijos
priskirtos Teisės skyriui. Skyrius vykdė valstybės deleguotas funkcijas Savivaldybės teritorijoje ir
sprendė jo kompetencijai priskirtus klausimus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei kitų institucijų priimtais teisės aktais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (3 knyga – Šeimos teisė)
registravo gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą,
tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą, mirtį, įtraukė į apskaitą
bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse sudarytus civilinės
būklės aktus, papildė, ištaisė civilinės būklės aktų įrašus, išdavė civilinės būklės aktų įrašų
nuorašus, išrašus, kopijas, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims,
ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.
Civilinės būklės įrašai registruojami tiek valstybės ir visuomenės interesais, tiek ir
siekiant apsaugoti asmenines ir turtines piliečių teises.
Pagal sudarytų civilinės būklės įrašų kiekį matyti, kaip keičiasi ir rajono demografinė
situacija.
Praėjusiais metais Teisės skyrius įregistravo 600 (2018 m. – 629) civilinės būklės aktų
įrašų, iš jų: 125 gimimo, 69 santuokos sudarymo, 51 santuokos nutraukimo, 311 mirties ir 40
civilinės būklės įrašų papildymo, pakeitimo įrašų.
2019 metais skyriuje buvo sudaryti 125 (57 berniukų ir 68 mergaičių) gimimo įrašai.
2018 metais – 141.
Apie 5 procentus visų naujagimių pagimdė vienišos motinos. 2019 metais 29
gimusiems vaikams kartu su gimimu įregistruotas ir tėvystės pripažinimas (2018 m. – 42), o 6
(2018 m. – 5) įvairaus amžiaus vaikams nuo 1 iki 14 m. amžiaus bendru tėvų pareiškimų pagrindu,
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įregistravus sandorį notarinėje kontoroje, buvo pripažinta tėvystė.
2019 metais gimusieji vaikai daugeliui buvo pirmagimiai (25), antrieji (30), tretieji
(11), rečiau ketvirtieji (8). Keturioms motinoms gimę vaikai buvo penktieji. 2 vaikai šeimoje buvo
septinti. Vienintelė dvynukų pora šeimai buvo septintas ir aštuntas vaikas. Devinti ir dešimti
šeimose gimė po vieną. Jauniausia motina buvo 16 metų amžiaus, vyriausia – 41 metų, jauniausias
tėvas – 19 metų, vyriausias – 50 metų.
Teisės skyrius per praėjusius metus įtraukė į apskaitą 43 vaikų užsienio valstybėje
įregistruotus gimimus. Net 35 iš tų vaikų gimė Jungtinėje Karalystėje, 3 Norvegijoje, po du
Airijoje, po vieną – Danijoje,Švedijoje, Vokietijoje.
2014 m.
128

Gimimų skaičius Kupiškio
rajone (gimė Lietuvoje)
Užsienio
valstybėje 41
įregistruotų
gimimų
įtraukimas į apskaitą

2015 m.
129

2016 m.
123

2017 m.
108

2018 m.
105

2019 m.
82

36

32

35

36

43

2019 metais skyrius įregistravo 311 mirties įrašų (2018 m. – 310): 308 mirusieji buvo
mūsų rajono gyventojai (128 vyrai ir 180 moterų), o dar 3 mirusieji buvo kitų rajonų gyventojai,
kurių mirtys buvo įregistruotos remiantis Kupiškio rajono medicinos įstaigų sudarytais
medicininiais mirties liudijimais, kurie elektroniniu būdu per ESPBI sistemą buvo pateikti skyriui.
Net 51 miręs mūsų rajono gyventojas buvo darbingo amžiaus, iš jų: 33 vyrai ir 18 moterų. 75
procentai vyrų ir apie 90 procentų moterų buvo pensinio amžiaus.
400
350

344

354

GIMIMAI IR MIRTYS KUPIŠKIO RAJONE
350

363

340
319

329

250

175

174

150

148

165
169

143
155

141

141
125

100
50
Gimimo
Mirimo

308

254

200
150

307

313

300

2009
175
344

2010
150
354

2011
141
350

2012
148
340

2013
174
319

2014
169
329

2015
165
363

2016
155
313

2017
143
254

2018
141
307

2019
125
308

Palyginti su praėjusiais metais (2018 m.) mirusių skaičius yra kone panašus – tada
mirė vienu kupiškėnu mažiau nei pernai. Nors mūsų rajone gyventojų mirtingumas nedidėjo, tačiau
ir toliau natūralus rajono, kaip ir visos šalies, gyventojų prieaugis lieka minusinis.
Pateiktoje lentelėje matyti, kaip kito šie rodikliai mieste ir seniūnijose per pastaruosius
dešimt metų.
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Įregistruotos
mirtys
Kupiškio
miestas
Alizavos
seniūnija
Kupiškio
seniūnija
Noriūnų
seniūnija
Skapiškio
seniūnija
Subačiaus
seniūnija
Šimonių
seniūnija
Kitų miestų ir
rajonų gyventojai
Dekl. gyv. vieta –
Kupiškio r. sav.
Iš viso:

2010 2011 2012 2013
m.
m.
m.
m.
102 101 105 93

2014 2015
m.
m.
108 121

2016 2017 2018
m.
m.
m.
98
76
89

2019
m.
90

39

27

22

31

21

34

28

23

31

26

77

73

58

62

70

64

50

39

54

60

31

29

32

28

31

36

32

30

31

32

28

31

30

33

27

26

31

27

29

33

46

50

55

40

39

46

49

30

50

34

31

39

38

32

31

24

25

29

23

26

-

-

-

-

2

12

12

17

3

3
7

354

350

340

319

329

363

325

271

310

311

Mūsų rajone pastaruosius porą metų mažėja savižudybių skaičius. Jei prieš keletą metų
šie skaičiai buvo bauginantys, tai praėjusiais metais iš gyvenimo pasitraukė 5 rajono gyventojai.
Dėl nelaimingų atsitikimų netekome 9 rajono gyventojų : 3 moterys ir 1 vyras
nuskendo, du vyrai žuvo autoavarijose, 2 asmenų mirties priežastys buvo įvairios buitinės traumos
ir 1 asmens mirties priežastis buvo nelaimingas atsitikimas gamyboje.
2019 metais užsienio šalyse mirė 4 Kupiškio rajono gyventojai: po vieną JAV,
Danijoje, JK ir Vokietijoje.
20
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SAVIŽUDYBIŲ STATISTIKA
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Vyrų
12
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4
Paauglių
2
Iš viso
18

1
2010
16
1
0
17

2

2012
10
3
0
13

7

6
5

3

2
0

2011
8
2
0
10

10
10

10

2013
10
0
0
10

2

1

2014
7
2
1
10

44

0
2015
12
6
0
18

2016
10
0
0
10

0
2017
5
2
0
7

2018
4
0
0
4

4

5
1

2019
4
1
0
5

Praėjusiais metais susituokė 69 poros (2018 metais – 70). 47 poros rinkosi civilinę
santuoką, 15 porų pasirinko bažnytinę santuoką ir 7 poros tuokėsi užsienio valstybėje.
Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka ir
užsienio valstybėje įregistruota santuoka įtraukiama į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje,
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sudarant santuokos sudarymo įrašą.
35 poroms tai buvo pirmoji santuoka. 12 porų tai buvo antroji santuoka. Likusios 22
poros registravo pakartototines santuokas (bent vienam iš sutuoktinių tai buvo jau antroji arba
trečioji santuoka).
5 mūsų rajono gyventojos tuokėsi užsienio šalyse – JAV, JK, Turkijoje, Vokietijoje su
tų šalių piliečiais. Po vieną kupiškėnų porą susituokė JK ir Italijoje.
Teisės skyrius įregistravo dvi santuokas su užsienio šalių piliečiais.
Pastaraisiais metais šeimas pradėjo kurti vyresnio amžiaus asmenys. Bendras
praėjusiais metais pirmą kartą susituokusiųjų amžiaus vidurkis: vyrų – 30,3 metų, moterų – 29,8
metų. Per praėjusius metais buvo įregistruota viena santuoka su nepilnamečiu asmeniu.
Jau keletą metų jaunavedžiai turi galimybę santuoką registruoti ne skyriaus patalpose,
bet norinčių susituokti asmenų pasirinktoje Kupiškio rajono vietoje. Praėjusiais metais devynios
poros pasinaudojo šia galimybe: 3 poroms santuokos ceremonialas buvo vestas Palėvenės dvare, 3
poros savo šventei rinkosi kavinę „Janta“, po 1 porą tuokėsi kaimo turizmo sodybose „Apynių
namai“ ir „Pas sesutes“.
Viena pora santuokos registravimo vieta pasirinko Aukštupėnų piliakalnį.
Per praėjusius metus Teisės skyrius, vykdydamas Panevėžio apylinkės teismo
Kupiškio, Rokiškio rūmų, Vilniaus miesto , Panevėžio miesto, Kauno apygardos teismų
sprendimus, įregistravo 51 (2017 m. – 38) ištuokos įrašą.
Po santuokos nutraukimo su vienu iš tėvų (dažniausiai motina) liko 31 nepilnametis
vaikas. 17 išsituokusių šeimų augino po 1 vaiką, 14 šeimų – po 2 vaikus. 20 išsituokusių porų
nepilnamečių vaikų neturėjo.
9 poros nutraukė santuoką po 10–15 bendro gyvenimo metų, 3 poros – po 20
santuokinio gyvenimo metų, 14 porų buvo kartu išgyvenę nuo 20 iki 30 metų. Ilgiausiai kartu
gyvenusi pora santuoką nutraukė po 42 metų.
Trumpiausiai kartu gyvenusi pora – 1 metai ir 7 mėnesiai.
SANTUOKOS IR IŠTUOKOS KUPIŠKIO RAJONE
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2019 metais pagal piliečių prašymus paruošta 12 vardo, pavardės pakeitimo bylų,
sudarytos 25 (2018 m. – 26) bylos dėl aktų įrašų pakeitimo, papildymo ar ištaisymo.
14 Kupiškio rajono gyventojų buvo parengti dokumentai dėl santuokos registravimo
užsienio valstybėse.
Dėl civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą, civilinės būklės aktų
įrašų papildymo, pakeitimo ir ištaisymo, civilinės būklės aktų įrašų išrašų, kopijų, nuorašų, pažymų
apie šeiminę padėtį išdavimas dėl santuokos registravimo užsienio šalyse, taip pat dėl kitų civilinės
metrikacijos skyriaus teikiamų paslaugų kreipėsi 2253 asmenys.
Skyrius tarpininkavo piliečiams dėl dokumentų išsireikalavimo iš kitų Lietuvos
Respublikos metrikacijos įstaigų, Valstybinio istorijos archyvo, užsienio valstybių per Lietuvos
Respublikos ambasadas, Lietuvos Respublikos teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijas.
Per metus gauti 308 paklausimai iš įvairių institucijų (Užsienio reikalų ministerijos
Konsulinio departamento ir VĮ Registrų centro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato, advokatų, notarų kontorų, rajonų ir miestų apylinkės
teismų, kitų Lietuvos Respublikos metrikacijos įstaigų, Savivaldybės administracijos skyrių).
1134 civilinės būklės aktų įrašai buvo įkelti į VĮ Registro centro centrinę duomenų
bazę.
Nuo 2011 m. spalio 30 d. fiziniai asmenys turi galimybę pateikti prašymus internetu
naudojantis MEPIS (metrikacijos paslaugų informacine sistema). Praėjusiais metais šia galimybe
pasinaudojo 19 asmenų. Prašymai buvo pateikti dėl pavardės pakeitimo, dėl vaiko gimimo
įregistravimo ir gimimo įrašo, įregistruoto užsienyje, įtraukimo į apskaitą, dėl pažymos,
patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, ketinantiems registruoti santuoką
užsienio valstybėje, dėl civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo.
GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
2019 metais dėl gyvenamosios vietos deklaravimo kreipėsi 2354 Kupiškio miesto
gyventojai: 329 iš jų buvo užpildytos atvykimo deklaracijos, 62 – išvykimo deklaracijos (kai
išvykstama iš Lietuvos Respublikos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui), 24 asmenims atliktas
deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas. Dėl pažymų apie asmens deklaruotą
gyvenamąją vietą kreipėsi 438 asmenys. 1324 pažymos buvo išduotos patalpų savininkams ir 82
pažymos išduotos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Keliolika
asmenų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo prašymus teikė per e. paslaugų portalą e.paslaugos.lt.
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CIVILINĖ SAUGA
2019 m. įvyko 4 ekstremaliųjų situacijų komisijos prevenciniai posėdžiai. Buvo
akcentuojama: gaisringumo situacija rajone, civilinės saugos būklė Savivaldybėje, skęstančiųjų
prevencija, pasirengimas šaltajam metu periodui, civilinės saugos pratybos. Posėdžio metu
pristatytas ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimas
2018 m. Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai turėjo 10 pažymėjimų. Ekstremaliųjų situacijų
komisijos keliami klausimai buvo įgyvendinami. Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro nariai 2019 m. turėjo 15 pažymėjimų. Kupiškio rajono savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras dėl ekstremaliosios situacijos nebuvos sušauktas.
Operacijų centro nariai rinkosi į civilinės saugos stalo pratybas.
Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra 2 pavojingi objektai. Išorės avariniai
planai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas buvo svarstomas
viešai ir skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt. Kupiškio rajono
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas paskutinį kartą buvo naujinamas 2016 m.
pabaigoje. Peržiūrėtas ir patikslintas 2019 m. dėl pasikeitusių atsakingų darbuotojų kontaktų,
ekstremaliųjų situacijų komisijos ir operacijų centro sudėties. Atlikta galimų pavojų ir rizikos
analizė, pagal kurią numatyti labai didelės, didelės ir vidutinės grėsmės lygio pavojai. Pagal šiuos
rodiklius patvirtintas 2018–2020 metų Kupiškio rajono savivaldybės prevencinių priemonių planas.
Prevencinių priemonių plane numatyti tikslai 2019 metais buvo įgyvendinami. Sudaryti tarpusavio
pagalbos planai su gretimomis savivaldybėmis.
Pagal Kupiškio rajono savivaldybės prevencinių priemonių planą 2019 m. numatytos ir
2019 m. gruodžio 12 d. įvykdytos Savivaldybės lygio stalo pratybos „Civilinės saugos ir gelbėjimo
sistemos institucijų veiksmai likviduojant gaisro padarinius Kupiškio socialinių paslaugų centro
Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje“. Pratybose dalyvavo Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos (toliau – ESK) nariai, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
(toliau – ESOC) nariai, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atstovai, Kupiškio socialinių
paslaugų centro atstovai. Pratybas vertino Pasvalio rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus
vyriausiasis specialistas.
2019 m. gruodžio 27 d. buvo vykdyti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
darbuotojų civilinės saugos mokymai „Savivaldybės parengties ekstremaliosioms situacijoms
organizavimas“ ir „Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas“. 2019 m. apmokyti 97
darbuotojai.
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Pagal PAGD patvirtintą Techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių
priežiūros organizavimo grafiką 2019 metais atlikta 12 periodinių perspėjimo sirenomis sistemos
priemonių patikrinimų ir 2 kartus per metus vykdytas perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimas
įjungiant garsinius sirenų signalus. Vykdyti 46 periodiniai techninių GPIS priemonių patikrinimai.
Jų patikrinimo rezultatai registruoti Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų
ir atliktų veiksmų registravimo žurnale.
Didelis dėmesys 2019 m. buvo skiriamas gyventojų švietimui. Kupiškio rajono
savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių 2019 metų grafike buvo numatyta 11
priemonių, visos įgyvendintos. 2 publikacijos spaudoje, 10 straipsnių Savivaldybės interneto
svetainėje apie pavojus, galimą prevenciją ir rekomendacijas civilinės saugos temomis. Renginių
metu ir bendraujant su gyventojais išplatinta 760 vnt. lankstinukų ir atmintinių civilinės saugos
temomis. Bendradarbiaujant su Kupiškio PGT pareigūnais dalyvauta prevencinėse akcijose
Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje: „Gyvenkime saugiai“, „Kūrenkime saugiai“ – būstų ir
gyventojų lankymas. Pateiktos rekomendacijos dėl saugaus elgesio buityje, kūrenant krosnis. GPIIS
pranešimų nustatymo viešinimas, www.lt72.lt tinklalapio viešinimas. 2019 m. Kupiškio rajono
savivaldybė įsigijo 70 vnt. dūmų detektorių, kurie prevencinių akcijų metu buvo įrengiami
gyventojų būstuose. Vykdyta prevencinė veikla skęstančiųjų skaičiaus mažinimui Savivaldybės
teritorijoje. Kartu su Kupiškio PGT pareigūnais dalyvauta prevencinėje akcijoje „Saugi vasara“ –
vykdyta saugaus elgesio gamtoje ir prie vandens telkinių šiltuoju metų periodu akcija pradinių
klasių moksleiviams. Gyventojų lankomose maudyklose iškabintos saugaus elgesio vandenyje
atmintinės.
Pagal Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų civilinės saugos būklės kompleksinių
(planinių) patikrinimų ūkio subjektuose ir kitose įstaigose planą buvo numatyti 7 civilinės saugos
būklės kompleksiniai (planiniai) patikrinimai ūkio subjektuose ir kitose įstaigose. Patikrinti 2 ūkio
subjektai pagal veiklos rizikingumą II ir III ūkio subjekto grupės priskiriami subjektai ir 5 kitos
įstaigos grupei priskiriami subjektai. Visi numatyti patikrinimai įgyvendinti. Civilinės saugos būklė
tikrintuose objektuose įvertinta: 1 – patenkinamai, 6 – gerai. Teikta metodinė pagalba įstaigoms ir
ūkio subjektams.
2019 m. lapkričio 5 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus
vyriausioji specialistė Kupiškio rajono savivaldybėje atliko kompleksinį (planinį) patikrinimą.
Civilinės saugos būklė Kupiškio rajono savivaldybėje įvertinta gerai.
Vyko ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos pratybos. Civilinės saugos
specialistė buvo pakviesta vertinti pratybų 8 įstaigose. Buvo vertintos stalo pratybos Kupiškio r.
Šimonių pagrindinėje mokykloje, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje. Funkcinės pratybos
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vyko Kupiškio vaikų lopšelyje- darželyje „Saulutė“, Kupiškio L. Stuokos- Gucevičiaus gimnazijoje,
UAB „Kupiškio komunalininkas“, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriuje Šepetos
Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame centre, UAB „Kupiškio vandenys“, Kupiškio r.
Skapiškio pagrindinėje mokykloje. Darbuotojai ir moksleiviai apmokyti, kaip elgtis ekstremalioje
situacijoje. Teikta metodinė pagalba įstaigoms ir ūkio subjektams tinkamai vykdyti veiklą civilinės
saugos srityje.
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistas
2019 metais užtikrino efektyvų Savivaldybės administracijoje naudojamų informacinių sistemų
veikimą bei atnaujinimą, taikomos programinės įrangos funkcionavimą, turimos kompiuterinės
įrangos (111 kompiuterizuotų darbo vietų, 5 fiziniai serveriai, 4 virtualūs serveriai, 3 serveriai
debesyje, duomenų saugykla), komunikacinės technikos ir spausdinimo įrangos naudojimą,
nenutrūkstamą darbo stočių veikimą, elektroninio pašto sistemos (156 registruoti el. pašto
naudotojai), Savivaldybės interneto svetainės ir informacinių sistemų administravimą. Buvo
užtikrintas sklandus naujų kompiuterizuotų darbo vietų paruošimas, naujų vartotojų sukūrimas,
prisijungimų prie informacinių sistemų ar registrų organizavimas ir vykdymas.
Kupiškio mieste įrengta 12 vaizdo stebėjimo kamerų, vykdomas vaizdo duomenų
perdavimas į centrinį pultą, įrengtą Kupiškio rajono savivaldybės pastate.
Įvyko Belaidžio interneto (WiFi) zonų įrangos įrengimo Kupiškio rajono savivaldybės
viešose erdvėse pirkimas. Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, pagal dotacijos susitarimą Nr.
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/003101-033956 pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę
(EITP) –„WiFi4EU“. Kupiškio rajono savivaldybės viešose erdvėse bus įrengtos 8 lauko ir 3 vidaus
belaidžio interneto (WiFi) zonos. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2020 m. birželio 19 d.
Įsigyta Dokumentų valdymo sistema „Kontora“ (toliau – DVS KONTORA). DVS
KONTORĄ turi ir 24 Savivaldybės biudžetinės įstaigos. DVS KONTORA skirta dokumentams
tvarkyti, veiklai organizuoti ir darbui palengvinti. Naudodami DVS KONTORĄ turime galimybę
peržiūrėi ir greičiau surasti visus paskirtus dokumentus ir juos kontroliuoti, sutrumpėja dokumentų
vizavimo, tvirtinimo ir pasirašymo laikas, dokumentai pasirašomi ir mobiliu el. parašu, mažėja
spausdinimo kaštai. DVS KONTORA užtikrina mobilumą – sistemoje dokumentus galime
pasirašyti ir nebūdami darbo vietoje. Atsisakoma popierinių dokumentų siuntimų, dokumentai
pasirašomi el. parašu, siunčiami per E. pristatymo sistemą ar el. paštu. Dokumentų valdymo
sistemoje įdiegta integracija su E. pristatymo sistema leidžia greitai ir patogiai išsiųsti e. siuntas. E.
pristatymo paslauga užtikrina siunčiamų elektroninių dokumentų originalumo patvirtinimą,
saugumą bei tikslų kiekvieno etapo statuso fiksavimą. Įdiegtos integracijos pagalba Savivaldybės
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tarybos sprendimų projektai ir sprendimai viešinami Teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS.
Norminiai teisės aktai, pasirašyti elektroniniu parašu, skelbiamai Teisės aktų registre. Sėkmingai ir
greitai įvykdomos per El. paslaugų portalą užsakytos el. paslaugos.
Taupant investicijas bei siekiant kaštų skaidrumo didžioji dalis dokumentų
spausdinama,

kopijuojama

tinkliniais

daugiafunkciais

biuro

įrenginiais.

Savivaldybės

administracijoje tokių įrenginių yra 6 vnt., seniūnojose – 4 vnt.
Užtikrintas Savivaldybės interneto svetainės www.kupiskis.lt atitikimas bendriesiems
reikalavimams valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms. Interneto
svetainėje informacija nuolat atnaujinama, skelbiami visuomenei aktualūs teisės aktai, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai dėl teritorijų planavimo, nuolat atnaujinamas Kupiškio rajono
savivaldybės administracinių paslaugų sąrašas su paslaugų aprašais ir prašymų formomis.
Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės,
lankomumo ataskaita, balsavimo rezultatai, posėdžių garso bei vaizdo įrašai. Kupiškio rajono
savivaldybės interneto svetainė www.kupiskis.lt pritaikyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
(BDAR) reikalavimų atitikimui bei mobiliosioms programoms.
Aktualios naujienos ar informacija skelbiama Kupiškio rajono savivaldybės
socialiniame tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiosavivaldybe/. Operatyviai
reaguojama į paklausimus, pranešimus ar žinutes.
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINAVIMAS
Kiekvienais metais Jaunimo reikalų departamentas prie SADM Savivaldybei pateikia
rekomenduojamas įgyvendinti jaunimo politikos sritis, užduotis ir rezultatų vertinimo kriterijus.
Lentelėse pateiktos 2019 m. įgyvendintos pagrindinės užduotys bei pasiekti rezultatai.
Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas
Užduotys
Stiprinti
jaunimo
savanorius
priimančias
organizacijas

Skatinti
jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje
veikloje

Rezultatų vertinimo kriterijai
Organizuoti 5 susitikimai jaunimo savanorius galinčioms priimti organizacijoms.
Teiktos rekomendacijos jaunimo savanorius galinčioms priimti organizacijoms
dėl akreditacijos dokumentų pildymo.
Metų pabaigoje Savivaldybėje akredituotos 5 jaunimo savanorius priimančios
organizacijos: Kupiškio vaikų dienos centras, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis
„Obelėlė“, Kupiškio kultūros centras, Kupiškio viešoji biblioteka, Kupiškio
etnografijos muziejus.
Parengtas ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.
sprendimu Nr. TS-216 patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo
savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašas.
Organizuoti 5 susitikimai, skirti jauniems žmonėms susipažinti, paskatinti
dalyvauti ir į(-si)traukti į savanorišką veiklą.
2019 m. pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį Savivaldybėje pradėjo
savanoriauti 4 jaunuoliai: Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ – 1
jaunuolis, Kupiškio viešosios bibliotekos Subačiaus bibliotekoje – 2 jaunuoliai,
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Kupiškio etnografijos muziejuje – 1 jaunuolis.
Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas
Užduotys
Sudaryti sąlygas
atvirojo jaunimo
centro ir atvirųjų
jaunimo erdvių
veiklai ir(ar) jos
plėtrai
Užtikrinti
atvirojo jaunimo
centro ir atvirųjų
jaunimo erdvių
teikiamų
paslaugų
įvairovę ir
kokybę

Rezultatų vertinimo kriterijai
Į Savivaldybės strateginį veiklos planą įtraukta priemonė – atvirojo darbo su
jaunimu įgyvendinimas ir plėtra.

Parengtas ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
birželio 25 d. įsakymu Nr. ADV-487 patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės
teritorijoje veikiančio atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių
identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašas.
Įvertinta atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių veikla pagal
Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos
kokybės priežiūros tvarkos aprašą.
2019 m. Savivaldybėje atvirąjį darbą su jaunimu vykdė: Kupiškio jaunimo
centras, Kupiškio Alizavos jaunimo centras „ALSJA“ ir 3 atvirosios jaunimo
erdvės, įsikūrusios Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinyje, Kupiškio
kultūros centro Noriūnų padalinyje ir Kupiškio kultūros centro Subačiaus
padalinyje.

Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra
Užduotis
Užtikrinti jaunų
žmonių interesų
atstovavimą,
sprendžiant
Savivaldybės
jaunimo
politikos
klausimus

Rezultatų vertinimo kriterijai
Parengtas ir Kupiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
balandžio 17 d. įsakymu Nr. ADV-305 patvirtintas Kupiškio r. savivaldybės
jaunimo atstovų rinkimų į jaunimo reikalų tarybą organizavimo tvarkos aprašas.
Organizuotas viešas visuotinis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
mokinių savivaldų atstovų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje susirinkimas,
kurio metu išrinkti jaunimo atstovai į Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybą.
Parengti ir Kupiškio r. savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu
Nr. TS-102 patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybų
nuostatai (nauja redakcija).
Kupiškio r. savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-186
patvirtinta jaunimo reikalų tarybos sudėtis, kuri spalio 31 d. buvo pakeista.
2019 m. įvyko 2 Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
posėdžiai.
Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planavimas ir
viešinimas: veiklos planai, posėdžių protokolai, ataskaitos skelbiamos
Savivaldybės interneto svetainėje.

Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas
Užduotis
Skatinti efektyvų
jaunimo
politikos
įgyvendinimą
Savivaldybėje

Rezultatų vertinimo kriterijai
Jaunimo reikalų departamentui prie SADM pateiktos 4 ataskaitos apie jaunimo
politikos įgyvendinimą Savivaldybėje.
Iš Kupiškio r. savivaldybės seniūnijų, Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio
regiono skyriaus Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje kas ketvirtį renkami
duomenys apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusius neaktyvius
jaunus žmones. IV ketv. duomenimis Savivaldybėje registruota 15 niekur
nesimokančių, nedirbančių, mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių.
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Atliktas tyrimas „Savanoriškos veiklos poreikis Kupiškio rajone“. Apklausoje
dalyvavo 100 jaunuolių.
Sveikos gyvensenos skatinimas
Užduotis
Vykdyti
psichoaktyviųjų
medžiagų
prevenciją
Savivaldybėje

Rezultatų vertinimo kriterijai
Suorganizuoti projektai:
Projektas „Nerūkyk – gyvenk sveikiau!“. Projekte dalyvavo 3 ugdymo įstaigos
ir valstybės biudžetinė įstaiga: Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos
namai, Kupiškio vaikų dienos centras, Kupiškio jaunimo centras, Kupiškio
jaunimo darbo centras.
Projektas „Nevartok – Pasiek daugiau!“, projekte dalyvavo Kupiškio Povilo
Matulionio progimnazija, Kupiškio jaunimo centras. Projektus vykdė VšĮ
„Verslo Iniciatyva“.
Kupiškio jaunimo centre suorganizuota psichologo paskaita jaunimui
„Priklausomybė. Kaina“. Paskatas skaitė Rokiškio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro samdomas psichologas V. Auga.
Projektuose, paskaitose dalyvavo daugiau kaip 200 Kupiškio rajono
savivaldybės jaunuolių.

Kupiškio rajono savivaldybė gavo padėką iš Jaunimo reikalų departamento prie
SADM už aktyvią, nuoseklią veiklą, pasiektus rezultatus įgyvendinant jaunimo politiką
Savivaldybėje bei reikšmingai prisidėjus kuriant teigiamą pokytį jaunimo labui.
KULTŪRA, ŠVIETIMAS IR SPORTAS
2019 metais Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto
skyrius (toliau – Skyrius) veiklą organizavo vadovaudamasis Skyriaus nuostatais, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtais dokumentais, Savivaldybės tarybos
sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais švietimo, sporto, kultūros, paveldosaugos veiklų organizavimą. Skyriaus
specialistai atliko pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas:
1. Vykdė teisės aktų nustatyta tvarka švietimo srities viešąjį administravimą
Savivaldybės tarybai pavaldžiose švietimo įstaigose.
2. Kuravo priskirtas švietimo įstaigas, mokomuosius dalykus ir teikė konsultacinę
pagalbą švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, ugdymo įstaigų vadovų pasitarimų ir individualių
konsultacijų metu dėl ugdymo programų įgyvendinimo, mokytojų veiklos priežiūros organizavimo,
priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo programos
baigimo ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, savarankiško mokymosi,
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bei brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo,
duomenų bazių tvarkymo, statistinių ataskaitų, mokytojų atestacijos dokumentų pildymo, atskirų
dalykų programų bei neformaliojo vaikų švietimo programų rengimo, metodinės veiklos
organizavimo ir kitais švietimo veiklos klausimais. Teikė informaciją mokiniams, tėvams
(globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims apie steigėjui pavaldžias mokyklas ir kitas švietimo
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įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą,
brandos egzaminus ir kt.
3. Vykdė priežiūrą įvairiais švietimo įstaigų veiklos klausimais: brandos egzaminų,
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo; mokinių, pedagogų registrų
pildymo; statistinių ataskaitų sudarymo ir kt. klausimais.
4. Nagrinėjo kuruojamų mokomųjų dalykų mokytojų atestavimo dokumentus, stebėjo
mokytojų, siekiančių įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, pamokas, teikė savo
išvadas ir vertinimus. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija suteikta 4 mokytojams,
vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija suteikta 6 mokytojams.
5. Tvarkė švietimo įstaigų registrą, vykdė Savivaldybės mokyklų, kultūros įstaigų
tinklo pertvarką.
6. Inicijavo projektų rengimą ugdymo įstaigose, rengė ir įgyvendino projektus.
2019 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybėje veikė 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 4
pagrindinės mokyklos, mokykla „Varpelis“, 2 gimnazijos, 1 progimnazija, 2 formalųjį švietimą
papildančias programas įgyvendinančios mokyklos (Kupiškio meno mokykla ir Kupiškio r. kūno
kultūros ir sporto centras), 1 universalus daugiafunkcis centras.
2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės švietimo įstaigose buvo ugdoma:
- 1624 mokiniai bendrojo ugdymo mokyklose,
- iš jų 5 – suaugusiųjų mokymo klasėse;
- 121 vaikas ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
- 383 vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
- 452 mokiniai mokėsi pagal formalųjį švietimą papildančias programas.
Bendrojo

ugdymo

mokyklų

bendrosiose

klasėse

ir

mokyklų

jungtinėse

priešmokyklinėse / ikimokyklinėse grupėse ugdoma 315 specialiųjų poreikių mokinių (iš jų 144 –
nedidelių poreikių, 127 – vidutinių poreikių, 44 – didelių poreikių, pagal individualizuotą ugdymo
programą ugdoma 14 mokinių.)
2019 m. spalio 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 209
pedagogai (be vadovų, pavaduotojų ugdymui bei ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų), 23
pagalbos mokiniui specialistai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklų
jungtinėse ikimokyklinėse / priešmokyklinėse grupėse dirbo 40 ikimokyklinio ugdymo mokytojų.
Neformaliojo švietimo įstaigose (Kupiškio meno mokykloje ir Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto
centre) dirbo 29 pedagoginiai darbuotojai.
Švietimo pagalbą teikia Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba. Joje dirbo 5 pagalbos
mokiniui specialistai ir 2 metodininkai.
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Iš viso mokyklose dirbo: 96 proc. atestuotų pedagogų ir 100 proc. atestuotų pagalbos
mokiniui specialistų: 3 (1 proc.) mokytojai ekspertai, 86 (37 proc.) mokytojai metodininkai, 119 (52
proc.) vyresniųjų mokytojų, 14 (6 proc.) mokytojų.
Savivaldybėje veike 15 švietimo įstaigų. Joms vadovo 27 vadovai, iš jų: 15 direktorių
(4 iš jų buvo laikinai einantys direktoriaus pareigas), 12 direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir (ar)
skyriaus vedėjų.
Pradėtas įgyvendinti projektas ,,Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių
išsaugojimas veikiant kartu“ (BELLA CULTURE), finansuojamas iš ES ir Savivaldybės lėšų.
Sėkmingai tęsiamas 2017 m. pradėtas įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu‘‘ priemonės ,,Kompleksinės paslaugos šeimai‘‘ projektas ,,Kompleksinių paslaugų
šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje‘‘ (projekto Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416-01-0006).
2019 m. buvo tęsiamas Europos Sąjungos fondų investicijų projekto ,,Mokyklų
aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis‘‘ įgyvendinimas.
2019 m. lapkričio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos
socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto
Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ sutartį. Projektą parengė
Skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 90946 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1857,60 euro iš
Savivaldybės biudžeto lėšų.
Projekto ,,Išmaniojo peliaus PATS laboratorija‘‘ tikslas – diegti pokyčius, skatinančius
inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo
kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis kiekvienoje iš keturių projekte
dalyvausiančių institucijų bus sukurta po vieną laboratoriją – šiuolaikiškomis IKT aprūpintą
virtualią ugdymo / ugdymosi aplinką (planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs
kubai, mėtomi mikrofonai), kurioje vaikų kompetencijas padės plėtoti herojus – išmanusis pelius
PATS (Pažink. Atrask. Tyrinėk. Sužinok.) Šiose laboratorijose tikslingas veiklas pagal
priešmokyklinio

ugdymo

programą

ugdomiems

vaikams

kiekvieną

savaitę

organizuos

priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkins
švietimo pagalbos specialistai. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai
tobulinti bei, siekiant apmąstyti ir tobulinti vaikų ugdomąją veiklą, rengiami laboratorijoje dirbusio
mokytojo užrašai – ,,PATS laboratorija. Vaikų ugdymo organizavimo refleksija‘‘.
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2017 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn. Kupiškio rajono savivaldybė vykdė
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę
09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0075
„Kompleksinis matematinių kompetencijų ugdymo modelis KUBAS“ (toliau – Projektas). Projekte
dalyvavo dvi veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės mokyklos – Kupiškio Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus gimnazija ir Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla bei konsultuojanti
mokykla – Rokiškio Juozo Tumo–Vaižganto gimnazija. Projekto tikslas – pasiekti, kad veiklą
tobulinančių mokyklų 2019 m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų
bendras vidurkis būtų ne mažesnis kaip šeši. Projekto metu mokinių pasiekimų gerinimui buvo
įgyvendinamos ne pavienės veiklos, bet inovatyvių ir šiuolaikiškų veiklų kompleksas: Matematinių
kompetencijų stiprinimo modelis KUBAS, kuris apėmė mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų
ūgtį (K), užduočių parinkimą, adaptavimą bei „Užduočių banko“ kūrimą (UB) ir tikėtiną mokinių
vidinės motyvacijos ir akademinės sėkmės (AS) teigiamą pokytį.
Siekiant Projekto tikslo, buvo suformuotas Projekto uždavinys – sudaryti sąlygas
mokinių matematinių kompetencijų ūgčiai ir įgyvendinama numatyta veikla – Kompleksinio
matematinių kompetencijų stiprinimo modelio KUBAS diegimas.
Įvertinant veiklą tobulinusių mokyklų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatų pokytį per penkerius metus, galima pažymėti, kad Projekto
nauda didžiulė – abi mokyklos pasiekė geriausių rezultatų per 2015–2019 metų laikotarpį.
Didžioji dalis Kupiškio rajono savivaldybės 10 klasės mokinių mokosi Kupiškio
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje (beveik 62 proc.), todėl galima daryti išvadą, kad
Projekto veiklos padarė nemenką įtaką bendram Savivaldybės mokinių matematikos PUPP
rezultatui. Kupiškio rajono savivaldybės mokinių matematikos PUPP bendras įvertinimas 5,29, tai
yra 0,29 balo aukštesnis už Lietuvos matematikos PUPP bendrą įvertinimą.
Tyrėjų komanda, vadovaujama dr. R. Bruzgelevičienės, 2018 m. Kupiškio rajono
savivaldybėje atliko tyrimą ,,Lyderystė – mokyklos socialinio ekonominio konteksto įveikai
siekiant gerinti mokinių pasiekimus‘‘. Tyrimo duomenys atskleidė, jog siekiant aukštesnių mokinių
pasiekimų Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose aktualu švelninti žemo sociokultūrinio,
ekonominio konteksto įtaką. Siekiant geresnių mokinių pasiekimų, 2019 m. pradėtas įgyvendinti
projektas ,,Lyderių laikas 3“ (toliau – LL3). Savivaldybės mero 2019 m. vasario 4 d. potvarkiu Nr.
MV-4 „Dėl projekto kūrybinės komandos sudarymo“ buvo sudaryta Savivaldybės kūrybinė
komanda iš 14 asmenų. Pasirenkant projekto LL3 temą vadovautasi tyrimo įžvalgomis: mokinių
pažangos ir pasiekimų gerinimas sietinas su socialinio-emocinio ugdymo stiprinimu, siekiant, kad
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mokykla taptų vaikui palaikančiąja institucija, iš dalies kompensuojančia šeimoje patiriamus
nepriteklius. Pokyčio projekto temos – socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas – aktualumą iš
dalies lėmė ir LL3 projekto metu atlikto profesinio kapitalo tyrimo rezultatai – visose mokyklose
silpniausiai vertinama profesinio kapitalo dimensija – sprendimų priėmimas.
Skyriaus iniciatyva Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje įsteigti du nauji padaliniai
– Vaikų dienos centrai Šimonyse ir Alizavoje.
Įgyvendinami infrastruktūrai pagerinti skirti projektai: ,,Modernių ir saugių mokymosi
erdvių pradiniam ugdymui sukūrimas Kupiškio P. Matulionio progimnazijoje‘‘, ,,Infrastruktūros
pritaikymas neformaliam vaikų švietimui Kupiškio rajone‘‘, ,,Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje
,,Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“. 2019 m. rugsėjo 1 d. nauja ikimokyklinio ugdymo
grupė pradėjo veikti Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Obelėlė“.
Skyriaus darbuotojai rengė aprašus ir dirbo komisijoje, skirsčiusiose konkursines lėšas:
1. Konkursinės lėšos (2019 m. – 1000 Eur) neformaliajam suaugusiųjų švietimui
Savivaldybėje: Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos
aprašas (Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-161).
2. Konkursinės lėšos (2019 m. – 3000 Eur) Kupiškio krašto istorijai ir reprezentacijai
svarbių leidinių leidybai: Spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto
lėšomis tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. TS-149).
3. Konkursinės lėšos (2018 m. – 13000 Eur) Savivaldybės teritorijoje veikiančių
tradicinių religinių bendruomenių renginiams, pastatų išsaugojimui, remontui: Religinių
bendruomenių projektų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas
(Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. TS-182).
4. Konkursinės lėšos (2019 m. – 1400 Eur) jaunimo idėjoms remti: Jaunimo iniciatyvų
projektų finansavimo tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr.
TS-174).
5. Konkursinės lėšos (2019 m. – 3000 Eur) laisvalaikio užimtumui ir vasaros poilsio
organizavimui. Laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektų
finansavimo tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. TS-173).
6. Konkursinės lėšos (2019 m. – 10 000 Eur) nevyriausybinių organizacijų veiklos
rėmimui: Nevyriausybinių organizacijų finansavimo, projektų pateikimo ir vertinimo tvarkos
aprašas (Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. TS-37).
7. Konkursinės lėšos ( 2019 m. – 3000 Eur) mokinių vertybinių nuostatų ugdymui:
Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2017 m.
gegužės 30 d. sprendimas Nr. TS-172).
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8. Konkursinės lėšos (2019 m. – 8315 Eur) gyventojų fizinio aktyvumo veikloms,
Kupiškio kraštą garsinantiems respublikiniams, tarptautiniams renginiams organizuoti, sportininkų
pasirengimui varžyboms. Kupiškio rajono savivaldybės sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto
organizacijų veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11
d. sprendimas Nr. TS-150).
2. Konkursinės lėšos (2019 m. – 1500 Eur) studentų rėmimui. Numatytos dvi
finansinės paramos rūšys: studijų stipendija (3 BSĮ dydžio) ir dalies mokesčio už mokslą
kompensavimas (iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1500 Eur per metus). Studentų rėmimo Kupiškio
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d.
sprendimas Nr. TS-241).
2019 m. Skyrius inicijavo ir atliko dvi patikras vietoje (ugdymo institucijose):
„Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo patikra Kupiškio rajono
savivaldybės mokyklose“, ,,Mokinių priėmimo organizavimo ir dokumentų valdymo patikra
Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje“. Atliekant Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo patikrą nustatyta, kad pagrindinio ugdymo
pasiekimo patikrinimas Savivaldybės mokyklose organizuojamas ir vykdomas laikantis Pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558, reikalavimų.
Patikros Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje tikslas – įvertinti mokykloje
teikiamų paslaugų (mokinių priėmimo, mokymo sutarčių įforminimo, mokinio pažymėjimų
išdavimo) įgyvendinimą. Atlikus patikrą, parengtos rekomendacijos mokyklos direktoriui bei
pateikti siūlymai Savivaldybės merui.
2019 m. Savivaldybės kultūros centre veikė 19 mėgėjų meno kolektyvų, juos lankė
331 saviveiklininkas. Kultūros centro padaliniuose ir laisvalaikio salėse savo veiklą vykdė 38
mėgėjų meno kolektyvai, juos lankė 333 saviveiklininkai. Buvo organizuojami koncertai, parodos,
teatrų festivaliai, profesionaliojo meno atlikėjų pasirodymai.
Kupiškio etnografijos muziejuje ir jo struktūriniuose padaliniuose 2019 m. surengtos
kilnojamosios ir nekilnojamosios parodos. Ir muziejuje, ir padaliniuose buvo surengta 50 įvairių
renginių, skirtų krašto etninės kultūros tradicijų išsaugojimui, įžymių istorinių įvykių, iškilių
asmenybių jubiliejų paminėjimui. 2019 m. vesti 188 edukaciniai užsiėmimai. Muziejuje įgyvendinta
13 projektų. Išleista monografija „Skapiškis. Senovė ir dabartis“, fotografijų albumas „Kupiškio
krašto vaizdai“, leidinys „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus“. Muziejuje
vyko kultūros paso edukacija „Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka vaikams“, neformaliojo
vaikų švietimo programa „Amatai ir užsiėmimai-1“. Muziejaus edukacinėje klasėje 2019 m.
surengtos septynios mokinių darbų parodos.
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2019 m. bibliotekos paslaugas Savivaldybės gyventojams teikė Kupiškio savivaldybės
viešoji biblioteka, turinti Subačiaus miesto padalinį, 10 kaimo padalinių ir 5 skaitytojų aptarnavimo
punktus. Biblioteka ir jos struktūriniai padaliniai aptarnavo 5182 registruotus vartotojus, 88405
lankytojus, kuriems išduoti 165677 dokumentai. Buvo atnaujinamas bibliotekos dokumentų fondas,
lankytojams užtikrinama prieiga prie elektroninės informacijos. Įgyvendinant projektą „Prisijungusi
Lietuva“ atnaujinta viešos interneto prieigos taškų kompiuterinė įranga Kupiškio viešojoje
bibliotekoje, Subačiaus ir Antašavos padaliniuose: gauti kūrybiniai, inžineriniai ir programavimo IT
paketai. Bibliotekininkų vestus skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 365 asmenys. Viešoji
biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos ir Kupiškio rajono savivaldybės finansuotus
projektus „Atviras Kupiškio informacinis srautas – AKIS“, „Diagnozė: poetas“, „Nuo 0 iki 100“,
„Kupiškio krašto QR kodas“ ir „Gedimino Kaluinos knygos „Mano atsiminimai“ leidyba“.
Vykdant ilgalaikius projektus ir siekiant išsaugoti reikšmingiausius Kupiškio rajono
kultūros paveldo objektus, pagal Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos
2018 metais pateiktą Paveldotvarkos programos paraišką, 2019 metais gautas valstybės
finansavimas Palėvenės vienuolyno (u. k. 23622) remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės
pašalinimo tvarkybos darbams vykdyti. 2019 m. pakeista likusi vienuolyno stogo dalis. Darbams
atlikti panaudota 100 000 Eur valstybės biudžeto ir 17 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.
2019 metais minint Baltijos kelio trisdešimtmetį, magistralinio kelio A2 Vilnius–
Panevėžys ir rajoninio kelio Nr. 3017 Velžys–Jotainiai–Pagiriai–Šėta sankryžoje (Paberžio k.,
Velžio sen., Panevėžio r. sav., koordinatės 55.614301, 24.420218) iš paminklotvarkai skirtų
Savivaldybės biudžeto lėšų pagamintas ir pastatytas atminimo paminklas.
Minint Lietuvos Nepriklausomybės kovų metus ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d nutarimą Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės kovų
atminimo metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo“, įamžintas Kupiškio krašto savanorių
atminimas. Noriūnų seniūnijos Palėvenės bažnyčios šventoriuje įrengta ir atidengta atminimo lenta
Kupiškio krašto savanoriams. Sudarytas ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje
viešinamas Kupiškio krašto savanorių sąrašas.
Atnaujinta Lietuvos partizanų palaikų užkasimo vieta Ežerėlio g., Kupiškio mieste.
Naujai atkurti sunykę mediniai stulpeliai, pagaminta ir įmontuota atminimo lentelė, nuvalyti ir
perdažyti kiti simboliai.
Iš religinių bendruomenių projektų rėmimo lėšų programą atliktas kultūros paveldo
objekto – Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios (u. k. 23623) remontas, likviduojant avarinę
būklę buvo perdažytas bažnyčios ir varpinės stogas.
Parengtas ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Atminimo
ženklų įrengimo tvarkos aprašas.
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Ataskaitiniais

metais,

pagal

sudarytą

Kupiškio

rajono

Valstybės saugomų

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir paminklų stebėsenos 2016 – 2020 metų planą, stebėsena
atlikta ir surašyti stebėsenos aktai 20-čiai kultūros paveldo objektų. Stebėsenos aktai pateikti KPD
Panevėžio skyriui ir sukelti į Savivaldybės interneto svetainę www.kupiskis.lt.
Rugsėjo mėn., bendradarbiaujant su Kupiškio etnografijos muziejumi, vyko Europos
paveldo dienų renginiai Kupiškio rajone. 2019 metų tema – „Palėvenės dominikonų vienuolynas:
įsidienojanti didinga praeitis“. Projekto tikslas – supažindinti jaunimą su Palėvenės dominikonų
istorija, analizuoti Palėvenės dominikonų vienuolyno buvimą ir dabartinę reikšmę, ugdyti, pajusti,
išsaugoti, išgyventi vėlyvojo baroko grožį dabarties sąlygomis. Vyko pažintinės ekskursijos
Palėvenės dominikonų vienuolyno ansamblyje ir edukaciniai užsiėmimai: „Senoji kalvystė“ (vedė
skulptorius – kalvis Audrius Laucius), „Senosios knygos menas: įrišimas ir kaligrafija“ (vedė
Panevėžio miesto savivaldybės Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė
Ona Pesickaitė), arbatos degustacija „Vienuolių arbata“ (vedė Renata Montvilienė), „Ekslibrisas –
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei“ (vedė Lietuvos valdovų rūmų edukatorė Vida Kaunienė).
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos edukacinė–muzikinė programa „Senosios
muzikos paslaptys“ (vadovė Ieva Baublytė). Renginyje dalyvavo apie 100 Kupiškio ugdymo įstaigų
mokinių. Projektą finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Kupiškio
rajono savivaldybė.
VIEŠIEJI PIRKIMAI
Pirkimų tikslas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, – sudaryti
pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Su viešaisiais pirkimais susijusi Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos veikla apžvelgiama žemiau pateiktose lentelėse ir diagramoje.
Bendra pirkimų apžvalga apie pirkimus pasibaigusius sutarties sudarymu 2017 – 2019 metais
1 lentelė. Bendra pirkimų apžvalga pagal pirkimo būdus.

Eil.
Nr.

1.

Pirkimo rūšis
Tarptautiniai viešieji
pirkimai, iš jų:

1.1. Atviras konkursas
1.2.
2.

Pirkimas iš VšĮ CPO
LT* katalogo
Supaprastinti viešieji
pirkimai, iš jų:

2.1. Atviras konkursas

2018 m.
2019 m.
2017 m.
Pradinės
Pradinės
Pradinės
Pirkimų
sutarčių
Pirkimų
sutarčių
Pirkimų
sutarčių
skaičius
vertės,
skaičius
vertės,
skaičius
vertės,
Eur su PVM
Eur su PVM
Eur su PVM

64

589 535,80

28

412 352,45

35

690 890,60

2

256 639,10

3

252 371,69

2

535 500,00

62

332 896,70

25

159 980,76

33

155 390,60

427

5 667 611,50

373

4 720 439,80

365

3 731 501,72

8

3 427 207,00

8

2 737 945,90

10

2 148 314,24
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2.2. Neskelbiamos derybos
Neskelbiama apklausa
(mažos vertės pirkimai)
Skelbiama apklausa
2.4.
(mažos vertės pirkimai)
Sandoriai pagal VPĮ 10
3.
str. 5 dalį
Įvykdyti pirkimai
4. pagal kitų įstaigų
įgaliojimą
2.3.

Iš viso

2

25 892,00

2

23 470,00

1

350,00

402

1 698 835,00

316

600 375,25

318

703 305,32

15

541 569,50

47

1 358 648,65

36

879 532,16

1

1 026 000

2

1 992 800

-

-

1

12 083,06

4

66 628,60

2

37 461,60

493

7 295 230,36

407

5 199 420,85

402

4 459 853,92

Pastaba. * – užsakymai iš Centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ CPO LT katalogo (toliau – CPO).

Bendra pirkimų apžvalga diagramoje
Atliktų pirkimų pradinės sutarčių vertės (Eur su PVM)
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

0

Iš CPO
katalogo

Atviras
konkursas

2017 m.

Atviras
konkursas
(tarptautinis)
256,639.10

332,896.70

2018 m.

252,371.69

159,980.76

2019 m.

535,500.00 €

155,390.60 €

Neskelbiamos
derybos

Neskelbiama
apklausa

Skelbiama
apklausa

Sandoriai

Pagal
įgaliojimą

3,427,207.00

0

2,737,945.90

23,470.00

1,698,835.00

541,569.50

1,026,000

12,083.06

600,375.25

1,358,648.65

0

2,148,314.24 €

350.00 €

66,628.60

703,305.32 €

879,532.16 €

0.00 €

37,461.60 €

1 pav. Bendra pirkimų apžvalga stulpelinėje diagramoje.

2019 m. įvykdyti pirkimai procentais pagal pirkimų vertes
Pagal įgaliojimą
1%
Atviras konkursas
(tarptautinis)
Skelbiama apklausa 12%
20%

Neskelbiama
apklausa
16%
Sandoriai
0%

Iš CPO katalogo
3%

Atviras konkursas
48%

Neskelbiamos
derybos
0%

2 pav. 2019 m. įvykdytų pirkimų vertės procentais.
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Pirkimai, vykdyti per CPO
2 lentelė. Pirkimų, vykdytų iš CPO katalogo, skaičius ir vertė.
Pirkimo
objekto
rūšis
Prekės
Paslaugos
Darbai
Iš viso

Bendras
pirkimų
skaičius

2017 m.
Bendra sudarytų
sutarčių vertė, Eur
su PVM

Bendras
pirkimų
skaičius

2018 m.
Bendra sudarytų
sutarčių vertė, Eur
su PVM

Bendras
pirkimų
skaičius

19,00
43,00

151 584,59
181 312,12

8
17

114 088,09
45 892,67

21
12

62

-

-

-

-

332 896,7

25

159 980,76

33

2019 m.
Bendra sudarytų
sutarčių vertė,
Eur su PVM
109 967,43
45 423,17
-

155 390,60

STRATEGINIS PLANAVIMAS
Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane (toliau –
SVP), atsižvelgiant į Kupiškio rajono savivaldybės ilgos trukmės strateginio planavimo
dokumentus, Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus (reglamentuojančius Savivaldybės
institucijų veiklos organizavimą bei finansavimą) bei aplinkos analizės išvadas, suformuota
Savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos Savivaldybės vykdomos programos, siekiami
rezultatai ir nurodytos lėšos bei finansavimo šaltiniai programoms įgyvendinti.
Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas buvo
patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl
Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 2019 m.
SVP buvo keičiamas 2 kartus (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 29 d.
sprendimas Nr. TS-139 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d.
sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ pakeitimo” ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d.
sprendimas Nr. TS-295 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d.
sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ pakeitimo“). Keitimas buvo būtinas dėl naujų projektų įgyvendinimo galimybės,
Savivaldybės biudžeto pakeitimų).
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsena yra atskiras veiklos valdymo etapas,
kurio tikslas – rinkti ir analizuoti informaciją apie strateginio veiklos plano įgyvendinimo
rezultatus, vertinimo kriterijų reikšmių, užsibrėžtų tikslų pasiekimą einamuoju laiku ir priimti
sprendimus dėl veiklos valdymo tobulinimo.
2019 metais buvo parengta Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio
veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaita, kuriai 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-56
„Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano
įgyvendinimo (veiklos) 2018 metais ataskaitai” pritarė Kupiškio rajono savivaldybės taryba.
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Vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos
plano nuostatomis, buvo parengtas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos
planas, numatantis konkrečias Savivaldybės administracijos skyrių bei darbuotojų veiklas,
reikalingas SVP tikslams ir uždaviniams pasiekti. Planas patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ADV-328 „Dėl Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“.
2019 m. buvo parengta Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų
veiklos plano įvykdymo ataskaita, patvirtinta 2019 m. gegužės 7 d. Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. ADV-347 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų
veiklos plano įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“.
2019 m. pradėtas rengti Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginis
plėtros planas. Buvo parengta vidaus ir išorės analizė. Siekiant užtikrinti efektyvų Kupiškio rajono
savivaldybės 2020–2030 metų strateginio plėtros plano rengimą sudarytos 3 darbo grupės.
INVESTICIJOS
2019 m. buvo pateikti projektiniai pasiūlymai:
Eil.
Nr.

1) 1.

Priemonė

Projekto pavadinimas

NR. 08.1.1-CPVA-V-427
INSTITUCINĖS GLOBOS
PERTVARKA: INVESTICIJOS Į
INFRASTRUKTŪRĄ
2) 2. 3) NR. 05.5.1-APVA-R-019
KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA
4) 3.
NR. 07.1.1-CPVA-V-907
MIESTO INŽINERINĖS
INFRASTRUKTŪROS,
SVARBIOS VERSLUI,
ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA
5) 4.
„PAGRINDINĖS PASLAUGOS
IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS
KAIMO VIETOVĖSE“

„Bendruomeninių vaikų globos
namų ir vaikų dienos centrų tinklo
plėtra Kupiškio rajono
savivaldybėje“
„Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio
rajono savivaldybėje“
„Pastato Gedimino g. 53B,
Kupiškyje, atnaujinimas ir
pritaikymas verslui“
„Kupiškio rajono Žaidelių kaimo
apšvietimo inžinerinių tinklų plėtra“

Projektinio
pasiūlymo
pateikimo
data
2019-01-07

Panevėžio
regiono tarybos
sprendimas

2019-06-21

2019-09-06
Nr. 51/4S-21
LR VRM
įsakymas 1V-768
2019-09-16

2019-07-30

LR SADM
įsakymas A1-138
2019-03-06

2019-12-10

Projektinių pasiūlymų pateikimas
2016 m.
2017 m.

2018 m.
2019 m.
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2019 m. pateiktos paraiškos projektus įgyvendinančioms institucijoms:
Eil.
Nr.
6) 1. 7)

8) 2.

9)

Priemonė

Projekto pavadinimas

NR. 08.1.1-CPVA-V-427
INSTITUCINĖS GLOBOS
PERTVARKA: INVESTICIJOS Į
INFRASTRUKTŪRĄ
NR. 05.5.1-APVA-R-019
KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA

„Bendruomeninių vaikų globos namų ir
vaikų dienos centrų tinklo plėtra
Kupiškio rajono savivaldybėje“
„Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio
rajono savivaldybėje“

Paraiškos
pateikimo
data
2019-04-04

Ministerija,
agentūra

2019-09-25

AM, APVA

SADM, CPVA

Paraiškų pateikimas

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2019 m. pasirašytos administravimo ir finansavimo sutartys
Eil.
Nr.

Priemonė

10) 1. 11) NR. 08.1.1-CPVA-V427 INSTITUCINĖS
GLOBOS
PERTVARKA:
INVESTICIJOS Į
INFRASTRUKTŪRĄ
12) 2. 13) Nr. 08.1.3-CPVA-R609 PIRMINĖS
ASMENS
SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS
VEIKLOS
EFEKTYVUMO
DIDINIMAS
14) 3. 15) NR. 05.5.1-APVA-R019
KRAŠTOVAIZDŽIO
APSAUGA
16) 4.
Nr. 08.4.2-ESFA-V621
17) PRIKLAUSOMYBĖS
LIGŲ
PROFILAKTIKOS,
DIAGNOSTIKOS IR
GYDYMO
KOKYBĖS IR
PRIEINAMUMO
GERINIMAS

Projekto
pavadinimas

Sutarties
pasirašymas

Projekto
užbaigimas

Sutarties
vertė

„Bendruomeninių vaikų
globos namų ir vaikų
dienos centrų tinklo
plėtra Kupiškio rajono
savivaldybėje“
NR. 08.1.1-CPVA-V427-01-0002
„Pirminės asmens
sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo
didinimas Kupiškio
rajono savivaldybėje“
Nr. 08.1.3-CPVA-R609-51-0008

2019-07-01

2021-06

2019-02-01

„Kraštovaizdžio
apsauga Kupiškio
rajono savivaldybėje“
„Integruotų
priklausomybės ligų
gydymo paslaugų
kokybės ir prieinamumo
gerinimas“
Nr. 08.4.2-ESFA-V-62101-0001

228763,44

Skirtas
finansavimas
228763,44

Savivaldybės
lėšos
0

2021-03

193645,03

179121,65

14523,38

2019-12-30

2021-12

234693,37

199489,36

35204,01

2019-10-30

2022-10-30

924815,47

786093,15

0
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Pasirašytos finansavimo sutartys

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2019 m. įgyvendinami projektai
Priemonė

Projekto pavadinimas

18) 1.

NR. 09.1.3-CPVA-R-724
MOKYKLŲ TINKLO
EFEKTYVUMO
DIDINIMAS

19) 2.

NR. 09.1.3-CPVA-R-725
NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO
INFRASTRUKTŪROS
TOBULINIMAS
NR. 04.5.1-TID-R-516
PĖŠČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA
„PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ
ATNAUJINIMAS KAIMO
VIETOVĖSE (mažiau kaip 1
tūkst. gyventojų turinčių
miestų, miestelių ir kaimų
viešosios infrastuktūros
atnaujinimas)“
NR. 05.4.1-CPVA-R-302
AKTUALIZUOTI
SAVIVALDYBIŲ
KULTŪROS PAVELDO
OBJEKTUS

„Modernių ir saugių mokymosi
erdvių pradiniam ugdymui
sukūrimas Kupiškio P. Matulionio
progimnazijoje“
NR. 09.1.3-CPVA-R-724-51-0001
„Infrastruktūros pritaikymas
neformaliajam vaikų švietimui
Kupiškio rajone“
NR. 09.1.3-CPVA-R-725-51-007

Eil.
Nr.

20) 3.1)

21) 4.2)

5.

22) 6.

NR. 07.1.1-CPVA-R-905
MIESTŲ KOMPLEKSINĖ
PLĖTRA

3)

NR. 07.1.1-CPVA-R-905
MIESTŲ KOMPLEKSINĖ
PLĖTRA

7.
23)

4)

8.24) NR. 07.1.1-CPVA-R-905
MIESTŲ KOMPLEKSINĖ
PLĖTRA

5)

9.25) Nr. 09.1.3-CPVA-R-705
IKIMOKYKLINIO IR

Sutarties
sudarymo
data
2018-01-04

Veiklų
pradžia

Veiklų
pabaiga

Projekto
partneriai

2018-01

2019-0

Kupiškio P.
Matulionio
progimnazija

2017-12-21

2017-12

2019-01

„Dviračių transporto infrastuktūros
plėtra Kupiškio mieste, K.
Šimonio g.“
NR. 04.5.1-TID-R-516-51-0004
„Kupiškio r. Adomynės k. Dvaro
g., Juodpėnų k. K. Spaičio g.,
Valakų k. privažiavimo
rekonstravimas“
20KI-KP-17-1-01956-PR001

2018-09-06

2018-01

2019-10

Rudilių J.
Laužiko
daugiafunkcis
universalus
centras
-

2018-02-01

2018-02

2019-11

-

„Palėvenės buvusio dominikonų
vienuolyno ansamblio
restauravimas ir pritaikymas
šiuolaikinės visuomenės
socialiniams ir ekonominiams
poreikiams“
NR. 05.4.1-CPVA-R-302-51-0001
„Centrinės Kupiškio miesto dalies
viešųjų erdvių modernizavimas ir
pritaikymas bendruomenės
veikloms“
NR. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0002
„Kupiškio miesto viešųjų erdvių
sutvarkymas ir pritaikymas
poilsiui, sveikatinimui,
užimtumui“
NR. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0004
„Autobusų stoties pastato ir
viešųjų erdvių Gedimino g. 96,
Kupiškio mieste, modernizavimas“
NR. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0005
„Kupiškio vaikų lopšelyjedarželyje „Obelėlė“ edukacinių

2017-03-30

2016-02

2019-12

2017-07-21

2016-02

2020-04

2018-03-08

2016-02

2020-06

2018-07-12

2016-02

2020-06

2018-08-16

2018-08

2020-07
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6) 10.

11.

7)

8)

PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO
PRIEINAMUMO
DIDINIMAS
NR. 08.1.1-CPVA-V-427
INSTITUCINĖS GLOBOS
PERTVARKA:
INVESTICIJOS Į
INFRASTRUKTŪRĄ

erdvių modernizavimas“
NR. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0008
„Bendruomeninių vaikų globos
namų ir vaikų dienos centrų tinklo
plėtra Kupiškio rajono
savivaldybėje“
NR. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0002

2019-07-01

2019-03

2021-06

NR. 05.6.1-APVA-V-020
UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ
TVARKYMAS

„Užterštos rezervuaro parko
teritorijos Kupiškyje, Technikos
g., sutvarkymas“
NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0006
„Socialinio būsto fondo plėtra
Kupiškio rajono savivaldybėje“
NR. 08.1.2-CPVA-R-408-51-0001
„Buvusios naftos bazės teritorijos
Kupiškio rajono savivaldybėje,
Noriūnų seniūnijoje, Noriūnų
kaime, sutvarkymas“
NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0025
„Buvusios naftos bazės teritorijos
Kupiškio rajono savivaldybėje,
Noriūnų seniūnijoje, Rudilių
kaime, sutvarkymas“
NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0028
„Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio
rajono savivaldybėje“
NR. 05.5.1-APVA-R-019-51-0012
„Sveikos gyvensenos skatinimas
Kupiškio rajono savivaldybėje“
Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630-51-0002

2016-12-22

2016-12

2020-08

2016-09-02

2016-08

2020-07

2018-04-12

2017-12

2021-01

2018-07-23

2018-03

2021-01

2019-12-30

2019-10

2021-12

2018-06-29

2018-06

2020-06

„Priemonių, gerinančių
ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems
asmenims, įgyvendinimas
Kupiškio rajono savivaldybėje“
NR. 08.4.2-ESFA-R-615-51-0001

2018-07-02

2018-07

2021-05

„Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas Kupiškio rajono
savivaldybėje“
Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0008

2019-02-01

2019-02

2021-01

„Transporto infrastuktūros
modernizavimas Kupiškio mieste,
S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių
g. ir Račiupėnų g.“
NR. 06.2.1-TID-R-511-51-0005
„Biržų, Kupiškio, Pasvalio,
Rokiškio rajonų savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra“
NR. 05.4.1-LPVA-R-821-51-0001

2018-10-08

2018-04

2020-12

2017-03-17

2017-04

2020

Projekte
dalyvaujama
partnerio
teisėmis

„Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros

2017-01-19

2015-02

2020

Projekte
dalyvaujama

12.26) NR. 08.1.2-CPVA-R-408
SOCIALINIO BŪSTO
PLĖTRA
13.9) NR. 05.6.1-APVA-V-020
UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ
TVARKYMAS

10) 14.11) NR. 05.6.1-APVA-V-020
UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ
TVARKYMAS

15.27) NR. 05.5.1-APVA-R-019
KRAŠTOVAIZDŽIO
APSAUGA
12) 16.
Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630
SVEIKOS GYVENSENOS
SKATINIMAS
REGIONINIU LYGIU
13) 17.

14) 18.

NR. 08.4.2-ESFA-R-615
„PRIEMONIŲ,
GERINANČIŲ
AMBULATORINIŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ
PRIEINAMUMĄ
TUBERKULIOZE
SERGANTIEMS
ASMENIMS,
ĮGYVENDINIMAS“
Nr. 08.1.3-CPVA-R-609
PIRMINĖS ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
VEIKLOS EFEKTYVUMO
DIDINIMAS

19.15) NR. 06.2.1-TID-R-511
VIETINIŲ KELIŲ
VYSTYMAS

16) 20.

17) 21.

NR. 05.4.1-LPVA-R-821
SAVIVALDYBES
JUNGIANČIŲ TURIZMO
TRASŲ IR TURIZMO
MARŠRUTŲ
INFORMACINĖS
INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA
NR. 05.3.2-APVA-R-014
GERIAMOJO VANDENS
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– darželis
„Obelėlė“
Kupiškio r. šv.
Kazimiero
vaikų globos
namai,
Kupiškio r.
švietimo
pagalbos
tarnyba

Rokiškio r.
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuras
VšĮ Kupiškio
pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros
centras

VšĮ Kupiškio
pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros
centras
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18) 22.

19) 23.

20)24.

TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SISTEMŲ
RENOVAVIMAS IR
PLĖTRA, ĮMONIŲ
VALDYMO
TOBULINIMAS
„PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ
ATNAUJINIMAS KAIMO
VIETOVĖSE (mažiau kaip 1
tūkst. gyventojų turinčių
miestų, miestelių ir kaimų
viešosios infrastuktūros
atnaujinimas)“
„PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ
ATNAUJINIMAS KAIMO
VIETOVĖSE (mažiau kaip 1
tūkst. gyventojų turinčių
miestų, miestelių ir kaimų
viešosios infrastuktūros
atnaujinimas)“
„PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ
ATNAUJINIMAS KAIMO
VIETOVĖSE (mažiau kaip 1
tūkst. gyventojų turinčių
miestų, miestelių ir kaimų
viešosios infrastuktūros
atnaujinimas)“

renovavimas ir plėtra Kupiškio
rajone“
NR. 05.3.2-APVA-R-014-51-0001

partnerio
teisėmis

„Kupiškio r. Šimonių sen.
Migonių k. Vedrupio g. ir Šimonių
mstl. Šimonėlių g.
rekonstravimas“
20KI-KP-17-1-01955-PR001

2018-08-01

2018-08

2020

„Kupiškio r. Šimonių sen. Šimonių
mstl. centrinės dalies viešųjų
erdvių sutvarkymas“
20KI-KP-17-1-01958-PR001

2018-12-20

2018-12

2020

„Kupiškio r. Šepetos k., Saulėtekio
g. ir Skodinio g. rekonstravimas“
20KI-KP-17-1-01957-PR001

2018-05-29

2018-06

2020

Įgyvendinami projektai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2019 m. baigti įgyvendinti projektai
Eil.
Nr.

Priemonė

28) 1. 29) NR. 05.2.1-APVA-R-008
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
30) 2. 31) NR. 09.1.3-CPVA-R-725
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
INFRASTRUKTŪROS
TOBULINIMAS
32) 3.
NR. 09.1.3-CPVA-R-724
33) MOKYKLŲ TINKLO

Projekto pavadinimas

Sutarties
pasirašymas

„Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos
tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“
NR. 05.2.1-APVA-R-008-51-0001

2017-02-07

Projekto
užbaigimas
2018-12

„Infrastruktūros pritaikymas neformaliajam vaikų
švietimui Kupiškio rajone“
NR. 09.1.3-CPVA-R-725-51-007

2017-12-21

2019-02

„Modernių ir saugių mokymosi erdvių pradiniam

2018-01-04

2019-03

34

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita
EFEKTYVUMO DIDINIMAS

34) 4.

NR. 04.5.1-TID-R-516
35) PĖŠČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ
REKONSTRUKCIJA IR
PLĖTRA

ugdymui sukūrimas Kupiškio P. Matulionio
progimnazijoje“
NR. 09.1.3-CPVA-R-724-51-0001
„Dviračių transporto infrastuktūros plėtra Kupiškio
mieste, K. Šimonio g.“
NR. 04.5.1-TID-R-516-51-0004

2018-09-06

2019-10

Baigti įgyvendinti projektai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMAS
Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos smulkiajam ir vidutiniam verslui remti
skiriamos finansiškai padėti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – labai mažoms, mažoms
įmonėms ar vidutinėms įmonėms; verslininkams atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymo nustatytas nuostatas ir sąlygas, taip pat fiziniams asmenims,
dirbantiems pagal verslo liudijimus. Visi aukščiau išvardinti verslo subjektai savo veiklą turi būti
įregistravę Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje ir atitikti Kupiškio rajono savivaldybės
smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatus.
2019 metais Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio
verslo rėmimo programai iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 10 000 eurų.
Visos lėšos buvo panaudotos vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-154 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo
verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“.
Per 2019 metus buvo gauta 18 prašymų suteikti paramą verslui. Parama buvo suteikta
13 verslo subjektų ir paskirstita 9 500 eurų suma. Vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės
smulkiojo verslo rėmimo nuostatais maksimali teikiama parama vienam gavėjui per metus negali
būti didesnė kaip 2500 eurų.
Informaciją apie Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo paramą
galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.
Verslo subjektai, gavę finansinę paramą 2019 metais
Eil. Finansuojamos
Nr. veiklos sritys

Verslo subjektai

Veiklos rūšis
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Skirta
suma
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Eur
Įranga, įrankiai, įrenginiai, baldai, transportas
1.
UAB „Genkora“ Mažmeninė maisto
prekių parduotuvė

2.

UAB
„Bočiupis“
Asociacija
„Sveikatos taku“
Individuali
veikla „Slaunas“
Irenos
Medžiaušienės
įmonė
Individuali
veikla „Marių
terasa“
UAB „Hudeha“

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Evaldas
Varnauskas,
verslo liudijimas
9.
Andrius
Bakanavičius,
individuali
veikla
10.
Bronius
Kaminskas,
verslo liudijimas
Sportinio ir turistinio inventoriaus nuoma
11.
Asociacija
„Sportimus“
Programinė įranga
12.

MB
„Gerdmatika“
Verslo kūrimui ar plėtrai
13.
Sonata
Samulėnienė,
individuali
veikla

Skaitmeninis
kasos aparatas,
prekybinė
įranga
Prekybinė
įranga
Įranga, baldai

800,00

Maitinimo ir gėrimų
teikimo veikla
Keleivių pervežimas

Įranga, baldai

800,00

Transportui

500,00

Kita mažmeninė
prekyba ne
parduotuvėse
Inžinerinių statinių
statyba, nugriovimas,
statybvietės
paruošimas
Apgyvendinimo
paslaugos, pramogų
įrangos nuoma
Cheminis automobilių
valymas

Įranga

600,00

Įrankiai,
transporto
priemonė

500,00

Įranga

1500,00

Įranga

500,00

Garso, šviesos įranga,
įgarsinimo ir
apšvietimo paslaugos

Įranga

1000,00

Sportinė veikla,
sportinių įrenginių
eksploatavimas

Treniruoklių
nuoma

1000,00

Geodezinė veikla

Programinė
įranga

500,00

Statybvietės
paruošimas

Sukurtas
verslas, įsigytas
mini
ekskavatorius

800,00

Mažmeninė maisto
prekių parduotuvė
Kita sportinė veikla

500,00
500,00

SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDAS
Savivaldybės gyvenamąjį būsto fondą sudaro 228 būstai. Bendras plotas – 11 714,06
kv. m, iš jų: socialinis būstas – 7475,2 kv. m, Savivaldybės būstas – 4238,66 kv. m.
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2019 m. už Savivaldybės būsto nuomą į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
atsiskaitomąją sąskaitą pervesta 15 320 Eur nuomininkų sumokėtų nuomos mokesčių.
Savivaldybės būsto fondo remonto darbams išleista 35 885 Eur, iš jų – 7255 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos, 28 630 Eur – gyvenamojo būsto įsigijimo ir tvarkymo išlaidos
(pajamų įmokos).
2019 m. naujų socialinių būstų nupirkta nebuvo, parduoti 2 Savivaldybės būstai už
13 620 Eur.
ASMENYS IR ŠEIMOS, TURINČIOS TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI
2019 m. gruodžio 19 d. Kupiškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į
paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose įrašytos 64 šeimos ir asmenys, šeimos narių skaičius 125.
Jaunų šeimų – 10, šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) – 9, likusių be tėvų globos ir jų
šeimų – 6, neįgaliųjų asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų – 18, bendrajame – 20,
socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą – 1.
Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai ir pagal juos suteikti socialiniai
būstai
2018 m.
Šeimų,
esančių
sąrašuose,
skaičius
2018

Iš viso
Iš jų pagal
sąrašus:
Jaunų šeimų
Šeimų,
auginančių 3
ir daugiau
vaikų (įvaikių)
Likusių be
tėvų globos
Neįgaliųjų
asmenų ir
šeimų, kuriose
yra neįgalūs
asmenys
Bendras
Nuomininkų,
turinčių teisę į
būsto
pagerinimą
Neįrašytiems į
sąrašus
šeimoms ir

2019 m.

Suteiktas būstas
2018 metais

Šeimų,
esančių
sąrašuose,
skaičius
2019

Suteiktas būstas
2019 metais

Šeimų
skaičius

Asmenų
skaičius

62

12

33

616,77

64

12

11
12

2
2

6
9

93,2
130,87

10
9

2
1

6
5

87,03
53,17

2

-

-

-

6

1

3

31,77

19

4

9

163,70

18

4

10

189,97

27
-

6
2

8
11

205,61
116,65

20
1

4
-

6
-

152,62
-

-

2

5

105,30

-

-

-

-

Plotas,
kv. m

37

Šeimų
skaičius

Asmenų
skaičius

30

Plotas, kv.
m

514,56
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asmenims
(išimties
tvarka)

Dalis gyvenamojo būsto fondo būna laikinai neapgyvendinta. Didžiąją dalį laisvų
būstų sudaro būstai bendrabučiuose Gedimino g. 100, Kupiškyje ir Sodų g. 4A, Noriūnų k.,
Noriūnų sen., Kupiškio r. sav. Už laikinai laisvo gyvenamojo ploto šildymą ir eksploatavimą
aptarnaujančioms įmonėms iš Savivaldybės biudžeto lėšų sumokėta 3 092 Eur.
Buvo siūloma šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą,
pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio kompensacijomis. 2019 m. šia
siūloma lengvata niekas nepasinaudojo.
2019 metais šešios šeimos kreipėsi dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms
jaunoms šeimoms. Penki prašymai nebuvo patenkinti, tik viena šeima pasinaudojo 6780 Eur
finansine paskata pirmam būstui įsigyti.
DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ 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
atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimo, įgyvendinimo ir finansavimo organizavimo bei
administravimo funkcijas. 2019 m. gruodžio 31 d. Kupiškio rajono savivaldybėje daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programa baigta 41 gyvenamajame name ( 35 Kupiškio mieste, 5
Šepetos kaime, 1 Noriūnų k.). Šiuo metu atnaujinami (modernizuojami) 2 daugiabučiai gyvenamieji
namai Kupiškio mieste. Planuojama renovuoti 12 gyvenamųjų namų.
TURTO VALDYMAS
Nuosavybės teise Savivaldybė valdo ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė viršija 42
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.
2019 metais priimti 2 Savivaldybės tarybos sprendimai dėl sutikimo perimti valstybės
turtą Savivaldybės nuosavybėn. Buvo pasirašytos 8 nuomos sutartys, 7 nuomos sutarčių pratęsimai,
36 naujų panaudos sutarčių sudarymai, pratęsimai, sutarčių nutraukimai. Perduodant Savivaldybės
38
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ir valstybės turtą biudžetinėms įstaigoms surašyti 47 turto perdavimo–priėmimo aktai, 37 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. m. Šie pastatai naudojami Savivaldybės funkcijoms
vykdyti. Laisvos negyvenamosios patalpos nuomojamos rajono verslininkams, dalis nekilnojamojo
turto perduodama pagal panaudos sutartis. 2019 m. gruodžio 31 d. išnuomota 6484,25 kv. metro
negyvenamųjų patalpų, pagal panaudos sutartis perduota 24493,42 kv. m negyvenamųjų patalpų.
2019 metais gauta 31,9 tūkst. eurų nuomos mokesčio.
2020 m. sausio 1 d. viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąraše yra 24
objektai.
LEIDIMAI, RINKLIAVOS
Leidimų rūšys
Leidimai atlikti kasinėjimo darbus Kupiškio miesto naudojimo
teritorijoje
Leidimai, suteikiantys teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo
Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje Kupiškio
mieste
Leidimai medžiams ir krūmams pjauti
Leidimai įrengti išorinę reklamą Kupiškio miesto naudojimo
teritorijoje
Iš viso

Išduota leidimų (vnt.)
22
11
178
9
220

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Statybos įstatymu,
Infrastruktūros skyrius rajono gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms 2019 m. išdavė 6
specialiuosius statinio architektūros reikalavimus pastatų ir statinių rekonstravimui ir naujai
statybai. 2019 metais išduoti 85 statybą leidžiantys dokumentai, iš jų – 53 leidimai statyti naujus
statinius, 17 leidimų rekonstruoti statinius, 8 leidimai statinių ar patalpų paskirties keitimui, 2
leidimai pastatų ar patalpų paprastajam remontui, 1 leidimas kapitaliniam remontui ir 4 leidimai
pastatų atnaujinimui (modernizavimui).
2009–2019 m. išduota statybą leidžiančių dokumentų
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STATYBOS LEIDIMŲ SKAIČIUS
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STATYBA, REKONSTRUKCIJA IR REMONTAS
2019 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kupiškio rajono savivaldybės
vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti panaudota 873,5 tūkst. eurų.
Kupiškio miesto gatvėms prižiūrėti iš viso buvo panaudota 156,5 tūkst. eurų. Kupiškio
rajono seniūnijų gyvenviečių kelių ir gatvių remontui ir priežiūrai su žvyro danga iš Kelių
priežiūros ir plėtros programos skirta 143,5 tūkst. eurų, keliams ir gatvėms su asfalto danga – 217,7
tūkst. eurų. Eismo saugumo priemonių įdiegimui Kupiškio mieste ir rajone panaudota 49,5 tūkst.
eurų.
2019 m. užbaigti:


Kupiškio miesto S. Nėries g. rekonstrukcijos darbai (68,6 tūkst. eurų).



Kupiškio miesto Maironio g. kapitalinio remonto darbai (307 tūkst. eurų).
2019 m. parengti šie kapitalinio remonto projektai:



Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v103 Paketurių

k. (Bokšto g.);


Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v3 Svideniai–



Kupiškio seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 1v119 Vizgiūnai–Svideniai.

Drūlėnai;

2019 metais pritaikyti 8 gyvenamieji būstai (patalpos) žmonėms su negalia.
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Atlikti Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos modernizavimo darbai su
paprastojo remonto aprašo parengimu, remontuotas plotas apie 51 kv. m, atliktas persirengimo,
dušų, tualetų ir prausyklų patalpų remontas, atnaujintos vidaus inžinerinės sistemos (vandentiekio,
nuotekų, apšvietimo, vėdinimo, priešgaisrinės signalizacijos), sumontuoti sanitariniai prietaisai,
pakeistos durys. Panaudota 22 596,74 Eur.
Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ atliktas dalies patalpų kapitalinis
remontas su projekto parengimu, skirtų priešmokyklinio vaikų ugdymo programų įgyvendinimui.
Atnaujinta apie 235 kv. m patalpų, sukurtos modernios ir saugios erdvės pradiniam ugdymui,
įrengtos ir suremontuotos vienos lopšelio grupės (15 vaikų), kurią lankančių vaikų amžius nuo 2 iki
3 metų, ir mišrios grupės (16 vaikų), kurią lankančių vaikų amžius nuo 2 iki 6 metų, patalpose
neįgalių vaikų reikmėms pritaikytas patekimas į lopšelio-darželio patalpas, įrengti du pandusai bei
praplatintos lauko durys prie įėjimo į pastatą ir į lopšelio grupę. Sudarytos ES standartus
atitinkančios geros ir saugios sąlygos, atlikus patalpų kapitalinį remontą ir įsigijus baldus bei
ugdymo turiniui perteikti reikalingą įrangą sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios ir
saugios erdvės ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimui. Po remonto lopšelį-darželį gali
lankyti dar viena vaikų grupė. Remontui panaudota 68 623,37 Eur.
Projekto

„Kupiškio

vaikų

lopšelyje-darželyje

„Obelėlė“

edukacinių

erdvių

modernizavimas“ metu įrengti daugiafunkciai baldai (sieninės spintos su nišomis, kurios skirtos
slėpynėms, žaislams, čiužiniams, lovytėms, patalynei, knygoms sudėti bei integruotai virtuvei
įrengti), kėdės, stalai. Grupėse prie vieno lango įrengti angokraščiai ir laiptukai, pritaikyti sėdėti.
Baldų vertė 58 591,83 Eur.
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Mišraus amžiaus grupėje atskiru pirkimu įsigyta 16 porolono čiužinių, 2 drabužių ir
avalynės džiovinimo spintos. Vertė – 1 462,40 Eur.

Atlikti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos dalies patalpų remonto darbai su
paprastojo remonto projekto parengimu, suremontuotos šiam pastatui funkcionuoti būtinos vidaus
inžinerinės sistemos (vandentiekio, nuotekų, elektros, apšvietimo, priešgaisrinė signalizacija ir kt.),
sutvarkyti vėdinimo kanalai. Suremontuota ir atnaujinta apie 590 kv. m patalpų, sukuriant
modernias ir saugias erdves pradiniam ugdymui, sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios
edukacinės erdvės (6 klasių kabinetai, 2 edukacinės erdvės, rūbinė, 2 koridoriai). Remontui
panaudota 124 840,54 Eur. Šioms patalpoms funkcionuoti nupirkti baldai (3 268,21 Eur),
kompiuterinė įranga (10 663,54,00 Eur), mokyklinės interaktyvios lentos (5 324,00 Eur).
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Morkūniškio g. 19, Rudilių k., Kupiškio r., atlikti patalpų, skirtų vaikų neformaliojo
ugdymo programų įgyvendinimui, remonto darbai su paprastojo remonto aprašo parengimu.
Rekonstruotos ir atnaujintos antro aukšto apie 470 kv. m patalpas, suprojektuota ekspozicijų erdvė,
choreografijos ir teatro erdvė, dvi pagalbinės patalpos, dailės studija, techninės kūrybos studija,
medijų studija, turizmo ir kraštotyros erdvė, laisvalaikio patalpa, pritaikytas įėjimas į pastatą
žmonėms su negalia. Remontui panaudota 124 495,30 Eur. Nupirktas mobilus laiptų kopiklis.

Atlikti Kupiškio miesto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės rekonstravimo darbai.
Aikštėje atnaujintos dangos, žalieji plotai, įrengtas naujas grojantis fontanas, atraminės sienelės,
vakarinėje aikštės dalyje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, elektromobilių įkrovimo vieta,
neįgaliesiems pritaikytas viešasis tualetas. Rekonstruotas plotas – apie 1,4147 ha. Remontui
panaudota 1 899 285,97 Eur.

Kartu buvo vykdomi Kupiškio miesto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės prieigų
sutvarkymo darbai. Tvarkomų prieigų plotas apie 740 kv. m. Remontui panaudota 54 239,62 Eur.
Įrengtos VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro Adomynės medicinos punkto
patalpos. Įėjimas pritaikytas žmonėms su negalia (21 220,06 Eur). PASP centro patalpose įrengtas
DOTS kabinetas (4203,48 Eur). Prie PASP centro medicinos punktų įrengti 6 pandusai ir pritaikyti
įėjimai žmonėms su negalia (Juodpėnuose, Alizavoje, Salamiestyje, Noriūnuose, Subačiuje ir
Kupiškyje prie vaikų poliklinikos). Darbų vertė – 14 878,54 Eur.
Atlikti pėsčiųjų tako prie namo P. Mažylio g.22, Kupiškyje, remonto darbai, pakeičiant
senus kelio ir vejos bortus naujais, atstatant šaligatvio dangą (vietoje nusidėvėjusių, sulūžusių
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betoninių plytelių įrengiant naudotų geros būklės betoninių plytelių dangą). Darbų vertė –
10 851,28 Eur.
Įrengta betono trinkelių danga lauko žaidimų aikštelje prie mokyklos „Varpelis“ –
5 180,00 Eur.
Kiti darbai:
 Pastato Krantinės g. 28, Kupiškio m., dalies stogo remonto darbai – 8 391,51 Eur.
 Šepetos katilinės, esančios Pušyno g. 14A, Šepetos k. Kupiškio r., įrenginių
demontavimo darbai – 3 605,00 Eur.
 Administracinio pastato Aukštaičių a. 13, Subačiuje, Kupiškio r. sav. stogo
remontas apie 286 m² – 2 980,00 Eur.
 Malkinės apie 15 m² statyba Alyvų g. 7, Kupiškyje – 2 990,00 Eur.
 Ūkinių pastatų griovimo darbai Alyvų g. 7, Kupiškyje – 1 545,00 Eur.
 Apšildymo sistemos remonto darbai Lėvens g. 13-1, Virbališkių k., Kupiškio r. –
2 783,00 Eur.
 Apšildymo sistemos remonto darbai P. Matulionio g. 53-7 – 1 556,06 Eur.
 Savivaldybės būsto, esančio Vėdrupio g. 27-7, Migonių k., Šimonių sen., stogo
remonto darbai – 935,00 Eur.
 Vandentiekio vamzdynų remontas buvusios Virbališkių mokyklos pastate–
1 208,79 Eur.
 Buto remontas Mažylio g. 8-20, Kupiškyje (bendri statybiniai darbai įrengiant
vonios patalpą) – 1 300,00 Eur.
 Nuovažų įrengimas į sklypus Topolių g. 17 ir 19 – 3 553,85 Eur.
TERITORIJŲ PLANAVIMAS
2019 metais pradėta rengti 11 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų,
patvirtinta 14 teritorijų planavimo dokumentų, paskirtis ar naudojimo būdas pakeistas daugiau nei
500 žemės sklypų.
2019 metais buvo parengtos 2 planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos
projektams rengti ir 37 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai.
EKOLOGIJA
Daug dėmesio skirta aplinkos apsaugai – rajono teritorijoje toliau vystoma
konteinerinė atliekų surinkimo sistema. Šiuo metu yra aptarnaujama 100 proc. deklaravusių savo
gyvenamąją vietą Savivaldybės gyventojų.
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2019 metais buvo toliau įgyvendinamas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektas, kurio
metu tęsiami tvarkymo darbai užterštoje rezervuarų parko teritorijoje Technikos g., Kupiškyje,
Noriūnų k. ir Rudilių k.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje 2019 metais buvo sukaupta 92
173 Eur. Lėšos buvo panaudotos taip:
1. VĮ Valstybinės miškų urėdijos Rokiškio padaliniui už medžiojamųjų gyvūnų
daromos žalos prevencinių priemonių (želdinių, želdinių apsauga nuo elninių žvėrių apdorojant
repelentais, žėlinių aptvėrimas tvora) įdiegimo darbus 2019 metais buvo skirta 25 354 Eur. Skirta
kompensacija vilkų padarytai žalai ūkiniams gyvuliams, aštuoniems ūkininkams 2019 metais pagal
paskaičiuotas padarytas žalas buvo išmokėta 209 Eur dydžio žalos kompensacija.
2. Atskaitymai į Savivaldybės Sveikatos fondą – 13 322 Eur.
3. Siekiant gerinti Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos kokybę, finansavimas buvo
skirtas smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris didina kietųjų dalelių koncentraciją aplinkos ore,
surinkti iš miestų gatvių ir šalinti – 3 914 Eur. Taip pat buvo finansuojamas teršalų, išmetamų į
atmosferą, vandenį, žemės paviršių ir gilesnius jo sluoksnius, mažinimo įrenginių (pvz., nuotekų ir
lietaus surinkimo, valymo, vandens tiekimo sistemos ir jų elementai) įsigijimas, projektavimas bei
statybos, remonto, rekonstravimo darbai – 3 332 Eur. Užtikrinant invazinių rūšių naikinimą, 2019
metais buvo naikinami Sosnovskio barščiai – 5 000 Eur.
4. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms buvo skirta 8 409 Eur.
5. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo
priemonėms skirta 3 179 Eur.
6. Aplinkos monitoringo, prevencinėms priemonėms – 7 616 Eur.
7. Skatinant šviesti ir mokyti visuomenę aplinkosaugos klausimais knygoms,
plakatams, lankstinukams, bukletams, skrajutėms ir spaudiniams (laikraščiams ir žurnalams)
aplinkosaugine tema spausdinti (leidybai), įsigyti buvo skirta 484 Eur.
8. Pavojų keliančių medžių šalinimo, genėjimo, kelmų šalinimo darbams skirta 27 986
Eur. Taip pat buvo įveisiami nauji želdiniai, kuriems buvo skirta 2 240 Eur.
ADRESŲ, GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMAS, KEITIMAS, PANAIKINIMAS
Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose
pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba,
suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir
kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
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Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57, 2019 m. buvo
suteikta, pakeista 128 adresų numeriai, 1 gatvei suteiktas pavadinimas.
SVEIKATOS APSAUGA
Asmens sveikatos priežiūra – tai valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų
veikla, kurios tikslas – laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti
atgauti ir sustiprinti sveikatą. Kupiškio rajono savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymą, organizuoja Savivaldybės gyventojų pirminę ir antrinę sveikatos
priežiūrą, sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, vykdo valstybinę
funkciją – organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą.
2019 m. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje medicininę pagalbą gyventojams
teikė 2 sveikatos priežiūros įstaigos: viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė ir viešoji įstaiga Kupiškio
rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras su Skapiškio, Subačiaus, Šimonių
ambulatorijomis ir kaimo medicinos punktais, kurių steigėjas yra Savivaldybės taryba.
2019 m. Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos sąmata buvo 15 062 eurai. Sąmatą sudarė šios programų priemonės: „Saugus
medicininių atliekų surinkimas“, „Atsakingas šeimos planavimas“, „Prevencija ir pagalba prekyba
žmonėmis aukoms Kupiškio rajone“, „Pagalba priklausomiems žalingų įpročių asmenims“,
„Sergančių cukriniu diabetu ankstyva diagnostika“.
Savivaldybėje už visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimą bei Savivaldybės
įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos priežiūros programų bei bendruomenės
sveikatinimo priemonių Savivaldybėje koordinavimą ir derinimą bei dalinių visuomenės sveikatos
biuro funkcijų vykdymą 2019 m. iki balandžio 15 dienos buvo atsakingas Savivaldybės
administracijos specialistas.
Savivaldybė 2019 m. buvo pasirašiusi specializuotų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo sutartį su Respublikiniu priklausomybės ligų centru. Pagal sutarties reikalavimus
buvo parengta ir pasirašyta 20 Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų
dėl finansavimo skyrimo asmenims gydymui nuo priklausomybės ligų ir išrašyta 20 siuntimų
asmenims į Respublikinio priklausomybės ligų centro Panevėžio filialą dėl medikamentinio ar
stacionarinio gydymo. Savivaldybė 2019 metais šiai priemonei įgyvendinti buvo numačiusi skirti 3
500 eurų, tačiau, pagal pateiktus prašymus, buvo panaudota tik 768,83 euro, kadangi 2019 metais
20 proc. sumažėjo asmenų, pateikusių prašymus dėl finansavimo skyrimo gydymui nuo
priklausomybės alkoholiui, o specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų kainos išaugo iki 35 proc.
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Maudymosi sezono metu kiekvienais metais yra vykdomas Kupiškio rajono
savivaldybės maudyklų vandens monitoringas. 2019 metais visų vandens tyrimų rodikliai neviršijo
nustatytų higienos normos reikalavimų.
Kupiškio rajone nėra įsteigtos Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros
biudžetinės įstaigos – Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, o yra sudaryta sutartis su Rokiškio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, kuris 2019 metais Kupiškio rajono savivaldybėje
vykdė sveikatinimo veiklas. Įstaiga vykdė šias veiklas pagal nustatytus prioritetus: I prioritetas.
Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas, II prioritetas. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir
fizinio aktyvumo skatinimas, III prioritetas. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų
administracinių gebėjimų stiprinimas; IV prioritetas. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų
veiklos viešinimas.
2019 m. sausio 29 d. pasirašyta 1 finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ
Centrine projektų valdymo agentūra projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0008 „Pirminės asmens
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“. Bendra
projekto vertė – 193 645,03 euro. Projektui įgyvendinti skiriama 164 598,28 euro finansinė parama
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų, 14 523,37 euro LR valstybės biudžeto lėšos ir
14 523,38 euro – Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – padidinti VšĮ
Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos
priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinės teritorijos gyventojams. Siekiami rezultatai. Kupiškio
rajono savivaldybėje bus užtikrinta, kad veiklą vykdys ne mažiau kaip po vieną priklausomybės nuo
opioidų pakaitinio gydymo kabinetą ir ne mažiau kaip po vieną DOTS kabinetą. Pagerinta pirminės
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas tikslinėse
teritorijose (Kupiškio rajono savivaldybė patenka į tikslinių teritorijų sąrašą). Projekto nauda.
Projekto įgyvendinimas sąlygos pagerėjusią Kupiškio PSPC teikiamų pirminės asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Kupiškio rajono gyventojams. Projekto tiesioginį
poveikį pajus gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros
paslaugomis, t. y. prisirašę prie Kupiškio PSPC. Projekto netiesioginį poveikį pajus visi Kupiškio
rajono gyventojai, kuriems gali būti suteiktos paslaugos atnaujintoje sveikatos priežiūros įstaigoje.
Numatoma, jog įgyvendinus projektą bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, t. y. pagerės ligų (ypač onkologinių) profilaktika,
prevencija ir ankstyvoji diagnostika, slaugos paslaugų pacientų namuose teikimas, priklausomybės
nuo opioidų pakaitinio gydymas, ambulatorinis tuberkulioze sergančių pacientų gydymas, Kupiškio
PSPC ir jo padaliniai atitiks neįgaliųjų poreikius (bus užtikrintas universalaus dizaino principo
įgyvendinimas).

47

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

SOCIALINĖ PARAMA
PINIGINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMAS
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų
įstatymais nustatytos išmokos skiriamos ir mokamos iš Valstybės biudžeto lėšų.
Socialinių išmokų ir kitos paramos mokėjimas iš Valstybės biudžeto
2017 – 2019 metais
2017 m.
Išmokos pavadinimas

Gavėjų
skaičius

Išmokėta
tūkst. Eur

2018 m.
Gavėjų
skaičius

Išmokėta
tūkst. Eur

2019 m.
Gavėjų
skaičius

Išmokėta
tūkst. Eur

1. Išmokos vaikams
1543
538,1
3395
1484,7
3052
2192,4
2. Tikslinės kompensacijos
744
1335,6
742
1331,5
893
1331,7
3. Valstybės ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyviams – kariams
savanoriams
4. Kompensacijos sovietinėje
armijoje sužalotiems asmenims
bei žuvusių šeimoms mokėti
5. Vienkartinių pašalpų žuvusių
pasipriešinimo 1940-1990 m.
1
5,1
okupacijos dalyvių šeimoms
Išmokų vaikams bendras gavėjų skaičius palyginti 2019 m. ir 2018 m. sumažėjo
10 proc., nes nuo 2018 m. sausio 1 d. Išmokų vaikams įstatymas įteisino universalią išmoką
vaikams po 30,02 Eur, nuo 2019 m. sausio 1 d. – 50,16 Eur nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems
vaikams iki 21 metų.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų
įstatymas, kuris nustatė slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas asmenims,
kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius palyginti 2019 m. ir 2018 m. padidėjo 20,35 proc.
2019 m. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija buvo skiriama socialinei
paramai mokiniams, paramai mirties atveju, kompensacijai palaikų pervežimui, kompensacijoms
nepriklausomybės gynėjams .
Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos
Savivaldybės biudžetui 2017–2019 metais
Socialinės paramos pavadinimas

2017 m.

2018 m.

48

2019 m.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

1. Socialinė parama
mokiniams
1.1. nemokamas mokinių
maitinimas
1.2. mokinio reikmenys
2. Laidojimo pašalpa
3. Kompensacija palaikų
pervežimui
4. Kompensacijos
nepriklausomybės gynėjams

Vidutinis
gavėjų
skaičius

Išlaidos
tūkst. Eur

Vidutinis
gavėjų
skaičius

x

148,3

x

497
427
283

124
24,3
86,03

1
2

Išlaidos
tūkst.
Eur

Vidutinis
gavėjų
skaičius

Išlaidos
tūkst. Eur

136,0

x

134,9

432
450
314

110,3
25,7
94,4

435
452
311

100,5
34,4
94,5

1,0

-

-

2

4,1

0,3

2

0,3

4

0,7

Nemokamo maitinimo gavėjų skaičius palyginti 2019 m. su 2018 metais padidėjo 0,7
proc., mokinio reikmenų gavėjų skaičius padidėjo 0,4 proc.
Socialinė pašalpa, būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos
buvo teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymu ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo
tvarkos aprašu. Ši parama skiriama ir mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškosioms
funkcijoms vykdyti.
Piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų mokėjimas iš Savivaldybės biudžeto
2017–2019 metais
2017 m.
Socialinės paramos
pavadinimas

1. Piniginė socialinė
parama nepasiturintiems
gyventojams
1.1. socialinė pašalpa
1.2. kompensacija už
centralizuotą būsto
šildymą
1.3. kompensacija už
karštą vandenį
1.4. kompensacija už
šaltą vandenį
1.5. kompensacija už
kitą kurą
1.6. paimto kredito ir
palūkanų apmokėjimas
2. Vienkartinė, tikslinė,
sąlyginė ir periodinė
pašalpa
3. Pagalbos pinigai

2018 m.
Vidut.
gavėjų
Išlaidos
sk. per
tūkst. Eur.
metus

2019 m.
Vidut.
gavėjų
Išlaidos
sk. per
tūkst. Eur.
metus

Vidut.
gavėjų
sk. per mėn.

Išlaidos
tūkst. Eur.

x
798

769,2
581,4

x
742

971,0
722,2

x
1050

888,24
619,9

1011

84,2

1003

121,4

962

110,04

978

16,3

547

9,9

474

7,3

761

8,5

7,3

622

5,4

520

34,8

517

45,7

534

60,3

94

35,4

113

40,5

156

44,4

70
-

8,6
-

159
1

24,0
0,3

193
10

24,9
1,7

666

Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius palyginti 2019 m. su 2018 m. per mėnesį
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nežymiai sumažėjo, bet išlaidos padidėjo, nes didėjo valstybės remiamos pajamos, kurios turėjo
įtakos socialinės pašalpos dydžiui.
Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpa 2019 m. buvo skirta 193 asmenims
ir jiems išmokėta 24,9 tūkst. Eur. 2019 m., palyginti su 2018 m. gavėjų skaičius padidėjo 21 proc.,
padidėjo 0,9 tūkst. Eur šiai funkcijai skirtos lėšos, nes į Savivaldybę dėl jos kreipėsi didesnis
asmenų skaičius. Nuo 2018 m. sausio 1 d. skiriama vienkartinė pašalpa vaikui gimus po 150 Eur
asmenims, Kupiškio rajono savivaldybėje deklaravusiems gyvenamąją vietą 2 mėnesius iki vaiko
gimimo. Kreipėsi 62 asmenys, kuriems buvo išmokėta 9150 Eur.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMAS
Specialiosios socialinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims
Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams
savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar
kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.
Specialiųjų socialinių paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims
2017–2019 m.
Socialinės paslaugos
pavadinimas

Eil.
Nr.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2017
Gauta
Skirta
prašymų
paslaugų

Socialinė priežiūra
40
Socialinė globa:
dienos socialinė globa
34
trumpalaikė socialinė
18
globa institucijoje
ilgalaikė socialinė globa
53
institucijoje
Iš viso
145
2019 m. gauta 7,5 proc. mažiau

2018
Gauta
Skirta
prašymų
paslaugų

2019
Gauta
Skirta
prašymų
paslaugų

38

64

62

77

74

34
17

33
27

33
27

18
32

18
30

48

63

60

46

44

137
187
182
173
166
prašymų dėl socialinių paslaugų negu 2018 m., 8,8

proc. mažiau paskirta socialinių paslaugų.
Informacija apie parengtus dokumentus socialinėms paslaugoms teikti
seniems ir neįgaliems asmenims 2017–2019 m.
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

Pavadinimas

Sprendimai dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai)
skyrimo
Siuntimai į socialinės globos namus
Globos ir rūpybos tarybos posėdžių protokolai
Sutartys dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos lėšų
kompensavimo

2017
m.

2018
m.

2019
m.

319

340

348

24
17
39

29
14
46

35
16
56

Socialinės globos paslaugų kompensavimas
Asmenims su sunkia negalia socialinė globa kompensuojama iš valstybės biudžeto
tikslinės dotacijos. 2019 m. socialinė globa buvo kompensuota 85 asmenims, turintiems sunkią
negalią.
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Tėvų globos netekę vaikai buvo apgyvendinti 2 šeimynose. 2019 m. Liolės
Anikevičienės šeimynoje gyveno 6 vaikai, Aldonos ir Antano Jatužių šeimynoje buvo globojamas 1
vaikas. Šeimynose augantiems vaikams skiriama globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos)
išmokos tikslinis priedas.
Informacija apie parengtus dokumentus 2017–2019 m. dėl socialinę riziką patiriančių šeimų
Dokumento pavadinimas

Sprendimų skaičius socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslaugai
Sprendimų skaičius Krizių centre teikiamoms paslaugoms
Sprendimų skaičius teikti trumpalaikę / ilgalaikę socialinę
globą vaikams, netekusiems tėvų globos

2017 m.

2018 m.

2019 m.

54

49

39

48

38

25

77

72

35

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA
Socialinės

reabilitacijos

paslaugų

neįgaliesiems

bendruomenėje

projektų

finansavimas 2019 m.
Gautos 5 paraiškos projektų finansavimui, finansavimas skirtas 5 organizacijų
projektams.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo
2019 m. pasiekti rezultatai
Eil.
Nr.

1.

2.
3.

4.

5.

Organizacijos,
įgyvendinančios
projektą, pavadinimas

VšĮ Panevėžio ir
Utenos regionų aklųjų
centras
Kupiškio rajono
neįgaliųjų draugija
Kupiškio krašto
žmonių su negalia
sąjunga
Lietuvos specialiosios
kūrybos draugijos
„Guboja“ Kupiškio
skyrius
VšĮ Pagalbos ir
informacijos šeimai
tarnyba
Iš viso projektams
finansuoti

Skirta
2018

Skirta
2019

Iš jų 2019 m.
iš VB
iš
SB

6500

6610

7000

7000

11 415

13628

11873

12 000

14851

2500

2000

Skirta
2017

32086

Paslaugas
gavusių
asmenų
skaičius

Projekte
dirbusių
asmenų
skaičius

-

25

5

5793

6080

67

7

13100

13100

-

59

7

2500

2500

2500

-

22

3

2167

2000

2000

-

17

3

34415

36473

30393 -

190

25

Asmenų globa, rūpyba, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas
2019 m. parengti 5 pareiškimai, 15 išvadų ir atsiliepimų teismui dėl sprendimų, kuriais
asmenys pripažinti neveiksniais peržiūrėjimo, pripažinimo ribotai veiksniais, neveiksniais tam
51

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

tikrose srityse, rūpybos, globos nustatymo neįgaliems asmenims, rūpintojų, globėjų, turto
administratorių skyrimo. Priimta 15 prašymų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti
kasdienius sprendimus vertinimo išvadų išdavimo. Seniūnijų ir Kupiškio socialinių paslaugų centro
socialiniai darbuotojai vykdė neįgalių asmenų globėjų, rūpintojų veiklos kontrolę, per 2019 metus
gauti 135 apsilankymo aktai.
Asmenų globa, rūpyba, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas 2017–2019 m.
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

4.
5.
6.

Pavadinimas
Išvados teismui dėl globos, rūpybos nustatymo
Išvados teismui dėl sprendimo, kuriuo asmuo buvo pripažintas
neveiksniu, peržiūrėjimo, asmens pripažinimo neveiksniu tam
tikrose srityse
Pareiškimai teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai
veiksniu tam tikrose srityse
Pareiškimai teismui dėl sprendimo, kuriuo asmuo buvo
pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, asmens pripažinimo
neveiksniu, ribotai veiksniu tam tikrose srityse
Pareiškimai teismui dėl asmens pripažinimo veiksniu
Priimta prašymų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir
priimti kasdienius sprendimus vertinimo
Gauta apsilankymo aktų dėl globėjų, rūpintojų veiklos kontrolės

2017
m.
9
10

2018
m.
16
2

2019
m.
15
9

38

11

5

1

-

-

15

13

15

184

129

135

Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.
Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, 2019 m. pritaikyti 8
būstai neįgaliems asmenims, panaudota lėšų – 30394,48 Eur, iš jų 17870,50 Eur iš valstybės
biudžeto lėšų ir 12523,98 Eur iš Savivaldybės biudžeto.
PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
Projektas ES parama maisto produktais.
Kupiškio rajono savivaldybės administracija kartu su labdaros ir paramos fondu
„Maisto bankas“ ir Europos socialinio fondo agentūra dalyvavo projektuose „Parama maisto
produktais IV“ ir „Parama higienos priemonėmis“, kurių metu Kupiškio rajono savivaldybės
labiausiai skurstantiems asmenims, kurių pajamos neviršijo 1,5 (išimtinais atvejais) 3 valstybės
remiamų pajamų dydžio buvo teikiama parama maisto produktais ir higienos priemonėmis.
Parama maisto produktais ir higienos priemonėmis pagal teritorijas 2017–2019 m.
Teritorija
Alizavos sen.
Kupiškio sen.
Kupiškio m.
Noriūnų sen.
Skapiškio sen.
Subačiaus sen.

Vidutinis maisto produktų gavėjų skaičius per metus
2017 m.
2018 m.
2019 m.
245
279
273
290
303
289
337
419
546
215
254
318
228
236
287
251
278
327
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Šimonių sen.
Iš viso

267
1833

266
2035

347
2387

Paramos maisto produktais (nuo 2018 m. ir higienos priemonių) gavėjų skaičius per
2019 m., palyginti su 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 17,3 proc.

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖ APSKAITA
Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos steigėjas – Kupiškio rajono
savivaldybė. Tarnyba yra Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Ji
steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto.
Tarnybos adresas – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 14, LT- 40130 Kupiškis.
Tarnybos paskirtis ir tikslas – teikti Savivaldybės įstaigoms buhalterinės apskaitos
paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei
kitų teisės aktų. Tarnyba teikia biudžeto ir kitų lėšų programų sąmatų vykdymo apskaitas, kad būtų
užtikrintas visų įstaigų finansinių–ūkinių operacijų teisėtumas, finansinės atskaitomybės
teisingumas.
Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyboje 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 12
darbuotojų, t. y.:
1 – tarnybos vedėjas;
1 – vyresnysis ekonomistas;
1 – buhalteris-kasininkas;
9 – buhalteriai.
Darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1 etatu.
Tarnybos uždaviniai ir funkcijos:
1. Tarnyba Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų buhalterinę apskaitą tvarko atskirai
kiekvienai įstaigai (juridiniam vienetui) pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų
įstatymą ir kitus teisės aktus.
Tarnyba teikia buhalterinės apskaitos paslaugas ne tik švietimo, bet ir kitoms
Savivaldybės įstaigoms. 2019 m. gruodžio 31 d. buhalterinės apskaitos paslaugos buvo teikiamos
19 įstaigų.
2. Tarnyba įstaigų mėnesines, ketvirtines, metines atskaitomybės formas ir kitą
informaciją pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, teikia:
- apie darbuotojus išlaikomus iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, kurių atlygis už
darbą nustatytas 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198;
- mokymo lėšų panaudojimo ataskaitą;
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- darbuotojų, kuriems atlyginimai finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis
bendroms reikmėms, sąrašus;
- mokyklų darbo užmokesčio suvestines;
- finansų kontrolės būklės ataskaitas;
- projektų finansinius ataskaitų rinkinius;
- Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitas;
- Savivaldybės dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programos
ataskaitas;
- suderinimo aktus;
- kita.
3. Dažniausiai tarnybos ruošiamos ir teikiamos ataskaitos pagal klientą:
3.1. Kupiškio rajono savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriui
Ataskaitos pavadinimas
2019 m. pateiktų ataskaitų skaičius, vnt.
Mokėtinų – gautinų sumų ataskaita
228
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys
76
Finansinių ataskaitų rinkinys
76
Iš viso
380
3.2. Lietuvos statistikos departamentui
Ataskaitų rinkiniai
Ketvirtinių ataskaitų rinkinys
Metinių ataskaitų rinkinys

2019 m. pateiktų ataskaitų rinkinių skaičius, vnt.
31
21
Iš viso
52
3.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos

Ataskaitų rinkiniai
Mėnesinės ataskaitos
Metinės ataskaitos

2019 m. pateiktų ataskaitų skaičius, vnt.
252
21
Iš viso
273
3.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM

Ataskaitų rinkiniai
Mėnesinės ataskaitos
Metinės ataskaitos

2019 m. pateiktų ataskaitų skaičius, vnt.
244
21
265

Iš viso

Visa buhalterinės apskaitos informacija ir rengiamos ataskaitos teikiamos pagal
pareikalavimą

–

tarnybos

steigėjui,

auditoriams,

asignavimų

valdytojams,

mokesčių

administratoriams, valstybės institucijoms.
Ataskaitiniais metais sudaryta įstaigų biudžetinių ir kitų lėšų išlaidų sąmatų su
biudžeto projekto rengimo dokumentais – 158 rinkiniai, kuriuose pagal ekonominę ir funkcinę
klasifikaciją yra nurodytos asignavimų sumos, skirtos programoms vykdyti.
817 darbuotojų priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis, atsiskaityta su biudžetu
ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga, jai pateikiant visas privalomas
formas (1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, 13-SD, NP-SD, SAM-03-SD).
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Įvykdytos įstaigų pagrindinės finansinės operacijos apskaitos programoje „Stekas“
Operacijos pavadinimas
Pirkimų dokumentų apskaita
Mokėjimų tiekėjams apskaita
Pardavimo dokumentų apskaita
Klientų įplaukų apskaita

Atliktų operacijų skaičius per 2019 m., vnt.
8 193
10 798
10 904
11 721
Iš viso
41 616

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyba kontroliuoja debitorinius –
kreditorinius įsiskolinimus bei imasi visų priemonių jiems išvengti, analizuoja įstaigų išlaidų
sąmatos vykdymo rezultatus, dalyvauja metinėse materialinių vertybių inventorizacijose,
organizuoja ir tvarko tarnybos dokumentų tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir
perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą, iš įstaigų vadovų ir kitų atsakingų pareigūnų priima tik
tinkamai įformintus pirminius apskaitos dokumentus, organizuoja ir tvarko kasos apskaitą.
TEISĖ
Teisės skyriaus specialistai tikrino, ar Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, komitetų, tarybos
narių teikiamos pataisos ir kiti teisės aktų projektai atitinka šalies įstatymus ir norminius aktus,
atstovavo Savivaldybei teismuose, teikė pirminę teisinę pagalbą, rengė dokumentų projektus, atliko
administracines procedūras, konsultavo teisiniais klausimais, derino Savivaldybės mero ir
Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašomas sutartis, susitarimus, išdavė licencijas ir
leidimus.
Pirminė teisinė pagalba
Savivaldybės administracijoje pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos įstatymą buvo teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba, finansuojama iš
Valstybės biudžeto.
Per 2019 metus dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos į Savivaldybės
administraciją kreipėsi 311 asmenų. Iš to skaičiaus 173 asmenims surašyti prašymai dėl antrinės
teisinės pagalbos suteikimo. Per 2019 metus nemokama advokato pagalba civilinėse,
administracinėse ir baudžiamosiose bylose pasinaudojo 169 pareiškėjai. Parengti 32 dokumentai
valstybės ir savivaldybės institucijoms.
Rajono gyventojai interneto svetainėje buvo informuojami apie nemokamos pirminės
teisinės pagalbos teikimą Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje. Informacija apie galimybę
pasinaudoti valstybės garantuojama nemokama teisine pagalba ir antrine teisine pagalba skelbiama
Savivaldybės administracijos, seniūnijų stenduose.
Teisminiai ginčai
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Skyriaus darbuotojai atstovavo Savivaldybei įvairių instancijų teismuose, rinko
įrodymus byloms teismuose nagrinėti, teikė ieškinius, skundus, atsiliepimus, pareiškimus,
atsikirtimus, nuomones, išvadas, antstolių kontoroms – vykdomuosius dokumentus. Dalyvauta 23
teismo posėdžiuose. Savivaldybės vardu pareikšti 22 ieškiniai, pareiškimai, prašymai, kreditoriniai
reikalavimai dėl skolų išieškojimo, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir delspinigių,
gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir nuostolių priteisimo ir kt. 17 bylų
Savivaldybės administracija buvo atsakovėmis, 29 bylose buvo trečiasis arba suinteresuotas asmuo.
Teisės aktų ir sutarčių derinimas
2019 m. suderintos 106 sutartys / susitarimai ir 28 sutarčių pakeitimai, 2504 teisės aktų
projektai (Savivaldybės mero potvarkiai-336, Savivaldybės tarybos sprendimų projektai-325,
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai-1843).
Kaip ir kasmet spalio mėnesį koordinuotas Konstitucijos egzaminas.
VIEŠOJI TVARKA
2019 m. skyrius vykdė reidus, patikrinimus ir prižiūrėjo, kaip vykdomi Savivaldybės
tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė,
nagrinėjo fizinių ir juridinių asmenų prašymus, teikė asmenų charakteristikas Kupiškio rajono
policijos komisariatui, asmenims prašant. Visi, tarp jų ir anoniminiai, išaiškinti, patikrinti nurodyti
galimų pažeidimų faktai. Asmenims teiktos konsultacijos.
Skyriaus darbuotojai parengė 2 prevencinio pobūdžio pranešimus apie aktualius
Savivaldybės tarybos sprendimus ar kitus teisės aktus, už kurių pažeidimą numatyta administracinė
atsakomybė.
2019 m. atlikta 11 patikrinimų, t. y. dėl prekybos ir paslaugų teikimo Kupiškio rajono
savivaldybės viešosiose vietose, dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir
Gyvūnų laikymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių
laikymosi, dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių, dėl Kupiškio
rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir dėl automobilių stovėjimo tvarkos reikalavimų
laikymosi, dėl ūkinėje veikloje nenaudojamų patalpų pateiktų duomenų teisingumo, dėl rūkymo
vietų, kuriose Tarybos sprendimu yra uždrausta rūkyti, dėl daugiabučiuose gyvenamuosiuose
namuose atliekamų remonto darbų taisyklių nesilaikymo, dėl valstybinės vėliavos kėlimo tvarkos
nesilaikymo. Stebima Kupiškio miesto vaizdo stebėjimo kamerų medžiaga, fiksuojami pažeidimai.
(užfiksuota 12 pažeidimų, informacija apie juos išsiųsta Kupiškio r. PK pagal kompetenciją
administracinių nuobaudų taikymui, pagal ANK pateikta 15 prašymų peržiūrėti vaizdo įrašus, iš
kurių 6 užfiksuoti pažeidimai ir pateikti vaizdo įrašai).
Ataskaitiniu laikotarpiu surašyta:
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24 įsakymai dėl renginių laiko pratęsimo, 2 įsakymai dėl vietinės rinkliavos už
prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose mokesčių grąžinimo ir dėl permokos grąžinimo.
Svarstyta:
58 administracinio nusižengimo protokolai (1 pagal LR ANK 346 str. 1 d., 1 LR ANK
346 str. 2 d.) dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir Gyvūnų laikymo
Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių nesilaikymo, 53 pagal
LR ANK 417 str. 2 d. (dėl automobilių stovėjimo tvarkos reikalavimų nesilaikymo), 2 pagal LR
ANK 153 str. 1 d. dėl prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimo, 1 pagal LR ank 335 str. 1 d. dėl
pasėlių nuganymo.
38 įspėjimai pagal LR ANK 12 str. (mažai pavojinga veika);
3 rašytiniai įpareigojimai atlikti tam tikrus veiksmus, už kurių nevykdymą numatyta
administracinė nuobauda;
5 pranešimai dėl nuosavybės teise priklausančių apleistų pastatų, 19 pranešimų dėl
nuosavybės teise priklausančių apleistų žemės sklypų.
3 administracinės bylos nutrauktos nesant nusižengimo sudėties.
Atlikti 7 patikrinimai dėl nenaudojamų patalpų ūkinėje veikloje, pažeidimų
nenustatyta.
2019 m. Skyriaus specialistai, vykdydami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2017-01-09 įsakymu Nr. 1V-15 patvirtinto Administracinių nuobaudų – viešųjų darbų –
vykdymo tvarkos aprašo nuostatas, 2 asmenims parinko viešuosius darbus ir jų atlikimo vietą. 1
asmuo siųstas iš Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus atliko viešuosius
darbus. Skyrius 2019 m. parengė ir pateikė 10 charakteristikų Panevėžio apskrities VPK Kupiškio
rajono policijos komisariatui, Utenos AVPK, asmenims prašant.
2017 m. spalio 25 d. su Panevėžio gyvūnų globos draugija pasirašyta Paslaugų teikimo
sutartis dėl beglobių gyvūnų priežiūros paslaugų. 2019 m. į draugiją pristatyti 35 gyvūnai.
LICENCIJOS IR LEIDIMAI
Ūkio subjektų licencijavimas bei leidimų išdavimas buvo vykdomas vadovaujantis
atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintais tvarkos aprašais.
Ūkio subjektų licencijavimas 2019 m. gruodžio 31 d.
Licencijų rūšys
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduota
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildyta, patikslinta
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sustabdyta
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais panaikinta
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Kiekis (vnt.)
18
0
5
7
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Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sustabdyta
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinta
Kelių transporto veiklos licencijos išduota
Kelių transporto veiklos licencijų panaikinta
Spec. leidimai
Iš viso

0
2
8
1
1
11
53

Išduota leidimų ūkio subjektų veiklai vykdyti 2019 m. gruodžio 31 d.
Leidimų rūšys
Kelių transporto veiklos leidimai
Leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
Leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Leidimai prekiauti ir teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose
Leidimai organizuoti komercinius renginius
Leidimai organizuoti masinius (nekomercinius) renginius
Leidimai organizuoti renginius
Iš viso

Išduota leidimų (vnt.)
0
0
0
441
7
15
12
475

VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO KONTROLĖ
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė Kupiškio rajono savivaldybėje
2019 metais buvo vykdoma vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Valstybinės (valstybės
perduotos savivaldybėms) funkcijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės
tvarkos aprašu ir Kupiškio rajono savivaldybės kalbos tvarkytojo 2019 m. darbo planu, patvirtintu
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. ADV-153. Patikrintos
6 įmonės ir įstaigos: Kupiškio socialinių paslaugų centras, viešoji įstaiga Kupiškio vaikų dienos
centras, Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla, UAB „Paslaugų idėjos“ parduotuvė „Švaros
prekės“, viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
ir VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras (vidaus viešieji užrašai, rengiamų
dokumentų kalba ir atitiktis Dokumentų rengimo taisyklėms, ar laikomasi Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos nutarimų, kalbos taisyklingumo reikalavimų, parduotuvėje – prekių aprašymų ir
etikečių kalba). Tikrintų įstaigų ir įmonių vadovams išsiųsti raštai ar elektroniniai laiškai apie
patikrinimo rezultatus. Patikrintos 7 interneto svetainės, 1 žinių portalas „Temainfo“, 1 televizijos
laida „Savaitė“, kabelinės televizijos UAB „Funaris“ tekstinės reklamos kalba, 4 neperiodinės
spaudos leidiniai: Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro leidiniai: Kupiškio žydų
keliais“, „Top 10 vietų, kurias turite aplankyti“, ,„Atmintinė žvejui“, Vietovardžių metams skirto
projekto „Marios šiapus ir anapus“ medžiaga – virtualaus Kupiškio marių pažintinio maršruto ir
jaunimo kūrybos skaitmeninio almanacho (mokinių kurtų legendų, sakmių apie Kupiškio
vietovardžius) kalba.
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Nurodytos kalbos klaidos. Savivaldybės teritorijoje patikrinti 195 reklamos ir viešieji
užrašai. Suderinta 11 išorinės reklamos projektų. Taisytos kai kurių Savivaldybės interneto
svetainės skilčių kalbos klaidos, dėl jų pateikta pastabų. Kupiškio rajono savivaldybės
administracijoje patikrinta ir suderinta daugiau kaip 2500 teisės aktų projektų, pateikta pastabų dėl
didžiųjų kalbos klaidų, taisytos rašybos, skyrybos, stiliaus klaidos. Patikrinta ir suderinta per 2700
siunčiamųjų raštų ir kitų dokumentų.
Raštu ir žodžiu juridiniai ir fiziniai asmenys konsultuoti daugiau kaip 740 kartų, tarp jų
120 kartų konsultuoti kitų įstaigų darbuotojai.
Savivaldybės

interneto

svetainėje

skyrelyje

„Valstybinė

kalba“

pateiktos

rekomendacijos rengiantiesiems teisės aktus ir kitus dokumentus, parengtos kalbos vartojimo
atmintinės, nurodyta informacija apie galimybę naudotis kalbos konsultacijų ir terminų bankais,
internetiniais žodynais.
Organizuotas ir vykdytas Nacionalinio diktanto I turas Kupiškio rajono savivaldybėje.
Parengtos ir Valstybinei kalbos inspekcijai pateiktos pusmečio ir metinė ataskaitos
apie valstybės perduotos savivaldybėms kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos
atlikimą 2019 metais.
VIDAUS AUDITAS
2019 metais Centralizuoto vidaus audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veikla buvo
organizuojama vadovaujantis 2019 metų Tarnybos veiklos planu, suderintu su Savivaldybės
administracijos direktoriumi.
2019 m. Tarnybos veikloje buvo užtikrinamas nepriklausomumas: Tarnybai poveikis
nebuvo daromas planuojant ir atliekant vidaus auditus ir pateikiant vidaus audito rezultatus.
Tarnyba nedalyvavo ir nedalyvauja valdant viešąjį juridinį asmenį, jam pavaldžius ar jo valdymo
sričiai priskirtus viešuosius juridinius asmenis. Be to, jai nebuvo pavesta dalyvauti nustatant ir
įgyvendinant viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių
asmenų vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolę, procedūras, vadovauti Antikorupcinės
programos vykdymui.
Tarnyba 2019 m., vykdydama savo funkcijas, atliko 4 veiklos auditus. Iš minėtų vidaus
auditų 2 buvo atlikti Savivaldybės administracijoje ir 2 biudžetinėse įstaigose.
Atliekant vidaus auditus buvo siekiama įgyvendinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatyme reglamentuotus vidaus audito tikslą ir uždavinius: priklausomai nuo vidaus audito objekto
bei tikrinamos srities buvo vertinamas viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimas, tikrinama, ar audituojamuose subjektuose yra laikomasi nustatytų tvarkų, taisyklių,
nuostatų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų, ar racionaliai naudojamas, valdomas bei
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saugomas turtas ir kt. Gerai vidaus audito kontrolės sistema įvertinta 3 audituotuose subjektuose,
patenkinamai – 1.
Įvertinusi audituojamų subjektų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą bei galimą
rizikos veiksnių įtaką, Tarnyba vidaus audito ataskaitose pateikė 12 rekomendacijų, kaip sustiprinti
vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą viešajame juridiniame asmenyje.
Atlikus šių rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, parengta jų būklės ataskaita apie
vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 2019 m. gruodžio 31 d.
duomenimis iš einamaisiais metais pateiktų 12 rekomendacijų 9 įgyvendintos, 3-jų rekomendacijų
įgyvendinimas tęsiamas 2020 m.
Į Tarnybos vedėjos pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl viešųjų juridinių asmenų
veiklos, vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo ir rizikos valdymo tobulinimo viešųjų juridinių
asmenų vadovai reagavo geranoriškai ir stengėsi vidaus audito metu nustatytus trūkumus šalinti,
rekomendacijas įgyvendinti. Daugiausia rekomendacijų buvo pateikta dėl veiklos ir valdymo bei
vidaus kontrolės tobulinimo. Audituoti viešieji juridiniai asmenys rekomendacijas įgyvendino
vadovaudamiesi suderintais su Tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planais.
Atliekant vidaus auditą nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie nagrinėtini teisėsaugos
institucijų.
ŽEMĖS ŪKIS
Kupiškio rajonas – žemdirbiškas rajonas ir tą rodo žemės fondo sudėtis: iš 108 tūkst.
ha bendro ploto ž. ū. naudmenos sudaro 59,4 tūkst. ha (62,18 proc.), miškai – 27,55 tūkst. ha (28,82
proc.), o likę 9 proc. užimti keliais, vandenimis, užstatyta teritorija ir kt. Kaimiškoje savivaldybės
dalyje gyvena 59 proc. visų rajono gyventojų.
Kupiškio rajone 2019 metais priimta ir perduota VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centrui 1792 žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaracijos, kuriose deklaruotas plotas
sudarė 55,3 tūkst. ha. Vidutinis deklaruoto ūkio dydis – 30,86 ha.
Rajone javais apsėjama 60 proc. viso sėjamo ploto, žieminiais ir vasariniais rapsais 7,6
proc., o 33,5 proc. sudaro žalienos, pašarinės kultūros ir pūdymai.
2019 m. gruodžio 31 d. rajone laikytas 8 531 galvijas, iš jų 3 891 melžiama karvė,
mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų – 1 856. Per 2019 metus rajone laikomų galvijų skaičius
sumažėjo 648, o melžiamų karvių skaičius sumažėjo 515. Tam turėjo įtakos smarkiai sumažėję
mėsos ir pieno supirkimo kainos.
Kupiškio rajono savivaldybėje turimų gyvulių ir jų laikytojų skaičius
Pavadinimas
Galvijų laikytojų skaičius

2019-01-01
789
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2020-01-01
688
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Galvijų skaičius
Pieninių veislių karvių skaičius
Avių laikytojų skaičius
Avių skaičius
Ožkų laikytojų skaičius
Ožkų skaičius
Kiaulių laikytojų skaičius
Kiaulių skaičius
Arklių laikytojų skaičius
Arklių skaičius

9179
4406
132
1387
37
125
52
9345
69
108

8531
3891
132
1450
46
124
43
8902
63
101

-648
-515
+63
+9
-1
-9
-443
-6
-7

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTA ŽALA IR NUOSTOLIAI
Dėl vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams įvertinimo 2019 m. kreipėsi 20
pareiškėjų t.y. 9 daugiau negu 2018 metais. Vilkai papjovė 2 ožkas, 5 avis ir 23 galvijus. 2019 m.
vilkų padaryta žala ūkiniams gyvūnams įvertinta 8 260 eurų.
ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMAS
2020 m. sausio 1 d. Ūkininkų ūkių registre buvo įregistruoti 1 784 ūkiai. 2019 metais
įregistruotas 31 naujas ūkis, išregistruoti ar tikslinti 64 ūkiai.
ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VALDŲ DUOMENŲ ATNAUJINIMAS IR NAUJŲ VALDŲ
REGISTRAVIMAS
Kiekvienais metais valdų valdytojai (savininkai) turi atnaujinti turimų valdų duomenis.
Per 2019 metus pateikta prašymų atnaujinti 2 178 valdų duomenis, iš jų 66 – naujai įkurtos valdos.
Pateikta valdų prašymų pagal seniūnijas:
Alizavos
348

Kupiškio
877

Skapiškio
273

Subačiaus
169

Noriūnų
103

Šimonių
342

TIESIOGINĖS IŠMOKOS, PARAMA, KOMPENSACIJA
Kupiškio rajono ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, įmonės, užsiimančios žemės ūkio
veikla, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį, valdą, žemės ūkio bendrovę, įmonę, tvarkantys
buhalterinę apskaitą, laikantys suregistruotus ir identifikuotus gyvulius (karves ir telyčias žindenes),
ėriavedes, mėsinius galvijus, avis ir deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, gavo
papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, paramą, kompensacijas iš Europos Sąjungos rėmimo
programos lėšų. 2019 m. kompensuota dalis draudimo įmokų (40 709 eurai) už apdraustus augalus
(pasėlius) 30 paramos gavėjų ir 2 paramos gavėjams kompensuota dalis draudimo įmokų (7 776
eurai) už kiaulių draudimą.
2019 metais 88 rajono bičių laikytojai gavo 12 321 euro paramą už papildomą bičių
maitinimą. Bičių laikytojai laikė 2 222 bičių šeimas.
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ILGALAIKĖS INVESTICIJOS
Įgyvendindami priemones žemės ūkio ir maisto konkurencingumui ir kaimo plėtrai
užtikrinti, ūkininkai modernizuoja savo ūkius, investuodami į žemės ūkio techniką ir pastatus.
Svarbiausiu investicijų didinimo veiksniu tapo Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. 2019
m. sėkmingai buvo įgyvendinamos naujovės, siekiantiems paramos pagal Kaimo plėtros 2014–2020
m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į
žemės ūkio valdas“. Šia galimybe galėjo pasinaudoti vidutiniai ūkiai. Buvo pateiktos 25 paraiškos 1
mln. eurų sumai. Pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“ buvo pateikta 18 paraiškų 150
tūkst. eurų sumai. Svarbiausia žemdirbių pajamų palaikymo priemonė, dariusi tiesioginę įtaką
kiekvieno žemdirbio pajamoms, buvo tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius.
ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS 2014–2019 METAIS
Deklaravimo Priimtų paraiškų skaičius, vnt.
metai
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Deklaruotas
plotas, ha

2115
2062
2008
1906
1861
1792

53191
54806
54674
54444
55426
55295

Vienam pareiškėjui
tenkantis ž. ū. naudmenų
plotas, ha
25,15
26,58
27,23
28,56
29,78
30,86

Rajono ūkininkai už deklaruotus pasėlius gaus 9 mln. 282 tūkst. eurų išmokų.
Populiarus išlieka ekologinis ūkininkavimas. Tokį ūkininkavimą pasirinko 34 ūkiai.
Prašoma paramos suma – 1 mln. 124 tūkst. eurų.
561 paraiška pateikta pagal priemonę „Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitokių
specifinių kliūčių“. Prašoma paramos suma – 386,5 tūkst. eurų.
2019 metais rajone buvo 13,32 procento ūkių, valdančių per 50 ha, kuriems teko 71,3
procento visų deklaruotų žemės ūkio naudmenų ploto, arba 39,61 tūkst. ha.
2019 m. pasėlius draudžia dar labai mažai ūkininkaujančių – 1,6 proc., arba 30
ūkininkų.
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ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
Gerus rajono žemdirbių gamybinius rezultatus didžiąja dalimi lemia geras
apsirūpinamas žemės ūkio technika. Perkama vis galingesnė ir našesnė technika. Per 2019 metus
atlikta 424 traktorių bei kitos žemes ūkio technikos įregistravimo, išregistravimo, duomenų keitimo
operacijų. Atliktos 2 933 techninės apžiūros. Surinkta 4 754 eurai valstybės rinkliavos už traktorių
bei kitos žemes ūkio technikos įregistravimo, išregistravimo, duomenų keitimo darbus. Surinkta 13
285,75 euro valstybinės rinkliavos už traktorių bei kitos žemes ūkio technikos technines apžiūras.
KAIMO BENDRUOMENĖS
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. ADV-389 buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašas. Remiantis šiuo aprašu
buvo organizuojamos Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijų
išplėstinės seniūnaičių sueigos, kurios priėmė sprendimus dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų
veiklų, vertino paraiškas, priėmė sprendimus, kurios organizacijos vykdys projektą(-us), vertino
projekto(-ų) įgyvendinimą, vykdė projekto(-ų) įgyvendinimo stebėseną. Šiai priemonei įgyvendinti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kupiškio rajono savivaldybei skyrė
12 209 eurus. Kaimo bendruomenės pateikė 18 paraiškų projektams įgyvendinti 11 943,68 euro
sumai. Visi planuojami projektai buvo įgyvendinti.
LĖŠŲ KUPIŠKIO RAJONO BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
PASKIRSTYMAS 2019 METAIS
Eil.

Bendruomenė

Projekto pavadinimas
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skapiškio bendruomenė
Naivių kaimo bendruomenė
Rudilių kaimo bendruomenė
Puponių kaimo bendruomenė
Kaimo bendruomenė
,,Palėvenys”
Noriūnų bendruomenė

8.
9.

Kaimo bendruomenė
„Kunigiškis“
Palėvenėlės kaimo bendruomenė
Alizavos bendruomenės centras

10.
11.

Salamiesčio bendruomenė
Kaimo bendruomenė „Valakai“

12.

Lukonių kaimo bendruomenė

13.
14.

Subačiaus bendruomenė
Migonių kaimo bendruomenė

15.
16.

Šimonių miestelio bendruomenė
Adomynės kaimo bendruomenė

17.

Juodpėnų kaimo bendruomenė

18.

Antašavos miestelio
bendruomenė

7.

„Turiningas laisvalaikis“
„Molio paslaptys“
„Gyvenkime linksmiau ir aktyviau 2“
„Baltos sienos“
„Raudonųjų klevų alėja“
„Bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas“
„Bendraukime“
„Bendravimo ypatumai Palėvenėlėje“
„Alizavos bendruomenės centro patalpų
pritaikymas bendruomenės poreikiams“
„Viešųjų erdvių kokybės gerinimas“
„Edukacinė-kultūrinė kelionė „Pažink
Lietuvą –2“
„Pažintinė kelionė „Kelionė po Ignalinos
kraštą“
„Pažinkime Biržus“
„Bendruomenės namai – mūsų visų
namai“
„Sveikata – tai stiprybė“
„Sportuojanti bendruomenė – sveika
bendruomenė“
„Juodpėnų kaimo bendruomenės
materialinės bazės stiprinimas
„Kupiškio seniūnijos kaimo
bendruomenių veiklos stiprinimas“
Iš viso

Eur
1249
378
491,41
492
492
478
427,75
427,39
427,38
427,75
385
385
1148
412,50
412,50
412,50
412,50
3085
11943,68

Kupiškio rajono savivaldybė 2019 metais nevyriausybinėms organizacijoms remti
skyrė 9 400 eurų. Iš šios sumos 3 900 eurų buvo skirta 12 kaimo bendruomenių projektų
įgyvendinimui.
PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMA 2019
METAIS
Bendruomenė

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Juodpėnų kaimo bendruomenė
Juodpėnų kaimo bendruomenė
Šepetos kaimo bendruomenė

4.
5.

Adomynės kaimo bendruomenė
Adomynės kaimo bendruomenė

6.
7.
8.

Rudilių kaimo bendruomenė
Subačiaus bendruomenė
Alizavos bendruomenės centras

Projekto pavadinimas
Rudens mozaika 2019
,,Kalėdų naktį tylią...“
Tradicinė Šepetos kaimo šventė ,,Šepetos
kaimo ir durpyno istoriniais puslapiais“
Adomynė – mažoji kultūros sostinė
Padėkos vakaras Adomynės – mažosios
kultūros sostinės –žmonėms
,,Stipri bendruomenė – stiprus kaimas“
,,Šviečiančio moliūgo vakaras“
Žolinė – tradicinė kraštiečių šventė
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9.
10.
11.
12.

Šimonių miestelio bendruomenė
Skapiškio bendruomenė
Naivių kaimo bendruomenė
Antašavos miestelio
bendruomenė

,,Būkime vieningi“
,,Gerumo, meilės ir vilties žvakelė“
,,Tais tyliais advento vakarais“
,,Kalėdų laukimas kvepia meduoliais“

100
100
100
100

Iš viso
3090
Taigi vėl buvo stiprinama kaimo bendruomenių materialinė bazė, remiamas kaimo
vietovių viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenių poreikiams.
Kaimo bendruomenių įgyvendinti projektai padarys kaimą patrauklesnį, pasitarnaus
bendruomenių edukacinėms programoms kurti ir jas paįvairinti bei didesniam turistų skaičiui
pritraukti.
MELIORACIJA
Kupiškio rajone iš viso nusausinta 59 163,43 ha žemių, iš jos žemės ūkio paskirties –
54 725,87 ha. Drenažu nusausinta 53 591,60 ha.
2019 metais atlikta melioracijos darbų už 201 000 eurų. Buvo išvalyta 15,19 km
griovių, suremontuota 18 pralaidų, 129 drenažo žiotys. 2019 metais buvo gauti 56 prašymai atlikti
drenažo, pralaidų ir griovių remontą. Išnagrinėjus visus prašymus, 48 ūkininkams, suderinus su VĮ
Valstybės žemės fondo specialistais, buvo atlikti remonto darbai 84,6 ha plote, suremontuota 2,064
km drenažo linijų. Buvo remontuojamas drenažas Byčių, Migonių, Siaurių, Šepetos, Salamiesčio,
Maugarų kaimuose ir Aukštupėnų gyvenvietėje.
Kaip ir kiekvienais metais buvo fiksuojama drenuotų plotų, griovių būklė, atliekama
užtvankų bei tiltų apžiūra, toliau tikslinami atributiniai duomenys pagal MelGIS specifikaciją. Buvo
išduodami leidimai kūdrų kasimui, derinami miško veisimo planai, informacija apie melioracijos
padėtį skaitmeninėje formoje teikiama įvairioms žinyboms, derinamos topografinės nuotraukos ir
įvairūs projektai.
Baigtas įgyvendinti projektas „Gaigalių melioracijos statinių naudotojų asociacijos
dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“. Bendra projekto vertė 374 926 eurai.
Buvo stebima paviršinio vandens sluoksnio Varležerio ir Adomynės dvaro tvenkinio
būklė, kas ketvirtį pristatant į laboratoriją vandenį tyrimams.
2019 metais dėl ilgalaikių liūčių 2017 m. gavus finansavimą iš Europos Sąjungos
solidarumo fondo buvo vykdomi griovių ir juose esančių statinių remonto darbai Antašavos,
Šimonių, Paketurių, Biliūnų ir Salamiesčio kadastrinėse vietovėse, taip pat buvo atliekamas
Kupiškio tvenkinio ant Lėvens upės HTS remontas. Iš viso buvo atlikta darbų už 326 380,48 euro.
Buvo sutvarkyta 32,894 km griovių, 413 žiočių, 35 pralaidos, pakeistas Kupiškio užtvankos šachtos
skydas.
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Skydo montavimas Kupiškio užtvankoje.

Suremontuota vandens pralaida
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SENIŪNIJOS
ALIZAVOS SENIŪNIJA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Alizavos seniūnija, kaip Savivaldybės
administracijos struktūrinis padalinys, vykdė savo funkcijas pagal Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos Alizavos seniūnijos 2019 metų veiklos planą, patvirtintą Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. ADV-318.
Seniūnijos funkcijos: plėtoti vietos savivaldą, priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas
viešojo administravimo funkcijas.
Seniūnija savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais (reglamentuojančiais seniūnijos veiklą),
Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais,
administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Kupiškio seniūnijos veiklos nuostatais.
Duomenys apie seniūnijos gyventojų skaičių
Alizavos seniūnijos gyventojų skaičiaus kaita: 2018 m. gruodžio 31 d. – 1585
gyventojai, 2019 m. gruodžio 31 d. – 1545 gyventojai. Pastaraisiais metais seniūnijos gyventojų
skaičius mažėja.
PROGRAMA NR. 3
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas seniūnijoje
Seniūnija prižiūri 11 ha žaliųjų plotų. Didžiausi jie Alizavos ir Salamiesčio
miesteliuose, Palėvenėlės, Bakšėnų ir Gyvakarų kaimuose. Seniūnijos bendruomenės organizuoja
talkas, tačiau senstant bendruomenei nebeišgali reguliariai prižiūrėti savo žaliųjų zonų. Seniūnijai
įsigijus žoliapjovę–smulkintuvą atsirado galimybė tvarkyti daugiau žaliųjų plotų.
Sezono metu, pasitelkus visuomenei naudingiems darbams atidirbti siųstus asmenis ir
užimtumo programos darbininkus, periodiškai buvo šienaujami skverai, parkai, kitos žaliosios
erdvės.
Ši ir kitos veiklos buvo aptariamos bendruomenių susirinkimuose, kuriuose aktyviai
dalyvavo seniūnas. Aptariami aktualūs klausimai, ieškota optimaliausių sprendimų.
Žmonės skatinami tvarkyti atliekas jas rūšiuojant, vežant į atliekų surinkimo aikšteles.
Nuo pakelės konteinerių surinkta ir priduota į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę
automobilinės padangos ir kitos atliekos.
Alizavos seniūnijos žaliosios zonos
Sklypo

Nr.
1

Kaimo
pavadinimas

Plotas
ha

Žaliųjų plotų vieta

Darbų pavadinimas

2

3

4

5
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1.

Alizavos
mstl.

2 ha

2.

0,6 ha

3.

0,3 ha

4.

0,9 ha

5.

Salamiesčio
mstl.

6.

7.

0,22
ha
0,4 ha

8.
9.

0,25
ha
0,4 ha

Palėvenėlės
kaimas

1,6 ha

Žaliasis plotas apie
seniūnijos ir bažnyčios
pastatus.
Žaliasis plotas miestelio
centre apie vaikų žaidimo
aikštelę.
Žaliasis plotas miestelio
centre
prie
kaimo
bendruomenės pastato.
Kiti
žalieji
plotai
miestelio centre.
Žaliasis plotas (pušynėlis)
miestelio centre.
Žaliasis plotas aplink
Salamiesčio kultūros
namus (dvarą).
Žaliasis plotas prie kaimo
bendruomenės pastato.
Žaliasis plotas prie kaimo
bažnyčios.
Žaliasis plotas kaimo
centre (prie buvusios
mokyklos).
Žaliasis plotas palei
Lėvens tvenkinį
(maudykla, rekreacinė
zona).

10.

2 ha

11.

0,25
ha

Žaliasis plotas palei
Lėvens tvenkinį
(maudykla, rekreacinė
zona).

12.

1,2 ha

Kiti žalieji plotai
miestelio centre.
Žaliasis plotas prie kaimo
bendruomenės pastato.
Žaliasis plotas prie kaimo
bendruomenės pastato.

13.
14.

Bakšėnų
kaimas
Gyvakarų
kaimas
Iš viso

0,9 ha
0,44
ha
11 ha

Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė, renkamos šiukšlės,
prižiūrima teritorija.
Sezono metu nuolat pjaunama žolė,
renkamos šiukšlės, prižiūrima
teritorija.
Sezono metu nuolat pjaunama žolė,
renkamos šiukšlės, prižiūrima
teritorija.
Sezono metu nuolat pjaunama žolė,
renkamos šiukšlės, prižiūrima
teritorija.
Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė.
Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė, renkamos šiukšlės,
prižiūrima teritorija.
Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė.
Sezono metu nuolat pjaunama žolė,
prižiūrima teritorija.
Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė, renkamos šiukšlės,
prižiūrima teritorija.
Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė. Periodiškai
sutvarkomos pavėsinės, laužavietės,
remontuojami lauko baldai, renkamos
šiukšlės.
Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė. Periodiškai
sutvarkomos pavėsinės, laužavietės,
remontuojami lauko baldai, renkamos
šiukšlės.
Sezono metu nuolat pjaunama žolė,
prižiūrima teritorija.
Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė, prižiūrima teritorija.
Renginių vieta. Sezono metu nuolat
pjaunama žolė, prižiūrima teritorija.

Lėvens tvenkinio pakrantėse, esančiose Alizavos seniūnijoje, yra 4 pontoniniai tiltai, 8
suolai, 1 stalas, 5 šiukšlių dėžės, 2 lauko tualetai, 8 informaciniai stendai, 1 lauko pavėsinė su
suolais ir stalu, prižiūrimi seniūnijos. Kasmet lauko statiniai dažomi, taisomi, pakeičiamos
susidėvėjusios detalės.
Seniūnijoje yra 3 veikiančios (1,58 ha), 5 iš dalies veikiančios (0,87 ha) ir 22
neveikiančios (2,5 ha) kapinės. Veikiančias kapines prižiūri 3 kapinių prižiūrėtojai (po 0,5 etato).
Rūpinasi, kad būtų tinkamai rūšiuojamos susidarančios žaliosios, komunalinės ir didelių gabaritų
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atliekos. Šalia Alizavos, Nodiejiškių, Palėvenėlės kapinių įrengtos laikinos biodegraduojančių
atliekų kompostavimo duobės. 2019 metais duobės buvo atnaujintos – išvežtas per metus susidaręs
kompostas, duobės išgilintos, išplatintos, aptvertos apsaugine tvorele. Griciūnų kapinėse įrengta
nauja kompostavimo duobė. Kapinėse renkamos šiukšlės, šienaujama, atliekami smulkūs remonto
darbai, žiemos metu nuo takų kasamas sniegas.
Alizavos, Nodiejiškių ir senosiose Palėvenėlės kapinėse buvo pašalinti 25 pavojingi
medžiai. Darbų sąmata – 1992,87 Eur. Šalia veikiančių ir iš dalies veikiančių kapinių įrengti
dviračių stovai ir trinkelėmis išgrįstos aikštelės. Panaudotos senos Kupiškio kultūros centro takų
trinkelės. Darbų sąmata – 677,60 Eur.
Komunaliniam ūkiui tvarkyti per 2019 metus išleista 9838,65 euro.
Seniūnijos kelių, gatvių remontas ir priežiūra
Alizavos seniūnijos keliams iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti buvo skirta iš viso 32 078 Eur. Iš
jų 138,1 km vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrai skirta 22 078 Eur ir 5,949
km vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūrai skirta 10 000,00 Eur.
1 458,00 m³ žvyro panaudota kelių (apie 4 km) žvyravimui ir 86 810,03 m2 (85 km)
greideriavimui panaudota 22 078 Eur.
345,44 m2 asfaltbetonio dangos priežiūrai (duobių užtaisymas išdaužų vietose)
panaudota 10 000 Eur.
Kelių priežiūrai Viešosios infrastruktūros plėtros programoje buvo skirta ir panaudota
6 000,00 eurų.
Seniūnija reguliariai prižiūri ir tvarko vietinės reikšmės kelių ir gatvių pakeles.
Mažiausiai 2 kartus per metus pjaunama iki 80 km pakelių. Reguliariai šalinami pakelių krūmai.
Žiemos metu sniegas nuo kelių nuvalytas pasitelkiant seniūnijoje sniego valymo
paslaugą laimėjusią įmonę. Sniego valymui panaudota 1 850 Eur.
PROGRAMA NR. 4
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Programos tikslas-gerinti socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą,
mažinti socialinę atskirtį rajone, įgyvendinant Savivaldybės ir valstybės socialinę politiką.
Programa vykdoma siekiant Savivaldybės administracijos tikslo įgyvendinti valstybės socialinę
politiką teikiant efektyvią socialinę paramą Alizavos seniūnijos gyventojams, plėtoti socialinių
paslaugų tinklą rajone.
Socialinės paramos išmokos ir jų mokėjimo išlaidos
Seniūnijos socialinis darbuotojas, organizuoja socialinę paramą ir įgyvendina vaiko
teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimo prevencijos gerinimo priemones seniūnijoje. Priimami
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prašymai įvairioms socialinėms paslaugoms.
Duomenys apie priimtus prašymus
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Paramos rūšis
Vienkartinė pašalpa
Prašymai paramai iš ES struktūrinių fondų gauti
Prašymai piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, kompensacijoms,
paramai mokiniams.
Iš viso

Priimta
prašymų
15
124
477
616

Socialinis darbuotojas rinko ir analizavo informaciją apie seniūnijoje gyvenančius
socialiai remtinus asmenis, vienišus senyvo amžiaus žmones, asmenis, turinčius negalią,
daugiavaikes šeimas. Padėjo jiems spręsti socialines problemas, lydėjo, tarpininkavo nustatant
darbingumo lygį, vertino specialiuosius poreikius, konsultavo įvairiais socialiniais klausimais.
Vertino šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas, surašė buities tyrimo aktus ir pateikė Savivaldybės
administracijai pasiūlymus ir išvadas dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų skyrimo būdų,
vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir kitais klausimais.
Ištirtos gyvenimo ir buities sąlygos ir surašyti 133 buities tyrimo aktai. Priimti 8
prašymai išmokoms socialiai remtinų asmenų maitinimui. 5 – ms gyventojams suruošti dokumentai
socialinėms paslaugoms į namus gauti arba apgyvendinimo įstaigose dokumentai.
Nuo 2019-07-01 iki 2019-12-31 buvo atlikti 4 specialiųjų poreikių vertinimai, kurių
ataskaitos pateiktos NDNT Panevėžio skyriui.
2019 metų pradžioje Kupiškio rajono Alizavos seniūnijos teritorijoje specialiosios –
socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugos buvo teikiamos 15 šeimų,
kuriose auga 41 vaikas (iš jų 2 globojami). 2019 metų pabaigoje socialinių įgūdžių ir ugdymo
palaikymo paslaugos teikiamos 8 šeimoms, kuriose auga 19 vaikų.
Pagalba į namus (Socialinių paslaugų centro darbuotoja) teikiama 6 neįgaliems ir
pagyvenusiems asmenims, kuriems įvertintas poreikis šioms paslaugoms gauti.
Per metus įvyko 12 Alizavos seniūnijos piniginės socialinės paramos teikimo
komisijos posėdžių, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komisijos – 2 posėdžiai. Dalyvauta 24
atvejo vadybos posėdžiuose dėl seniūnijos socialinės rizikos šeimų; 4 Socialinės paramos skyriaus
organizuotuose susirinkimuose.
Organizuoti 6 paramos maisto produktais dalinimai, teikti iš ES labdaros paramos
fondų.
Nuolat bendradarbiaujama su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Kupiškio
skyriumi, VšĮ Kupiškio ligonine, Kupiškio r. savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros
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centru, Panevėžio Respublikine ligonine, Kupiškio r. savivaldybės administracijos ir kitų rajonų
Socialinės paramos skyriais, Kupiškio r. savivaldybės administracijos kitų seniūnijų specialistais,
Savižudybių prevencijos įgyvendinimo Kupiškio rajone darbo grupe, Kupiškio rajono savivaldybės
priešgaisrine tarnyba, Kupiškio bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigų specialistais, įmonės Maisto
bankas Panevėžio padalinio specialistais ir kitomis įstaigomis siekiant užtikrinti efektyvų, pilnavertį
Alizavos seniūnijos gyventojų poreikių tenkinimą.
PROGRAMA NR. 5
SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Savivaldybės administracijos ir jos padalinių veiklos organizavimas
Seniūnija, neviršydama įgaliojimų, savo teritorijoje organizavo ir kontroliavo
Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą ir pati juos įgyvendino, taip prisidėdama prie
ilgalaikio Savivaldybės plėtros strateginio plano priemonių, valstybės politikos viešojo
administravimo sektoriuje įgyvendinimo.
Seniūnijos veikla buvo finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Seniūnijoje
optimizuotas Savivaldybės turto valdymas, dalyvauta kuriant ir įgyvendinant kaimo plėtros
programas, buvo formuojama ir vykdoma Savivaldybės politika kultūros, sporto, sveikatos ir
socialinės apsaugos, gamtos apsaugos, vaiko teisių apsaugos srityse, užtikrinamas civilinės saugos
organizavimas. Per metus į seniūniją įvairiais klausimais raštu kreipėsi 90 seniūnijos gyventojų su
prašymais, pasiūlymais, skundais. Visi atvejai išnagrinėti. Teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijoms
išsiųstos 15 seniūnijos gyventojų charakteristikos. Parengti ir išsiųsti 209 siunčiamieji dokumentai.
Priimti ir parengti 7 notariniai dokumentai. Sutvarkytas seniūnijos archyvas. Sudarytas
ir patvirtintas 2020 metų dokumentacijos planas ir dokumentų registrų sąrašas.
Seniūnijoje atliekamos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos. Per 2019 metus iš
gyventojų priimtos 86 atvykimo deklaracijos. Išvykimą į užsienio šalis deklaravo 10 seniūnijos
gyventojų. Priimta 19 gyventojų prašymų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo.
Visi prašymai užregistruoti, išnagrinėti ir priimti sprendimai. Išduotos 69 pažymos apie asmenų
deklaruotą gyvenamąją vietą. Dėl pažymos apie nuosavybės teise priklausančioje patalpoje savo
gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis kreipėsi 81 gyvenamojo būsto savininkas.
Išduoti 35 leidimai laidoti.
Seniūnija teikė paslaugas žemės ūkio subjektams. Pateikta 170 prašymų registruoti,
atnaujinti ir išregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, 345 paraiškos
paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, 163 prašymai atnaujinti ūkininko ūkį
ūkininko ūkio registre ir 178 kitos paslaugos, susijusios su žemės ūkiu.
Seniūnijos teritorijoje yra penkios masinių / nemasinių renginių organizavimo vietos,
čia vyko 2 nemasiniai renginiai. Seniūnija priima prašymus tik nemasinių renginių leidimams gauti,
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per šiuos metus jų išduota 2.
Per praėjusius metus seniūnas surašė 6 įpareigojimus savininkams dėl privačių pastatų
ir žemės sklypų sutvarkymo.
Seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Alizavos, Salamiesčio ir
Palėvenėlės. 2019 metais vyko seniūnaičių rinkimai naujai 4 metų kadencijai. Buvo sušauktos 3
gyventojų sueigos. Seniūnaičiai 5 kartus per einančius metus rinkosi į seniūnaičių sueigos posėdį.
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas
Siekiant sumažinti socialinę atskirtį kaime, žmonėms užsidirbti lėšų pragyvenimui,
seniūnijos teritorijoje organizuota užimtumo didinimo programa viešiesiems darbams dirbti.
Viešuosius darbus pagal šią programą seniūnijoje dirbo 3 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento
Kupiškio skyriaus rekomenduoti bedarbiai. Užimtumo didinimo programai įgyvendinti panaudota iš
viso 7500 Eur. Vidutinė darbų trukmė – keturi mėnesiai.
Visuomenei naudingus darbus seniūnijoje atliko 43 socialines pašalpas gaunantys
asmenys, siųsti Socialinės paramos skyriaus, taip pat 4 teisėsaugos institucijų siųsti asmenys dirbo
neatlygintinus viešuosius darbus už įvairias administracines nuobaudas. Šie asmenys tvarkė
seniūnijos kapinės, kultūros paveldo objektus. Buvo šienaujamos, tvarkomos Alizavos seniūnijos
gyvenviečių gatvės, šaligatviai, pakelės, kitos viešosios erdvės.
INFRASTRUKTŪRINIAI PROJEKTAI
Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2019 metais Alizavos seniūnijoje
įgyvendino du projektus infrastruktūrai kaimo vietovėse gerinti: Alizavos miestelyje buvo įrengta
vaikų žaidimo aikštelė, Salamiesčio miestelyje įrengti lauko treniruokliai.
Alizavos seniūnijos 2019 m. veiklos plano vykdymo ataskaita pristatyta Alizavos
seniūnijos seniūnaičių sueigoje 2020 m. vasario 25 d., sueigos protokolo Nr. Sn-1.
KUPIŠKIO SENIŪNIJA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kupiškio seniūnija, kaip Savivaldybės
administracijos struktūrinis padalinys, vykdė savo funkcijas pagal Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos Kupiškio seniūnijos veiklos planą.
Seniūnijos funkcijos: plėtoti vietos savivaldą, priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas
viešojo administravimo funkcijas.
Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais
teisės aktais, Kupiškio seniūnijos veiklos nuostatais.
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Duomenys apie seniūnijos gyventojų skaičių
Kupiškio seniūnijos gyventojų skaičiaus kaita: 2017 m. gruodžio 31 d. – 3 394
gyventojai, 2018 m. gruodžio 31 d. – 3 377 gyventojai ir 2019 m. gruodžio 31 d. – 3 356
gyventojai. Galima pastebėti, kad pastaraisiais metais seniūnijos gyventojų skaičius mažėja.
Darbingo amžiaus žmonės išvyksta dirbti į užsienį ar didesnius miestus, o ir didžioji dalis
išsilavinimą įgijusių jaunų žmonių lieka gyventi miestuose.
PROGRAMA NR. 3
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas seniūnijoje
Seniūnija prižiūri 50 ha poilsinių zonų. Sezono metu, pasitelkus visuomenei
naudingiems darbams atidirbti siųstus asmenis ir užimtumo programos darbininkus, periodiškai
buvo šienaujami skverai, parkai, žaliosios erdvės Antašavos miestelyje, Šepetos, Virbališkių,
Uoginių, Paketurių kaimuose. Visos keturios seniūnijos bendruomenės aprūpintos žoliapjovėmis,
krūmapjovėmis, kita žolės pjovimo technika. Visose bendruomenėse vyko susirinkimai, kuriuose
aktyviai dalyvavo seniūnas. Aptarti aktualūs klausimai, ieškota optimaliausių sprendimų.
Prie aplinkos tvarkymo ir priežiūros daug prisidėjo bendruomenių pirmininkai,
nurodydami darbus, prižiūrėdami bendruomenėms skirtas darbo priemones.
Seniūnijos bendruomenės aktyviai dalyvauja gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir
gražinimo procese įtraukiant kaimo jaunimą ir bendruomenių narius. Surinkta ir priduota į
stambiagabaričių atliekų surinkimo punktą automobilinės padangos ir kitos stambiagabaritės
atliekos iš Antašavos, Šepetos, Paberžių, Virbališkių, Svidenių, Aleksandrijos ir kitų seniūnijos
gyvenviečių.
Kupiškio seniūnijos poilsinės zonos
Sklypo
Nr.
4

Poilsinės, rekreacinės
zonos pavadinimas
Aukštupėnų I (Uošvės
Liežuvis)

4

Aukštupėnų I (Marių g. 9,48
9, prie elingo)

4

Aukštupėnų I
0,30
(automobilių stovėjimo
aikštelė)
Aukštupėnų II (aikštelė 0,57
už vilos)

5

Plotas
ha
9,03

Darbų pavadinimas
Masinių renginių vieta. Sezono metu nuolat renkamos
šiukšlės, prižiūrima teritorija. Pakeista naujomis 15 šiukšlių
dėžių, atnaujinti ir perdažyti suolai.
Ne sezono metu renkamos šiukšlės, prižiūrimi atliekų
konteineriai, sezono metu pastatomi 4 dviračių stovai,
įrengti 2 stalai su suoliukais, atnaujinti ir perdažyti suolai,
persirengimo kabinos, pastatytos 2 naujos šiukšlių dėžės.
Renkamos šiukšlės. Atnaujinti ir perdažyti suolai.

Renkamos šiukšlės, šalinami pavojingi medžiai.
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6

Bagdonių (sala)

7,50

Masinių renginių vieta. Periodiškai sutvarkomos pavėsinės,
laužavietės, remontuojami lauko baldai, renkamos šiukšlės.
Pagamintos trys naujos durys lauko tualetams.

6

Bagdonių (poilsiavietė)

0,31

7

0,38
0,72

Tvarkoma pagal poreikį, kertami krūmai.

9

Didžprūdėlių (tvenkinio
pakrantė)
Didžprūdžių (Maugarų
tvenkinio pakrantė)
Drūlėnų (poilsiavietė)

Prižiūrimi konteineriai, remontuojami baldai, renkamos
šiukšlės.
Tvarkoma pagal poreikį, kertami krūmai.

1,89

10

Lazdynupio (beržynas)

0,50

11

Pajuodupės (poilsiavietė)

4,34

12

Paketurių

Periodiškai
šienaujama,
sutvarkomos
pavėsinės,
laužavietės, remontuojami lauko baldai, renkamos šiukšlės,
prižiūrimi atliekų konteineriai.
Pagal poreikį genimi ir pjaunami medžiai, sutvarkytas
privažiavimo kelias.
Periodiškai
šienaujama,
sutvarkomos
pavėsinės,
laužavietės, remontuojami lauko baldai, renkamos šiukšlės,
prižiūrimi atliekų konteineriai, kertami krūmai.
Periodiškai
šienaujama,
sutvarkomos
pavėsinės,
laužavietės, remontuojami lauko baldai, renkamos šiukšlės,
prižiūrimi atliekų konteineriai
Masinių renginių vieta. Periodiškai, sutvarkomos
pavėsinės, laužavietės, remontuojami lauko baldai,
renkamos šiukšlės, prižiūrimi atliekų konteineriai, kertami
krūmai, šalinami pavojingi medžiai.
Periodiškai
sutvarkomos
pavėsinės,
laužavietės,
remontuojami lauko baldai, renkamos šiukšlės, prižiūrimi
atliekų konteineriai, šalinami pavojingi medžiai.
Tvarkoma pagal poreikį.

8

rekreacinė 3,20

teritorija
13

Pyragių kaimo rekreacinė

4,57

teritorija
14

Vėžionių (poilsiavietė)

6,02

15

Virbališkių (poilsiavietė)

1,07

Iš viso

49,88

Šiltojo ir šaltojo sezono metu poilsinės zonos gausiai lankomos, todėl reikalinga
nuolatinė priežiūra. Pasitaiko chuliganizmo ir vandalizmo atvejų. Sugadinami lauko baldai,
deginamos medinės baldų detalės, laužomi tualetai, išardomos laužavietės.
Marių pakrantėse ir Pyragių ežere yra 16 pontoninių tiltų ir lieptų, kuriuos prižiūri
seniūnija. Prasidedant vasaros ir žiemos sezonams seniūnija organizuoja pontoninio tilto į Uošvės
Liežuvį paruošimo ir montavimo darbus, šiems darbams panaudota 4 131 euras. 20 šiukšlių dėžių, 4
suoliukams su atlošu. 2 stalams su suoliukais remontuoti panaudota 2 899,99 euro. Treniruoklių,
esančių

elingo

teritorijoje,

remontui

panaudota

28,80

euro.

Prie

Pyragių

sodų

3

bendrijos ,,Silikatas“ esančioje atliekų surinkimo aikštelėje pastatytas 5 m konteineris žaliosioms
atliekoms kompostuoti, 1 391,50 euro. Įrengta konteinerių aikštelė Aleksandrijos k., panaudota
944,76 euro. Žiemos laikotarpiui Aukštupėnų I (Uošvės Liežuvis) poilsiavietės augalų priežiūrai
įsigyta durpių substrato už 108,90 euro.
Metų eigoje atlikti kiti einamieji darbai: suvirinti Gindvilių kaimo tilto turėklai,
sutvarkyti ir suvirinti tilto turėklai Pyragių kaimo rekreacinėje teritorijoje, sutvarkytas Antašavos

74

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

miestelio kapinių šulinio vandens pasėmimo mechanizmas, išvežtos kompostinės atliekos iš
Antašavos miestelio teritorijos, atstatytas A. Petrausko kryžius Uoginių kapinėse.
Seniūnijoje yra 10 veikiančių kapinių, kurių plotas 4,41 ha, ir 23 nebeveikiančios
kapinės, kurių plotas 6,30 ha. Veikiančias kapines prižiūrėjo du kapinių prižiūrėtojai (po 0,5 etato).
Pasirūpinta,

kad

būtų

tinkamai

rūšiuojamos

susidarančios

žaliosios,

komunalinės

ir

stambiagabaritės atliekos, kad laiku būtų išvežami atliekų konteineriai. Tvarkomos ir prižiūrimos
duobės žaliųjų atliekų kompostavimui ir sustatyti nurodomieji ženklai. Ant komunalinių atliekų
konteinerių uždėti informaciniai užrašai, nurodantys konteinerio paskirtį. Įrengtos atliekų surinkimo
aikštelės, esančios Laukminiškių, Gindvilių, Kauniškio, Virbališkių kapinių teritorijose – panaudota
302,50 euro. Laiku nušienautos kapinių teritorijos, atlikti smulkūs remonto darbai. Iš Virbališkių,
Laukminiškių, Jutkonių, Uoginių kapinių pašalinta 10 nudžiūvusių ir pavojingų medžių.
Pašalinta 12 pavojingų medžių, augančių vietinės reikšmės kelio zonose bei poilsinėse
zonose. Iš viso pavojingų želdinių priežiūros darbams buvo skirta 2 240,92 eurų. Komunaliniam
ūkiui tvarkyti per 2019 metus išleista 16 512,28 euro.
Seniūnijos kelių ir gatvių remontas ir priežiūra
Seniūnijai priklauso 259,90 km vidaus kelių. Iš jų 227,325 km kelių su žvyro danga,
25,16 km kelių su asfalto danga ir 7,41 kelių su grunto danga. Kelių priežiūrai Viešosios
infrastruktūros plėtros programoje buvo skirta ir panaudota 6 007,40 euro.
Per metus nugreideriuota 220 km kelių. Greideriuojama du kartus per metus, esant
būtinybei, kai kurie keliai greideriuoti po tris ir keturis kartus. Pagal turimas Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšas ir Viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšas buvo tvarkomi
seniūnijos keliai, neasfaltuoti vietiniai keliai buvo žvyruojami.
Užtikrinant saugų eismą seniūnijos Šepetos, Aukštupėnų, Antašavos kaimų teritorijose
buvo atnaujinti ir įrengti nauji kelio ženklai.
Iškirsta 12 km pakelių krūmų kelio ruožuose Biriečiai – Gindviliai, Jutkonių,
Kuosėnų, Virbališkių, Antašavos k. kelių pakelės.
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas
Eil.
Nr.

Atliktų darbų
apimtys (fiziniai
mata- vimo vnt.)

Objekto pavadinimas

Einamiesiems tikslams
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
1.
danga Kupiškio seniūnijoje
(žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
2.
danga Kupiškio seniūnijoje
(greideriavimas)

su žvyro
priežiūra 1342 m³
su žvyro
117202
priežiūra
m2)
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(1000

Skirta
lėšų
eurais

Panaudota
lėšų, eurais

21
840,38

21 840,38

7 785,76

7 785,76
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3.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto
danga Kupiškio seniūnijoje priežiūra
(išlyginamojo sluoksnio paklojimas)
(išlyginamojo sluoksnio apdorojimas)
(duobių užtaisymas išdaužų vietose)
(plyšių užtaisymas)

55,72 t
339 m²
890 m²
417 m

IŠ VISO

31
373,86

31 373,86

61 000,00

61 000,00

Žiemos metu sniegas nuo kelių nuvalytas pasitelkiant seniūnijoje sniego valymo
paslaugą laimėjusią įmonę.
PROGRAMA NR. 4
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Socialinės paramos išmokos ir jų mokėjimo išlaidos
Įgyvendinant socialinę politiką seniūnijoje įsteigta socialinio darbuotojo pareigybė,
kuri reikalinga socialinei paramai organizuoti bei įgyvendinti vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių
pažeidimo prevencijos gerinimo priemones seniūnijoje. Tiesiogiai su socialinės rizikos šeimomis
dirba Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojas.
Seniūnijos socialinis darbuotojas taip pat vykdo šias funkcijas: priima prašymus
piniginei socialinei pašalpai, būsto šildymo ir geriamo vandens išlaidų, kredito apmokėjimo
kompensacijoms, vaiko išmokoms, vienkartinei išmokai gimus vaikui, vienkartinei išmokai
besilaukiančiai moteriai, paramai mokiniams, paramai gyventojams iš ES struktūrinių fondų (maisto
produktais), vienkartinei tikslinei pašalpai gauti. Taip pat priimami prašymai bendrosioms
paslaugoms, socialinėms paslaugoms gauti, vertinami asmenų socialinės globos poreikiai,
dalyvaujant vertinime asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, specialiuosius nuolatinės slaugos
ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir užpildomi Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo
nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio
pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo, Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti
įvertinimo klausimynai ir kt.
Duomenys apie priimtus prašymus
Eil.
Nr.
1.

Paramos rūšis
Vienkartinė tikslinė pašalpa

Priimta
prašymų
23

2.

Prašymai paramai iš ES struktūrinių fondų gauti

163

3.

Prašymai piniginei socialinei paramai,
kompensacijoms, paramai mokiniams
Iš viso

išmokoms

vaikams, 590
776

Socialinis darbuotojas rinko ir analizavo informaciją apie seniūnijoje gyvenančius
socialiai remtinus asmenis, vienišus pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, padėjo jiems spręsti
socialines problemas, konsultavo įvairiais socialiniais klausimais. Vertino šeimų (asmenų)
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gyvenimo sąlygas, surašė buities tyrimo aktus ir pateikė Savivaldybės administracijai pasiūlymus ir
išvadas dėl socialinės paramos, dėl pašalpos maisto produktams pirkti socialiai remtiniems
asmenims, socialinių paslaugų skyrimo būdų, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, globos ir
rūpybos išvadų pateikimo ir kitais klausimais.
Ištirtos gyvenimo ir buities sąlygos ir surašyti 243 buities tyrimo aktai. 3 kartus
lankytasi šeimose, kuriose gyvena vaikai, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa. 20
kartų lankyta 9 neįgalių, globojamų, rūpinamų asmenų, vykdant globėjams priskirtų funkcijų
kontrolę. 13 kartų buvo tiriamos socialinės problemos arba suteiktos įvairaus pobūdžio vienkartinės
paslaugos pagal kitų institucijų ir organizacijų prašymus. Seniūnijoje gyvenantys vieniši asmenys
lankyti 49 kartus, neįgalūs asmenys aplankyti 30 kartų. Priimta 14 prašymų, surašyti asmens
(šeimos) situacijos įvertinimo aktai, pateikti dokumentai ir vertinami poreikiai dėl pagalbos
priežiūros asmens namuose, trumpalaikės - ilgalaikės socialinės globos, apgyvendinimo krizių
centruose-nakvynės namuose socialinių paslaugų.
Per metus įvyko 12 planuotų Kupiškio seniūnijos piniginės socialinės paramos
teikimo komisijos posėdžių ir 3 Tarpinstitucinės grupės posėdžiai. 7 seniūnijos šeimoms išdalinti
Kalėdiniai maisto paketai. Nuo 2019 m. liepos 1 d. pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos miesto teritorinį skyrių 12 Asmens veiklos ir
gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynų. Dvi Kupiškio seniūnijos šeimos buvo materialiai
(daiktais) remiamos

norvegų remiamos organizacijos Rotary Lietuva. Ne kartą buvo

organizuojamos transporto paslaugos neįgaliesiems, vienišiems, senyvo amžiaus ar nepasiturintiems
asmenims. Kupiškio seniūnijos gyventojams (neįgaliems ar senyvo amžiaus, ar vienišiems)
asmenims buvo teikiama pagalba apsiperkant, lydint gydytojų konsultacijai, palydint į ilgalaikės
globos instituciją apgyvendinimui, registruojant Užimtumo tarnyboje. Bendradarbiaujant su
Kupiškio medicinos specialistais tvarkomi dokumentai asmenims dėl reikalingų pažymų gavimo.
Nuolat bendradarbiaujama su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Kupiškio skyriaus, su Kupiškio
dekanato Caritas, su VšĮ Kupiškio ligoninės, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės, Kupiškio r.
savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro, Kupiškio r. savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus, kitų seniūnijų specialistais, Kupiškio bendrojo ir profesinio ugdymo
įstaigų, Kupiškio socialinių paslaugų centro specialistais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio policijos
komisariato, įmonės „Maisto bankas“ Panevėžio padalinio specialistais, Kupiškio, Skemų socialinės
globos namų specialistais, Kupiškio rajono žmonių su negalia organizacijomis, su Maltos ordino
pagalbos tarnybos, ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis siekiant užtikrinti efektyvų, pilnavertį
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Kupiškio seniūnijos gyventojų poreikių tenkinimą. Kupiškio seniūnijos gyventojai nuolat
informuojami ir konsultuojami aktualiais klausimais, priimami jų pateikti dokumentai,
tarpininkaujama padedant tvarkyti įvairius dokumentus, esant reikalui klientai nukreipiami, lydimi į
kitas institucijas, suteikiami reikalingi kontaktai ir teikiama kita įvairiapusė pagalba.
PROGRAMA NR. 5
SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Savivaldybės administracijos ir jos padalinių veiklos organizavimas
Seniūnija, neviršydama įgaliojimų, savo teritorijoje organizavo ir kontroliavo
Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą ir pati juos įgyvendino, taip prisidėdama prie
ilgalaikio Savivaldybės plėtros strateginio plano priemonių, valstybės politikos viešojo
administravimo sektoriuje įgyvendinimo.
Seniūnijos veikla buvo finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Seniūnijoje
optimizuotas Savivaldybės turto valdymas, dalyvauta kuriant ir įgyvendinant kaimo plėtros
programas, buvo formuojama ir vykdoma Savivaldybės politika kultūros, sporto, sveikatos ir
socialinės apsaugos, gamtos apsaugos, vaiko teisių apsaugos srityse, užtikrinamas civilinės saugos
organizavimas. Per metus į seniūniją įvairiais klausimais raštu kreipėsi 134 seniūnijos gyventojai su
prašymais, pasiūlymais, skundais, taip pat gauti 146 dokumentai iš įmonių, skyrių ir kitų institucijų.
Visi atvejai išnagrinėti ir į juos atsakyta raštu. Teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijoms išsiųstos
seniūnijos gyventojų charakteristikos. Parengti ir išsiųsti 426 siunčiamieji dokumentai. Gauti 6
prašymai organizuoti nemasinį renginį, tiek pat išduota leidimų jiems organizuoti, atsižvelgiant į
gautus prašymus išduoti 4 leidimai prekiauti renginio metu. Pagal gautus prašymus parengta 11
pažymų juridiniams faktams patvirtinti. Organizuoti 8 mažos vertės viešieji pirkimai. Parengta 14
seniūno įsakymų. Seniūnas atlieka Notariato įstatymo 27(1) straipsnyje numatytus notarinius
veiksmus.
Seniūnijos gyventojams atlikti notariniai veiksmai
Eil. Nr. Notarinio veiksmo pavadinimas

Notarinių veiksmų skaičius

1.

Patvirtinti įgaliojimai

16

2.

Paliudytas parašo tikrumas

5

3.

Patvirtinti dokumentų nuorašai

7

4.

Patvirtinti testamentai

0

Iš viso

28

Sutvarkytas seniūnijos archyvas. Sudarytas ir patvirtintas 2020 metų dokumentacijos
planas, sudaryti ir patvirtinti ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašai, archyvams priduota
dokumentų sutvarkymą patvirtinanti pažyma už 2018 metus.
Seniūnijoje atliekamos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos. Per 2019 metus iš
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gyventojų priimtos 248 atvykimo deklaracijos. Išvykimą į užsienio šalis deklaravo 74 seniūnijos
gyventojai, asmenų įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 36. Išduotos 204
pažymos apie asmenų, deklaruotą gyvenamąją vietą. Dėl pažymos apie nuosavybės teise
priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis kreipėsi 168 gyvenamųjų
būstų savininkai. Per praėjusius metus priimti 46 būsto savininkų prašymai dėl deklaravimo
duomenų keitimo, taisymo ir naikinimo.
Seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Antašavos, Virbališkių, Šepetos
ir Uoginių. 2019 metais Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kupiškio seniūnija
organizavo seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais ir yra
renkamas 4 metams, bet ne ilgiau, negu iki išrinkus Savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių
rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis. Išrinkti seniūnaičiai renkasi į seniūnaičių sueigų posėdžius.
Viešųjų darbų programos įgyvendinimas
Siekiant sumažinti socialinę atskirtį kaime, žmonėms užsidirbti lėšų pragyvenimui,
seniūnijos teritorijoje organizuota užimtumo didinimo programa viešiesiems darbams dirbti.
Viešuosius darbus pagal šią programą seniūnijoje dirbo 7 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento
Kupiškio skyriaus siųsti bedarbiai. Užimtumo didinimo programai vykdyti panaudoti 7 045 eurai.
Vidutinė darbų trukmė – 2,5 mėnesio.
Neatlygintinus visuomenei naudingus darbus seniūnijoje atliko 65 socialines pašalpas
gaunantys asmenys, siųsti Socialinės paramos skyriaus, ir 22 teisėsaugos institucijų siųsti asmenys,
atidirbę už įvairias administracines nuobaudas. Pasitelkus viešųjų darbų darbininkus buvo
tvarkomos seniūnijos kapinės, kultūros paveldo objektai. Prižiūrimos, šienaujamos ir tvarkomos
Kupiškio marių poilsinės zonos, seniūnijos gyvenviečių gatvės, šaligatviai, viešosios erdvės,
kertamos ir šienaujamos pakelės.
Kupiškio seniūnijos 2019 metų veiklos ataskaita patvirtinta Kupiškio seniūnijos
seniūnaičių išplėstinio sueigos posėdžio 2020-02-26 protokolu Nr. SM-1.
NORIŪNŲ SENIŪNIJA
Noriūnų seniūnija yra Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis
padalinys, veikiantis nustatytoje Savivaldybės teritorijos dalyje, plėtojantis vietos savivaldą ir
vykdantis pavestas viešojo administravimo funkcijas. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo
administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais
teisės aktais bei seniūnijos veiklos nuostatais.
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Noriūnų seniūnija užima 8590 ha teritoriją. Seniūniją sudaro 4 seniūnaitijos: Noriūnų
(seniūnaitis Antanas Surplys), Puponių (seniūnaitis Arnas Juzelėnas), Rudilių (seniūnaitis Alvydas
Zabiela), Palėvenės (seniūnaitė Laimutė Juknevičienė). Seniūnijos centras – Noriūnų kaimas,
kuriame gyvena 827 gyventojai. Seniūnijoje 43 kaimuose gyvena: Akmenių k. – 13, Atkočiškių k. –
7, Aukštaičių k. – 15, Byčių k. – 177, Buivėnų k. – 13, Bukonių k. – 5, Didžiagrašių k. – 3,
Dūbliškių k. – 2, Karaliūnų k. – 21, Karklynės k. – 9, Kukaukos vs. – 2, Maksvyčių k. – 15,
Mažionių k. – 1, Morkūniškio k. – 4, Mutkūnų k. – 15, Padegsnio k. – 3, Palėvenės mstl. – 74,
Paprūdžių k. – 31, Pasuosių k. – 10, Puponių k. – 115, Račiupėnų k. – 4, Rudilių k. – 380, Siaurių k.
– 61, Smilgių k. – 52, Vaideginės vs. – 2, Vasalavos k. – 3, Žvėrių k. – 31 gyventojas. Noriūnų
seniūnijos 15 – oje kaimų gyventojų nėra.
2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis seniūnijoje gyveno 1895 asmenys. Gyventojų
skaičius ataskaitinių metų pradžioje buvo 1917. Per metus gyventojų sumažėjo 22. Seniūnijoje
gyvena 294 nepilnamečiai, 831 moteris, 767 vyrai. Seniūnijoje gyvena 417 pensinio amžiaus
gyventojų. Per metus seniūnijoje deklaruota gyvenamoji vieta 16 naujagimių. Palėvenės kapinėse
palaidoti 22 mirusieji.
Seniūnijoje dirbo 6 darbuotojai, kurie sudarė 5,75 etatus: seniūnas (valstybės
tarnautojas, 1 etatas), vyr. specialistas (valstybės tarnautojas, 1 etatas), socialinis darbuotojas
(dirbantis pagal darbo sutartį, 1 etatas), seniūnijos valytojas (dirbantis pagal darbo sutartį, 0,75
etato), kapinių prižiūrėtoja (dirbanti pagal darbo sutartį, 1 etatas), darbininkas (dirbantis pagal darbo
sutartį, 1etatas).
Noriūnų seniūnijos veikla vykdoma pagal 2019 m. veiklos planą.
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA NR. 3
Programos tikslas užtikrinti švarią gyvenamąją aplinką, įgyvendinant įvairias aplinkos
gerinimo programas, vystyti ir plėtoti seniūnijos infrastruktūrą. Įgyvendinant šį tikslą, reikia
sutvarkyti gyvenamųjų vietovių viešąsias erdves, vykdyti veikiančių kapinių priežiūrą, kelių
remontą ir priežiūrą, rūpintis seniūnijos gyvenviečių ir kaimų gatvių apšvietimu, prižiūrėti atliekų
tvarkymo sistemą.
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas seniūnijoje
Pasitelkus asmenis, turinčius atlikti visuomenei naudingą veiklą, ir darbininkus,
įdarbintus pagal Užimtumo didinimo programą, periodiškai buvo tvarkomos Noriūnų seniūnijos
viešosios ir žaliosios erdvės: šienaujami plotai, grėbiami lapai, renkamos šiukšlės, genėjami,
pjaunami bei tvarkomi išvirtę medžiai. Seniūnijos teritorijoje Noriūnų kaimo Melioratorių, Sodų,
Parko gatvėse, Rudilių kaimo Morkūniškio gatvėje, kelyje Palėvenė – Vizgiūnai, Noriūnų kaimo
Jazminų gatvėje, kelyje Kupiškis–Panevėžys (kelio Nr. 122) nupjauti 101 senas, negyvybingas,
nudžiūvęs, pavojų keliantis medis. Numatyta atlikti želdinių rekonstrukciją.
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Seniūnijoje yra 1 veikiančios ir 12 neveikiančių senųjų kapinių. Veikiančias Palėvenės
kapines prižiūri 1 kapinių prižiūrėtojas, kuris pasirūpina tinkamu žaliųjų, komunalinių ir
stambiagabaričių atliekų rūšiavimu. Šalia veikiančių Palėvenės kapinių įrengta laikina
biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelė. Visos kapinės nuolat prižiūrimos: valomos
šiukšlės, šienaujama, atliekami smulkūs remonto darbai.
Seniūnija reguliariai prižiūri ir tvarko vietinės reikšmės kelių ir gatvių pakeles:
surinkta ir išvežta 1 t senų padangų, keliuose Palėvenė–Vizgiūnai iškirsta 3,61 km, Noriūnai–Byčiai
iškirsta 1 km pakelių krūmų, kelias buvo išplatintas, visiškai paruoštas intensyvesniam eismui.
Žiemą nuo pėsčiųjų takų buvo kasamas sniegas, takai ir sankryžos barstomi. 2019 m. esant gausiam
snygiui seniūnijos vietinės reikšmės keliai buvo dažnai valomi. Seniūnijoje buvo laikinai pastatyti
kelio ženklai, ribojantys krovininių automobilių eismą bei stebėjimo kameros pažeidimams
nustatyti (dėl tilto rekonstrukcijos ir miško darbų).
Stengiamasi užtikrinti tinkamą gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą, apšvietimo laiko
reguliavimą. Apie šviestuvų keitimą, gedimus ir kitokius nesklandumus pranešama UAB „Kupiškio
komunalininkas“, kuri tvarko ir prižiūri seniūnijos gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimą.
Kultūros paveldo objektų priežiūra
Noriūnų seniūnijoje yra 39 kultūros paveldo objektai, prižiūrimi pagal poreikį. Iš jų
nuolat prižiūrimi ir saugomi 11. Saugant ir puoselėjant kultūros paveldą buvo šienaujama,
pašalinami menkaverčiai krūmai, grėbiami lapai, kertami seni medžiai. Kultūros paveldo objektų
saugojimui ir priežiūrai 2019 metais buvo panaudota 320 eurų.
Seniūnijos kelių ir gatvių remontas ir priežiūra
Iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti,
rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti Noriūnų seniūnijos keliams buvo skirta 31500 Eur, iš jų 6000 Eur iš
Savivaldybės biudžeto ir 25500 iš Kelių direkcijos. Noriūnų seniūnijoje vietinės reikšmės kelių ir
gatvių su žvyro danga yra 83,22 km. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga yra
11,46 km. Iš viso 94,66 km.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga Noriūnų seniūnijoje priežiūrai:
žvyravimui 669,719 m³, greideriavimui ir išdaužoms–927000 m2 panaudota 18747 Eur. Vietinės
reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga Noriūnų seniūnijoje priežiūrai – 254,13 m²
panaudota 6752,54 Eur.
SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA NR. 4
Programos tikslas – gerinti socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą,
mažinti socialinę atskirtį rajone, įgyvendinant Savivaldybės ir valstybės socialinę politiką.
Programa vykdoma siekiant Savivaldybės administracijos tikslo įgyvendinti valstybės socialinę
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politiką teikiant efektyvią socialinę paramą Noriūnų seniūnijos gyventojams, plėtoti socialinių
paslaugų tinklą rajone.
Socialinių paslaugų vykdymas
Seniūnijos socialinė darbuotoja rinko ir analizavo informaciją apie seniūnijoje
gyvenančius socialiai remtinus asmenis, vienišus pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, padėjo jiems
spręsti socialines problemas, konsultavo įvairiais socialiniais klausimais ir teikė ataskaitas
Socialinės paramos skyriui. Suteikta apie 2000 informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo,
atstovavimo paslaugų. Atliekant socialinį darbą buvo vertinamos šeimų (asmenų) gyvenimo
sąlygos, surašyti 298 buities tyrimo aktai. Priimti 24 prašymai iš gyventojų vienkartinei tikslinei
pašalpai gauti. Priimti 194 prašymai paramai iš ES struktūrinių fondų gauti. ES struktūrinių fondų
paramą gauna 318 asmenų. Per 2019 metus išdalinta 1325 maisto paketai. 2019 metais priimtas 541
prašymas iš gyventojų piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, kompensacijoms,
nemokamam mokinių maitinimui gauti. Įvertinti 8 poreikiai ir pateikti prašymai dėl socialinių
paslaugų skyrimo. Socialinis darbuotojas vertino ir pateikė NDNT (Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnyba) 12 asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynų. Per 2019 metus įvyko 14
Noriūnų seniūnijos piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių, kuriuose apsvarstyti
94 asmenų prašymai. 2019 metais įvyko 5 Tarpinstitucinės grupės posėdžiai sprendžiant seniūnijos
gyventojų šeimų problemas, kuriose auga vaikai. Organizuoti 3 posėdžiai dėl koordinuotų paslaugų
plano sudarymo šeimai. Socialinis darbuotojas dalyvavo 46 atvejo vadybos šeimai posėdžiuose.
SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO
PROGRAMA NR. 5
Programos tikslas – užtikrinti efektyvų seniūnijos darbo organizavimą bei savivaldos
teisių įgyvendinimą, įgyvendinti Savivaldybės pavestas funkcijas, numatytas seniūnijos veiklos
nuostatuose, atlikti kitus papildomai pavestus darbus ir įpareigojimus bei užtikrinti seniūnijos
gyventojams teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Seniūnijos veiklos organizavimas
Seniūnija, neviršydama įgaliojimų, savo teritorijoje organizavo ir kontroliavo
Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą ir pati juos įgyvendino, taip prisidėdama prie
ilgalaikio Savivaldybės plėtros strateginio plano priemonių valstybės politikos viešojo
administravimo sektoriuje įgyvendinimo. Seniūnijos veikla buvo finansuojama iš Savivaldybės
biudžeto. Seniūnijoje optimizuotas Savivaldybės turto valdymas. Buvo formuojama ir vykdoma
Savivaldybės politika kultūros, sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, gamtos apsaugos, vaiko
teisių apsaugos srityse, užtikrinamas civilinės saugos organizavimas.
Per metus į seniūniją įvairiais klausimais kreipėsi 84 seniūnijos gyventojai su
prašymais, pasiūlymais, skundais. Visi atvejai išnagrinėti ir gyventojams atsakyta. Gauti ir
82

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

užregistruoti 102 dokumentai, išsiųsti 253 dokumentai. Priimti prašymai organizuoti viešuosius
renginius ir išduoti 2 leidimai. Parengtos 4 pažymos juridiniams faktams patvirtinti. Atlikta 11
notarinių veiksmų. Suderintas ir patvirtintas 2020 metų dokumentacijos planas ir dokumentų
registrų sąrašas. Parengta 10 seniūno įsakymų veiklos klausimais, inicijuota ir organizuota 17
viešųjų pirkimų. Priimtos ir užregistruotos 128 atvykimo deklaracijos, 21 išvykimo deklaracija.
Priimta 16 prašymų keisti, 4 prašymai naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis,
parengta 20 sprendimų dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo, naikinimo, taisymo. Išduotos
109 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotos 258 pažymos gyvenamojo būsto
savininkams apie jiems priklausančiose patalpose gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Priimti
37 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų (GVNA) apskaitą, išduotos 22
GVNA pažymos. Per 2019 metus priimti prašymai ir išduoti 22 leidimai laidoti.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
Priimamos paraiškos dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
gyvulius. Vykdomas žemės ūkio valdų registravimas, išregistravimas bei jų atnaujinimas. Pildomos
savaitės suvestinės nuimto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių pusmečio
ataskaitos. Per 2019 metus priimta prašymų ir atnaujintos 103 žemės ūkio valdos, atnaujinti 44
ūkininko ūkiai, išregistruotos 2 žemės ūkio valdos. Priimtos ir užpildytos 66 pasėlių deklaravimo
paraiškos.
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas
Įgyvendinant užimtumo didinimo programą, skirtą skatinti ir motyvuoti nedirbančius ir
socialinę paramą gaunančius asmenis, buvo organizuoti laikino pobūdžio užimtumo darbai.
Įdarbinti 3 asmenys, parengti dokumentai ir sudarytos darbo sutartys. Programai įgyvendinti gauta
5000 Eur ir panaudota iš viso 4766 Eur. Užimtumo darbus seniūnijoje dirbo 3 Užimtumo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo
departamento Kupiškio skyriaus siųsti asmenys. Vidutinė darbų trukmė – 2,5 mėnesio.
Neatlygintinus visuomenei naudingus darbus seniūnijoje atliko 39 pašalpas gaunantys
asmenys, siųsti Socialinės paramos skyriaus (darbus atliko tie patys asmenys keletą kartų per
metus), taip pat 2 teisėsaugos institucijų siųsti asmenys dirbo nemokamus viešuosius darbus už
įvairias administracines nuobaudas (110 valandų). Pasitelkus minėtus asmenis buvo tvarkomos
seniūnijos teritorijos.
SENIŪNIJOS BIUDŽETAS
Noriūnų seniūnijos veiklos užtikrinimui 2019 m. buvo skirta 79270 eurų. Savivaldybės
valdymo ir pagrindinių funkcijų programos vykdymui, Savivaldybės administracijos ir jos padalinių
veiklos organizavimui (5 programa) iš viso skirta 38 500 eurų. Socialinės ir sveikatos apsaugos
programos vykdymui ir socialinės paramos valdymui (4 programa) skirta 13 710 eurų. Viešosios
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infrastruktūros plėtros programos vykdymui, rajono kelių ir gatvių remontui ir priežiūrai,
komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimui seniūnijoje (3 programa) skirta 27 060 eurų.

KITA VEIKLA
2019 m. vasario 15 d. Noriūnų laisvalaikio centras kartu su seniūnija organizavo
renginį „Seniūnijos garbė 2019“. Viktorinoje aktyviai dalyvavo visos seniūnaitijos. Noriūnų
seniūnija įsteigė pagrindinį prizą, o likusias komandas apdovanojo garbės diplomais.
2019 metais seniūnijos socialinis darbuotojas su Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
inspektoriumi ir policijos pareigūnais lankėsi pas vienišus ir senyvo amžiaus gyventojus, informavo
apie gaisrų ir vagysčių prevenciją, dalijo autonominius dūmų detektorius.
Seniūnijos iniciatyva 2 šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, organizuota labdara
iš „Rotary“ klubo.
2019 m. Noriūnų seniūnija kartu su Rudilių, Palėvenės, Noriūnų, Puponių
bendruomenėmis ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyriaus būreliu „Aukštaičiai“
prisidėjo prie Kupiškio rajono savivaldybės organizuotos Rudens šventės. Noriūnų seniūnijos
kiemelis buvo apdovanotas pirmos vietos diplomu už gražiausio kiemelio idėją.
Per ataskaitinius metus buvo organizuotos 5 Išplėstinės seniūnaičių sueigos įvairiais
organizaciniais klausimais.
Noriūnų seniūnija kartu su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi
organizavo susitikimą su seniūnijos gyventojais Noriūnų bendruomenės namuose. Susitikimo metu
buvo aptartos laikinosios globos tendencijos.
Noriūnų seniūnijos 2019 metų veiklos ataskaitai pritarta Seniūnaičių sueigos protokolu
2020-02-27 Nr. SN-1.
SKAPIŠKIO SENIŪNIJA
Skapiškio seniūnija yra Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis
padalinys, veikiantis nustatytoje Savivaldybės teritorijos dalyje, plėtojantis vietos savivaldą ir
vykdantis pavestas viešojo administravimo funkcijas. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo
administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais
teisės aktais bei seniūnijos veiklos nuostatais.
Seniūnijoje dirbo 6 darbuotojai, kurie sudarė 5,5 etato: seniūnas (valstybės tarnautojas,
1 etatas), vyresnysis specialistas (valstybės tarnautojas, 1 etatas), socialinis darbuotojas (dirbantis
pagal darbo sutartį, 1 etatas), seniūnijos valytojas (dirbantis pagal darbo sutartį, 0,5 etato), kapinių
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prižiūrėtojas (dirbantis pagal darbo sutartį, 1 etatas), darbininkas (dirbantis pagal darbo sutartį, 1
etatas).
Skapiškio seniūnijos veikla buvo vykdoma pagal 2019 m. veiklos planą.
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA
(PROGRAMA NR. 3)
Programos tikslas – užtikrinti švarią gyvenamąją aplinką įgyvendinant įvairias
aplinkos gerinimo programas, vystyti ir plėtoti seniūnijos infrastruktūrą. Įgyvendinant šį tikslą,
reikia sutvarkyti gyvenamųjų vietovių viešąsias erdves, vykdyti kapinių priežiūrą, katilinės, kelių
remontą ir priežiūrą, prižiūrėti atliekų tvarkymo sistemą.
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas seniūnijoje
Pasitelkus asmenis, turinčius atlikti visuomenei naudingą veiklą ir darbininkus,
įdarbintus pagal Užimtumo didinimo programą, periodiškai buvo tvarkomos seniūnijos viešosios ir
žaliosios erdvės. Prižiūrimos seniūnijai priskirtos teritorijos: apie bešeimininkius, negyvenamuosius
pastatus, paplūdimiuose, piliakalniuose, skveruose, nekilnojamųjų kultūros vertybių aplinkoje.
Teritorijos šienaujamos, renkamos šiukšlės, naikinamos piktžolės, kertami krūmai pakelėse.
Prižiūrimos 22 veikiančios, 1 iš dalies veikiančios ir 12 neveikiančių kapinių. Kapinių
teritorija šienaujama, kertami menkaverčiai medžiai, krūmai, į Vaduvų ir Bajorų kaimo kapines
padaryti laiptai ir turėklai. Skapiškio ir Švedukalnio kapines prižiūri 1 kapinių prižiūrėtojas, kuris
šienauja ir prižiūri kapinių teritoriją, pasirūpina tinkamu žaliųjų, komunalinių ir stambiagabaričių
atliekų rūšiavimu.
Iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos panaudota 1995,29 Eur pavojų
keliančių medžių pjovimo darbams finansauoti. Nupjauti avarinės būklės medžiai, augę Skapiškio
bažnyčios šventoriuje ir miestelyje.
Seniūnijos katilinė šildo kultūros namuose esančių įstaigų patalpas, ambulatoriją ir
šiame pastate esančius du butus. Šildomų patalpų plotas – 1434,18 kv. m. Iš katilinės paslaugų
gauta 12245,26 Eur pajamų.
Kultūros paveldo objektų priežiūra
Skapiškio seniūnijoje kultūros paveldo objektų priežiūrai panaudota 425 Eur. Saugant
ir puoselėjant kultūros paveldą teritorijos buvo šienaujamos, pašalinami menkaverčiai krūmai,
grėbiami lapai, padaryti laiptai ir turėklai į Vaduvų piliakalnyje esančias kapines, perdažytas
Skapiškio miestelyje esantis paminklas Pirmosioms Misijoms atminti. Kultūros paveldo objektų
saugojimui ir priežiūrai seniūnijai pinigų neskiriama, darbai atliekami iš komunalinio ūkio lėšų.
Seniūnijos kelių ir gatvių remontas ir priežiūra
Seniūnija reguliariai prižiūri ir tvarko vietinės reikšmės kelius, gatves, pakeles: iš
biudžeto kelių priežiūrai skirta 6570,53 Eur. Lėšos panaudotos kelio Totoriai–Jokšiai tvarkymo
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darbams (pakelės medžių iškirtimas, kelkraščio žemių nuėmimas ir išvežimas, išplatintos kelio
dalies profiliavimas), žvyruotos Skapiškio mstl. gatvės: J. Janonio, Lauko, Dailiūnų k. Dailiūnų g.,
greideriuoti keliai Skapiškis-Bajorai, Skapiškio apvažiavimas, Totoriai–Jokšiai, Švedukalnis–Tvirai,
Slabada–Skapiškio glž. st.–Čivai. Kelių direkcijos lėšomis vykdyta kelių ir gatvių su asfalto danga
priežiūra, darbams panaudota 7000 Eur. Taisytos asfalto dangos duobės Skapiškio mstl. Merkio ir
Lauko gatvėse bei Dailiūnų k. Ugnegesių gatvėje, užtaisyta 64,739 m2 duobių, Merkio gatvėje
paklota 45 m2 išlyginamojo sluoksnio. Kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimui ir žvyravimui
panaudota 24121 Eur.
SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
(PROGRAMA NR. 4)
Programos tikslas gerinti socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti
socialinę atskirtį rajone, įgyvendinant Savivaldybės ir valstybės socialinę politiką. Programa
vykdoma siekiant Savivaldybės administracijos tikslo įgyvendinti valstybės socialinę politiką
teikiant efektyvią socialinę paramą Skapiškio seniūnijos gyventojams, plėtoti socialinių paslaugų
tinklą rajone.
Socialinių paslaugų vykdymas
Seniūnijos socialinis darbuotojas rinko ir analizavo informaciją apie seniūnijoje
gyvenančius socialiai remtinus asmenis, vienišus pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, padėjo jiems
spręsti socialines problemas, konsultavo įvairiais socialiniais klausimais ir teikė ataskaitas
Socialinės paramos skyriui.
Skapiškio seniūnijoje 2019 m. gyveno 128 suaugę neįgalūs asmenys, 5 neįgalūs vaikai,
26 vieniši senyvo amžiaus asmenys,13 daugiavaikių šeimų, 3 asmenims nustatytas neveiksnumas.
Per ataskaitinį laikotarpį gautas 371 prašymas piniginei socialinei paramai gauti, t. y.
dėl išmokos vaikams, socialinės pašalpos, nemokamo maitinimo mokiniams mokykloje, kieto kuro
kompensacijos. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo (gaisro, ligos atveju) kreipėsi 12 asmenų.
Surašyti 223 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Piniginės socialinės paramos teikimo
komisijos posėdžiuose apsvarstyta 50 asmenų. Posėdžiai buvo vedami 1 kartą per mėnesį.
Dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims, priimta 157 prašymai, paramą gavo 287 asmenys, 7 nepasiturinčioms šeimoms buvo
skirti kalėdiniai maisto krepšeliai.
Seniūnijoje yra 16 šeimų, kurioms dėl socialinių įgūdžių stokos teikiamos prevencinės,
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Šiose šeimose auga 36 nepilnamečiai vaikai.
Seniūnijoje veikianti Tarpinstitucinė komanda vykusiuose posėdžiuose svarstė 4
šeimas – buvo vertinama situacija šeimose, aptariama tolimesnė pagalba šeimai.
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SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
(PROGRAMA NR. 5)
Programos tikslas – užtikrinti efektyvų seniūnijos darbo organizavimą bei savivaldos
teisių įgyvendinimą, įgyvendinti Savivaldybės pavestas funkcijas, numatytas seniūnijos veiklos
nuostatuose, atlikti kitus papildomai pavestus darbus ir įpareigojimus bei užtikrinti seniūnijos
gyventojams teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Seniūnijos veiklos organizavimas
Seniūnija, neviršydama įgaliojimų, savo teritorijoje organizavo ir kontroliavo
Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą ir pati juos įgyvendino, taip prisidėdama prie
ilgalaikio Savivaldybės plėtros strateginio plano priemonių, valstybės politikos viešojo
administravimo sektoriuje įgyvendinimo. Seniūnijos veikla buvo finansuojama iš Savivaldybės
biudžeto. Seniūnijoje optimizuotas Savivaldybės turto valdymas. Buvo formuojama ir vykdoma
Savivaldybės politika kultūros, sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, gamtos apsaugos, vaiko
teisių apsaugos srityse, užtikrinamas civilinės saugos organizavimas.
Seniūnijos teritorijoje gyvena 1455 gyventojai, iš jų: 1437 asmenys deklaravę savo
gyvenamąją vietą Skapiškio seniūnijoje ir 18 asmenų, įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą. 2019 m. seniūnijoje gimė 4 vaikai. Priimtos ir užregistruotos 78 atvykimo
deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba atvykus gyventi į
Lietuvos Respubliką. Užpildyta 14 gyvenamosios vietos deklaracijų asmeniui išvykstant iš Lietuvos
Respublikos. Priimta 17 gyventojų prašymų dėl deklaravimo duomenų keitimo, 16 sprendimų dėl
deklaravimo duomenų keitimo, išduotos 68 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 76 pažymos
namo savininkams, 2 pažymos apie įtraukimą į GVNA apskaitą.
Parengti ir priimti 8 seniūno įsakymai personalo klausimais, inicijuoti ir organizuoti 7
viešieji pirkimai. Užregistruoti 57 gauti dokumentai, išsiųsta 318 dokumentų. Gauti 82 gyventojų
prašymai, visi išnagrinėti ir atsakyti raštu. Išduota 10 pažymų apie faktinę padėtį. Parengtas ir
suderintas su Panevėžio apskrities archyvu 2020 m. dokumentacijos planas ir registrų sąrašas,
2018 m. bylų suvestinė. Sutvarkytos bylos ir patvirtinti 2015–2017 metų bylų apyrašai. Priimtas
prašymas organizuoti viešuosius renginius ir išduotas 1 leidimas. Parengti ir patvirtinti 24 notariniai
dokumentai. Per 2019 metus priimti prašymai ir išduoti 45 leidimai laidoti. Įvyko 4 seniūnaičių, 3
seniūnijos gyventojų sueigos.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
Priimamos paraiškos dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
gyvulius. Vykdomas žemės ūkio valdų registravimas, išregistravimas bei jų atnaujinimas. Priimta
213 paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų, 28 prašymai dėl
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paraiškų duomenų keitimo. Priimtos 182 paraiškos dėl žemės ūkio subjektų patirtų nuostolių
nukentėjus dėl sausros 2018 metais. Atnaujinti 174 ūkininkų ūkiai, 273 žemės ūkio valdų
duomenys. Įregistruota 11 valdų, išregistruotos 4 valdos. Nustatytais terminais teiktos ataskaitos
apie 33 ūkininkų nuimtą ir sandėliuose laikomą derlių. Gautas 1 pranešimas apie laukinių gyvūnų
(vilkų) padarytą žalą.
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas
Įgyvendinant užimtumo didinimo programą, skirtą skatinti ir motyvuoti nedirbančius ir
socialinę paramą gaunančius asmenis, buvo organizuoti laikino pobūdžio užimtumo darbai.
Įdarbinti 3 asmenys, parengti dokumentai ir sudarytos darbo sutartys. Programai įgyvendinti
panaudota 5528 Eur. Užimtumo darbus seniūnijoje dirbo 3 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento
Kupiškio skyriaus siųsti asmenys.
Neatlygintinus visuomenei naudingus darbus seniūnijoje atliko 48 pašalpas gaunantys
asmenys, taip pat 6 teisėsaugos institucijų siųsti asmenys dirbo nemokamus viešuosius darbus už
įvairias administracines nuobaudas. Pasitelkus minėtus asmenis buvo tvarkomos seniūnijos
teritorijos.
SENIŪNIJOS BIUDŽETAS IR JO ĮVYKDYMAS
Skapiškio seniūnijos veiklai užtikrinti 2019 m. buvo skirta 101873,49 euro.
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų programos vykdymui, Savivaldybės administracijos
ir jos padalinių veiklos organizavimui (5 programa) iš viso skirta 38 155 eurai. Socialinės ir
sveikatos apsaugos programos vykdymui ir socialinės paramos valdymui (4 programa) skirta
13 843 eurai. Viešosios infrastruktūros plėtros programos vykdymui, rajono kelių ir gatvių remontui
ir priežiūrai, komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimui seniūnijoje (3 programa) skirta 38675,49 euro.
KITA VEIKLA
Organizuoti sporto renginiai: Velykinis tinklinio turnyras Skapiškio seniūno taurei
laimėti, Kalėdinis krepšinio turnyras Skapiškio seniūno taurei laimėti, dalyvauta rajono seniūnijų
sportinėse varžybose. Kartu su bendruomenėmis organizuota užgavėnių šventė „Šluotų fiesta“, kuri
vyko Skapiškio miestelyje. Naivių bendruomenė kartu su laisvalaikio centru gyventojams
organizavo įvairius renginius, susitikimus. Kadangi Laičių kaime bendruomenė neįkurta, jos
gyventojų užimtumu rūpinasi laisvalaikio centro darbuotoja. Organizuoja renginius, vakarones,
susitikimus, dažnai atvyksta muzikos kolektyvai, atlikėjai. Skapiškio kultūros namuose vyko teatrų
festivalis, dainuojamosios poezijos festivalio „Tai aš“ koncertas.
Skapiškio seniūnijai bendruomeninės veiklos stiprinimui 2019 m. buvo skirta 1603 Eur. Iš jų:
1285 Eu. Skapiškio bendruomenės projektui „Turiningas laisvalaikis“ įgyvendinti, kuriame taip pat dalyvavo
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Kreipšių bendruomenės, bei Laičių gyventojai. 378 Eur skirta Naivių kaimo bendruomenės projekto „Molio
paslaptys“ projektinei veiklai.

Nuolat bendradarbiaujama su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnais nusikalstamų veikų bei teisės pažeidimų
užkardymo ir prevencijos srityje. Policijos pareigūnai, kartu su seniūnijos atstovu, lanko
gyventojus, nuolat dalyvauja gyventojų sueigose, renginiuose, susitikimuose su bendruomenių
atstovais. Apsilankymų pas gyventojus ir susitikimų metu nuolat aiškinami apsisaugojimų nuo
nusikalstamų veikų būdai.
Nuolatinis ir kryptingas bendruomenių, seniūnijos bei policijos pareigūnų teisės
pažeidimų prevencinis darbas yra pastebimas tarp seniūnijos gyventojų ir duoda teigiamų rezultatų.
Seniūnijos gyventojai vis labiau tampa aktyvesni, dažniau išreiškia norą tiesiogiai dalyvauti
nusikalstamų veikų prevencijoje. Seniūnijoje įsteigtos 4 saugios kaimynystės grupės. Jos sėkmingai
ir ženkliai prisideda prie nusikalstamų veikų bei teisės pažeidimų prevencijos seniūnijos teritorijoje,
savarankiškai organizuoja prevencinius budėjimus.
SUBAČIAUS SENIŪNIJA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnija, kaip Savivaldybės
administracijos struktūrinis padalinys, vykdė savo funkcijas pagal Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos Subačiaus seniūnijos veiklos planą.
Seniūnijos funkcijos: plėtoti vietos savivaldą, priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas
viešojo administravimo funkcijas.
Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais
teisės aktais, Subačiaus seniūnijos veiklos nuostatais.
Duomenys apie seniūnijos gyventojų skaičių
Subačiaus seniūnijos gyventojų skaičiaus kaita: 2016 m. gruodžio 31 d. – 1958
gyventojai, 2017 m. gruodžio 31 d. – 1897 gyventojai, 2018 m. gruodžio 31 d. – 1850 gyventojai,
2019 m. gruodžio 31 d. – 1833. Pastebima, kad pastaraisiais metais seniūnijos gyventojų skaičius
mažėja. Darbingo amžiaus žmonės išvyksta dirbti į užsienį ar didesnius miestus, o ir didžioji dalis
išsilavinimą įgijusių jaunų žmonių lieka gyventi miestuose.
PROGRAMA NR. 3
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas seniūnijoje
Seniūnija prižiūri nemažus plotus viešųjų erdvių. Sezono metu, pasitelkus visuomenei
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naudingiems darbams atidirbti siųstus asmenis ir Užimtumo programos darbininkus, periodiškai
buvo šienaujami skverai, parkai, žaliosios erdvės Subačiaus mieste, Subačiaus miestelyje, Lukonių,
Miliūnų, Valakų kaimuose. Subačiaus seniūnija apsirūpinusi žoliapjovėmis, krūmapjovėmis, kita
žolės pjovimo technika. Seniūnijos bendruomenėse vyko susirinkimai, kuriuose aktyviai dalyvavo
seniūnas. Aptarti aktualūs klausimai, ieškota optimaliausių sprendimų.
Prie aplinkos tvarkymo ir priežiūros daug prisidėjo bendruomenių pirmininkai,
nurodydami darbus, prižiūrėdami tvarką prie komunalinių konteinerių.
Seniūnijos bendruomenės aktyviai dalyvavo gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir
gražinimo procese įtraukiant kaimo jaunimą ir bendruomenių narius. Surinkta ir priduota į
stambiagabaričių atliekų surinkimo punktą automobilinės padangos ir kitos stambiagabaritės
atliekos iš Subačiaus miesto ir miestelio, Lukonių, Miliūnų, Valakų, Skverbų ir kitų seniūnijos
kaimų.
Subačiaus seniūnija pagal išgales prisideda saugant kultūros paveldą.
2019 metais atlikti priežiūros darbai kultūros paveldo objektuose.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Darbų pobūdis

Objekto pavadinimas
Stirniškių, Skverbų, Palėvenės piliakalnis su
gyvenviete Stirniškių k., Subačiaus sen., Kupiškio r.
sav.
Lietuvos partizanų kapas ir paminklinis ansamblis
Stračnių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
Buv. administracinių pastatų kompleksas Subačiuje,
Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
Sandėlis Biržų g. 55, Subačiuje, Subačiaus sen.,
Kupiškio r. sav.
Šaltenių k. senosios kapinės Šaltenių k., Subačiaus
sen., Kupiškio r. sav.
I-ojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės
Bražiškių I k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
Ilčiūnų pilkapynas, vad. Milžinų kapais, Subačiaus
sen., Kupiškio r. sav.
Subačiaus žydų žudynių vieta ir kapas Ilčiūnų k.,
Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
Subačiaus žydų senosios kapinės Paryžės k.,
Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.

Žolės pjovimas, medžių, krūmų
genėjimas, lapų grėbimas
Žolės pjovimas, medžių, krūmų
genėjimas, lapų grėbimas
Žolės pjovimas, medžių, krūmų
genėjimas, lapų grėbimas
Aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas,
lapų grėbimas
Žolės pjovimas, medžių, krūmų
genėjimas, lapų grėbimas
Aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas,
lapų grėbimas
Aplinkos tvarkymas, medžių, krūmų
genėjimas
Aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas,
medžių, krūmų genėjimas
Aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas,
medžių, krūmų genėjimas

Seniūnijoje yra 7 veikiančios kapinės, kurių plotas 2,16 ha, ir 13 nebeveikiančių
kapinių, kurių plotas 1,13 ha. Veikiančias kapines prižiūrėjo du kapinių prižiūrėtojai (po 0,5 etato).
Pasirūpinta,

kad

būtų

tinkamai

rūšiuojamos

susidarančios

žaliosios,

komunalinės

ir

stambiagabaritės atliekos ir kad laiku būtų išvežami atliekų konteineriai, nušienautos kapinių
teritorijos, atlikti smulkūs remonto darbai. Iš Stračnių, Senojo Subačiaus, Terpeikių kapinių
pašalinta 20 nudžiūvusių ir pavojingų medžių.
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Pašalinti 2 pavojingi medžiai, augantys vietinės reikšmės kelio zonose. Iš viso
pavojingų želdinių priežiūros darbams buvo skirta 1995,29 euro. Komunaliniam ūkiui tvarkyti per
2019 metus išleista 7821,13 euro.
Seniūnijos kelių ir gatvių remontas ir priežiūra
Seniūnijai priklauso 80,26 km kelių su žvyro danga, 8,58 km kelių su asfalto danga.
Kelių priežiūrai Viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų buvo panaudota 2981 euras.
Per metus nugreideriuota 80,26 km kelių. Greideriuojama du kartus per metus, esant
būtinybei, kai kurie keliai greideriuoti po kelis kartus. Pagal turimas Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšas ir Viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšas buvo tvarkomi seniūnijos
keliai, neasfaltuoti vietiniai keliai buvo žvyruojami.
Iškirsti pakelių krūmai visos seniūnijos kelio ruožuose. Nurinktos pakelių šiukšlės ir
akmenys nuo kelkraščių.
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Atliktų
darbų
apimtys
(fiziniai
matavimo
vnt.)

1

2

3

1.
2.
4.

Einamiesiems tikslams
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga
984 m³
Subačiaus seniūnijoje priežiūra (žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga
151574 m2
Subačiaus seniūnijoje priežiūra (greideriavimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga
Subačiaus seniūnijoje priežiūra (duobių užtaisymas
išdaužų vietose)

341,06 m²
IŠ VISO

Skirta lėšų,
eurais

Panaudota
lėšų,
eurais

4

5

15449

15449

1073

1073

9078

9078

25600

25600

Žiemos metu sniegas nuo kelių nuvalytas su seniūnijos technika.
PROGRAMA NR. 4
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Socialinės paramos išmokos ir jų mokėjimo išlaidos
Įgyvendinant socialinę politiką seniūnijoje įsteigta socialinio darbuotojo pareigybė,
kuri reikalinga socialinei paramai organizuoti bei įgyvendinti vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių
pažeidimo prevencijos gerinimo priemones seniūnijoje. Tiesiogiai su šeimomis, kurioms skirta
atvejo vadyba, dirba Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojas.
Seniūnijos socialinis darbuotojas vykdo šias funkcijas: priima prašymus piniginei
socialinei pašalpai, būsto šildymo ir geriamo vandens išlaidų, vaiko išmokoms, vienkartinei išmokai
gimus vaikui, vienkartinei išmokai besilaukiančiai moteriai, paramai mokiniams, paramai
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gyventojams iš ES struktūrinių fondų (maisto produktais), vienkartinei tikslinei pašalpai gauti. Taip
pat priimami prašymai bendrosioms ir socialinėms paslaugoms gauti.
Duomenys apie priimtus prašymus
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Paramos rūšis
Vienkartinė tikslinė pašalpa
Prašymai paramai iš ES struktūrinių fondų gauti
Prašymai piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, kompensacijoms,
paramai mokiniams
Prašymai socialinėms paslaugoms gauti
Prašymai techninės pagalbos priemonėms gauti
Iš viso

Priimta
prašymų
27
226
533
12
5
803

Socialinis darbuotojas rinko ir analizavo informaciją apie seniūnijoje gyvenančius
socialiai remtinus asmenis, vienišus pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, padėjo jiems spręsti
socialines problemas, konsultavo įvairiais socialiniais klausimais. Vertino šeimų (asmenų)
gyvenimo sąlygas, surašė buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus ir pateikė Savivaldybės
administracijai pasiūlymus ir išvadas dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų skyrimo būdų,
vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir kitais klausimais.
Ištirtos gyvenimo ir buities sąlygos ir surašyta 317 buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktų. Du kartus per metus lankyti 5 globojami asmenys, vykdant globėjams priskirtų
funkcijų kontrolę. Aplankyti vieniši ir neįgalūs asmenys. Dėl ilgalaikės socialinės globos kreipėsi 1
asmuo, dėl dienos socialinės globos ir integralių paslaugų kliento namuose kreipėsi 2 asmenys. Dėl
socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų kreipėsi 8 asmenys. Vienas prašymas buvo gautas
apsigyventi krizių centre. Įvertinti poreikiai šioms paslaugoms gauti.
Per metus įvyko 12 planuotų Subačiaus seniūnijos piniginės socialinės paramos
teikimo komisijos posėdžių ir 1 Tarpinstitucinės komandos posėdis. 7 seniūnijos šeimoms išdalinti
kalėdiniai maisto paketai. Dvi Subačiaus seniūnijos šeimos buvo materialiai (daiktais) remiamos
Norvegų Rotary organizacijos. Seniūnijos gyventojams išdalinta iš Vokietijos gauta labdara
(smulkus buities inventorius, drabužiai). Paramą nepasiturinčioms šeimoms drabužiais, vaikišku
inventoriumi taip pat teikė vietos gyventojai. Subačiaus seniūnijos gyventojams teikiamos skalbimo
paslaugos, per 2019 m. suteiktos 525 paslaugos.
Nuolat bendradarbiaujama su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Kupiškio
skyriumi, VšĮ Kupiškio ligoninės, Kupiškio r. savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros
centro, Kupiškio r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, kitų seniūnijų
specialistais, Kupiškio bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigų specialistais, įmonės „Maisto bankas“
Panevėžio padaliniu ir kitomis įstaigomis, siekiant užtikrinti efektyvų, pilnavertį Subačiaus
seniūnijos gyventojų poreikių tenkinimą. Bendradarbiauta su Panevėžio respublikinės ligoninės,
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kitų rajonų Socialinės paramos skyriais, Kupiškio priešgaisrine tarnyba, Savižudybių prevencijos
įgyvendinimo Kupiškio rajone darbo grupe. Subačiaus seniūnijos gyventojai nuolat informuojami ir
konsultuojami aktualiais klausimais, priimami jų pateikti dokumentai, esant reikalui klientai
nukreipiami, lydimi į kitas institucijas, suteikiami reikalingi kontaktai ir teikiama kita įvairiapusė
pagalba.
PROGRAMA NR. 5
SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
Savivaldybės administracijos ir jos padalinių veiklos organizavimas
Seniūnija, neviršydama įgaliojimų, savo teritorijoje organizavo ir kontroliavo
Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą ir pati juos įgyvendino, taip prisidėdama prie
ilgalaikio Savivaldybės plėtros strateginio plano priemonių, valstybės politikos viešojo
administravimo sektoriuje įgyvendinimo.
Seniūnijos veikla buvo finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Seniūnijoje
optimizuotas Savivaldybės turto valdymas, dalyvauta kuriant ir įgyvendinant kaimo plėtros
programas, buvo formuojama ir vykdoma Savivaldybės politika kultūros, sporto, sveikatos ir
socialinės apsaugos, gamtos apsaugos, vaiko teisių apsaugos srityse, užtikrinamas civilinės saugos
organizavimas. Per metus į seniūniją įvairiais klausimais raštu kreipėsi 76 seniūnijos gyventojai su
prašymais, pasiūlymais, skundais. Visi atvejai išnagrinėti ir į juos atsakyta raštu. Teisėsaugos ir
teisėtvarkos institucijoms išsiųstos 4 seniūnijos gyventojų charakteristikos. Parengti ir išsiųsti 365
siunčiamieji dokumentai.
Seniūnas atliko Notariato įstatymo 27(1) straipsnyje numatytus notarinius veiksmus.
Seniūnijos gyventojams atlikti notariniai veiksmai
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

Notarinio veiksmo pavadinimas
Patvirtinti įgaliojimai
Paliudytas parašo tikrumas
Patvirtinti dokumentų nuorašai
Patvirtinti testamentai
Iš viso

Notarinių veiksmų skaičius
6
6
5
0
17

Tvarkomas seniūnijos archyvas. Sudarytas ir patvirtintas 2020 metų dokumentacijos
planas, sudaryti ir patvirtinti ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašai.
Seniūnijoje atliekamos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos. Per 2019 metus iš
gyventojų priimtos 127 atvykimo deklaracijos. Išvykimą į užsienio šalis deklaravo 24 seniūnijos
gyventojai, asmenų, įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 17. Išduotos 125
pažymos apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą. Dėl pažymos apie nuosavybės teise
priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis kreipėsi 212 gyvenamųjų
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būstų savininkų. Per praėjusius metus priimti 28 būsto savininko prašymai dėl deklaravimo
duomenų keitimo, taisymo ir naikinimo.
Išduoti 26 leidimai laidoti. Seniūnija priima prašymus nemasinių renginių leidimams
gauti, per šiuos metus jų išduota 2. Išduoti 455 leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose
vietose, surinkta 1440 Eur prekyvietės mokesčio.
Priimti 127 prašymai registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas ir 77
prašymai atnaujinti ūkininko ūkių duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Priimtos 149 paraiškos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
ir 17 prašymų pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos
tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
Užpildyta ir pateikta 101 paraiška dėl žemės ūkio veiklos subjektų patirtų nuostolių
nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 m. kompensavimo ir ( ar) vienkartinės išmokos
gyvulininkystės veikla užsiimantiems subjektams patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais
gavimo.
Seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Aukštaičių, Lukonių ir Senojo
Subačiaus.
Išrinkti seniūnaičiai keturis kartus per einamuosius metus rinkosi į seniūnaičių sueigos
posėdžius.
Viešųjų darbų programos įgyvendinimas
Siekiant sumažinti socialinę atskirtį kaime, sudaryti galimybęžmonėms užsidirbti lėšų
pragyvenimui, seniūnijos teritorijoje organizuota Užimtumo didinimo programa viešiesiems
darbams dirbti. Viešuosius darbus pagal šią programą seniūnijoje dirbo 3 Užimtumo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo
departamento Kupiškio skyriaus siųsti bedarbiai. Užimtumo didinimo programai vykdyti panaudoti
2479 eurai. Vidutinė darbų trukmė – du mėnesiai.
Neatlygintinus visuomenei naudingus darbus seniūnijoje atliko 49 socialines pašalpas
gaunantys asmenys, siųsti Socialinės paramos skyriaus, ir 8 teisėsaugos institucijų siųsti asmenys,
atidirbę už įvairias administracines nuobaudas. Pasitelkus viešųjų darbų darbininkus buvo
tvarkomos seniūnijos kapinės, kultūros paveldo objektai, prižiūrimos, šienaujamos ir tvarkomos
Subačiaus seniūnijos gyvenviečių gatvės, šaligatviai, viešosios erdvės, kertamos ir šienaujamos
pakelės.
Subačiaus seniūnijos 2019 metų veiklos ataskaita pristatyta Subačiaus seniūnijos
seniūnaičių sueigoje 2020 m. vasario 21 d.
ŠIMONIŲ SENIŪNIJA
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Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Šimonių seniūnija, kaip Savivaldybės
administracijos struktūrinis padalinys, vykdė savo funkcijas pagal Šimonių seniūnijos 2019 metų
veiklos planą.
Seniūnijos funkcijos: plėtoti vietos savivaldą, priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas
viešojo administravimo funkcijas.
Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais
teisės aktais, Šimonių seniūnijos veiklos nuostatais.
Komunalinis ūkis
Sezono metu, pasitelkus visuomenei naudingiems darbams atidirbti siųstus asmenis,
darbininkus, pagal Užimtumo didinimo programą, periodiškai buvo šienaujami skverai, parkai,
žaliosios erdvės. Šimonių centrinėje miestelio dalyje šienaujama 1,80 ha, Kupiškio r. Šimonių
pagrindinės mokyklos teritorijoje 1,5 ha,

Šimonių mstl. kapinių teritorijoje 1,6 ha plotai,

Adomynės k. šienaujama 3,30 ha, plotų, Juodpėnų k. šienaujama 4,80 ha plotų. 2019 m. nupirkta
viena krūmapjovė. Žiemą nuo takų ir šaligatvių nukastas sniegas, pabarstoma druskos ir smėlio
mišiniu.
Seniūnija reguliariai prižiūri ir tvarko vietinės reikšmės kelių ir gatvių pakeles.
Surinkta ir išvežta 1 t senų padangų, iškirsta 3 km pakelių krūmų. Su traktoriumi T-40 du kartus per
sezoną nupjauta 50 km pakelių. Užtikrinant eismo ir žmonių saugumą, nupjauti seni, išpuvę
medžiai, menkaverčiai krūmai, augantys kelio zonoje.
Suteikta paslauga gyventojams dėl didelių gabaritų atliekų išvežimo. Šia paslauga
pasinaudojo 26 užsiregistravę seniūnijos gyventojai. Išvežta apie 4 tonas didelių gabaritų atliekų.
Seniūnijoje yra 6 veikiančios kapinės, kurių plotas 2,40 ha, ir 24 nebeveikiančios
kapinės, kurių plotas 4,50 ha. Prie veikiančių kapinių atnaujinti ir sustatyti nurodomieji ženklai. Ant
komunalinių atliekų konteinerių atnaujinti užrašai, nurodantys konteinerio paskirtį, laiku
nušienautos kapinių teritorijos, žiemos metu nuo takų nukastas sniegas.
Seniūnijos kelių ir gatvių remontas ir priežiūra
Seniūnijai priklauso 137,71 km vidaus kelių. Kelių priežiūros ir plėtros programai
Šimonių sen. skirta 35299 eurai. Adomynės, Šimonių, Juodpėnų kaimų gatvių asfalto dangos
duobėms taisyti panaudota 6490 eurų. Kelių greideriavimui žvyro dangos atstatymui buvo
panaudota 28809 eurai. Greideriuojama du kartus per metus. Esant būtinybei, kai kurie keliai
greideriuoti po kelis kartus. Pagal turimas kelių priežiūros lėšas, sezono metu neasfaltuoti vietiniai
keliai buvo žvyruojami. Žiemos metu valytas sniegas nuo kelių pasitelkiant seniūnijoje gyvenančius
ūkininkus.
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Socialinė parama
Seniūnijos socialinis darbuotojas rinko ir analizavo informaciją apie seniūnijoje
gyvenančius socialiai remtinus asmenis, vienišus pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, padėjo jiems
spręsti iškilusias socialines problemas, konsultavo įvairiais jiems rūpimais socialiniais klausimais,
tarpininkavo (esant poreikiui atstovavo) šiems asmenims sprendžiant jų problemas su kitomis
institucijomis. Vertino šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas, surašė apsilankymo, buities tyrimo aktus
ir pateikė Savivaldybės administracijai pasiūlymus ir išvadas dėl socialinės paramos, socialinių
paslaugų skyrimo būdų, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir kitais klausimais. Ištirtos
gyvenimo ir buities sąlygos ir surašytas 291 buities tyrimo aktas. Priimta 14 prašymų iš gyventojų
vienkartinei tikslinei pašalpai gauti. Priimta 280 prašymų iš seniūnijos gyventojų paramai iš ES
struktūrinių fondų gauti. Priimti 408 prašymai iš gyventojų piniginei socialinei paramai, išmokoms
vaikams, kompensacijoms, nemokamam mokinių maitinimui, socialinėms paslaugoms, maisto
paramai gauti. Lankyti 122 neįgalūs, 7 globojami, 19 vienišų asmenų, aplankytos visos 22
probleminės šeimos ir jose gyvenantys vaikai, 7 neįgalūs vaikai. Dėl pagalbos į namus,
trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugų iš viso kreipėsi 17 asmenų; asmenys su negalia,
pagyvenę asmenys, socialinės rizikos asmenys, kuriems buvo įvertintas poreikis šioms paslaugoms
teikti. Per metus įvyko 12 Šimonių seniūnijos piniginės socialinės paramos teikimo komisijos
posėdžių.
Seniūnijos administracijos paslaugos gyventojams
Per metus į seniūniją įvairiais klausimais kreipėsi 72 seniūnijos gyventojai su
prašymais, pasiūlymais, skundais. Visi atvejai išnagrinėti ir atsakyta raštu. Parengti ir išsiųsti 403
dokumentai. Seniūnijos gyventojams atlikta 14 neatlygintinų notarinių veiksmų, sutvarkytas
seniūnijos archyvas.
Seniūnijoje atliekamos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos. Per 2019 metus iš
gyventojų priimtos 68 atvykimo deklaracijos. Išvykimą į užsienio šalis deklaravo 18 seniūnijos
gyventojų. Priimta 12 gyventojų prašymų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo.
Visi prašymai užregistruoti, išnagrinėti ir priimti sprendimai. Išduotos 99 pažymos apie asmenų
deklaruotą gyvenamąją vietą. Dėl pažymos apie nuosavybės teise priklausančioje patalpoje savo
gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis kreipėsi 108 gyvenamojo būsto savininkai, dėl įrašymo į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų registrą kreipėsi 19 asmenų.
Seniūnijoje specialistas padeda ūkininkams užpildyti paraiškas paramai už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti. 286 klientams padėta užpildyti paraiškas.
Išduota 50 leidimų laidoti.
Viešųjų darbų programos įgyvendinimas
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Siekiant sumažinti socialinę atskirtį kaime, padėti žmonėms užsidirbti pragyvenimui
skirtų lėšų, seniūnijos teritorijoje organizuoti laikino pobūdžio darbai pagal Užimtumo didinimo
programą. Pagal šią programą dirbo 2 bedarbiai, vienas dirbo 2 mėnesius, kitas 6. Užimtumo
didinimo programai vykdyti panaudoti 5000 eurų. Neatlygintinus visuomenei naudingus darbus
seniūnijoje atliko 124 socialines pašalpas gaunantys asmenys, siųsti Socialinės paramos skyriaus,
taip pat 8 teisėsaugos institucijų siųsti asmenys dirbo nemokamus viešuosius darbus už įvairias
administracines nuobaudas. Pasitelkus viešųjų darbų darbininkus buvo tvarkomos seniūnijos
kapinės, kultūros paveldo objektai. Prižiūrimos, šienaujamos ir tvarkomos Šimonių seniūnijos
gyvenviečių gatvės, šaligatviai, viešosios erdvės, pakelės.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas
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