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ĮŽANGA
2020-ieji metai pasauliui, Lietuvai ir Kupiškio kraštui
įsiminė dėl įsiplieskusios COVID-19 (koronaviruso) pandemijos,
naujų iššūkių, apribojimų, netekčių.
Dėjome daug pastangų, kad karantino laikotarpiu
Savivaldybės įstaigos, administracija dirbtų produktyviai, atliktų
nustatytas funkcijas, teiktų kokybiškas paslaugas Kupiškio rajono
gyventojams, kad būtų tęsiami pradėti projektai.
Kai reikėjo užsidaryti namuose ir saugotis užkrato,
medikai, pedagogai, socialiniai darbuotojai, policininkai dirbo
sutelktai,

dažnai

neskaičiuodami

darbo

valandų.

Įprastus

pasitarimus, posėdžius, susitikimus teko organizuoti per nuotolį. Nežiūrint į sudėtingą situaciją
pavyko nuveikti daug darbų, užbaigti ar tęsti projektus, numatyti naujus.
Projektas „Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste,
modernizavimas“ VRM finansuojamų regioninės plėtros projektų 2014–2020 apdovanojimuose
ekspertų buvo išrinktas geriausiu Panevėžio apskrities projektu. Atnaujintame pastate įsikūrė ne tik
autobusų stotis, bet ir Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, nevyriausybinės
organizacijos, verslo įmonės.
Buvo tęsiami Kupiškio rajono savivaldybės bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbai,
projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas: pastatytas
naujas gyvenamasis pastatas Šimtmečio g. 10, Kupiškyje. Name baigiami įrengti 6 vieno kambario
būstai, sutvarkyta aplinka, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
Tęsiamas projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono
savivaldybėje” įgyvendinimas. Šiuo metu veikia 3 bendruomeniniai šeimos namai.
Tęsiamas projekto „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui,
sveikatinimui, užimtumui“ įgyvendinimas. Tvarkoma teritorija prie Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centro, dešinysis Kupos upės šlaitas, įrengiami ir atnaujinami Kupos upės slėnio parko
teritorijoje esantys pėsčiųjų takai, atnaujinama sporto aikštelė, esanti Kupos upės slėnio parko
teritorijoje, įrengiama vaikų žaidimo aikštelė šalia Šimtmečio g. 2 ir mokyklos „Varpelis“, įrengti
lauko treniruokliai Kupos upės slėnio parko teritorijoje.
Pradėti vykdyti Sveikatingumo ir sporto komplekso K. Šimonio g. 1A, Kupiškyje
(baseino) statybos darbai. Per 2020 metus atlikta darbų už 2134787,85 Eur.
Rekonstruojamos Račiupėnų, S. Dariaus ir S. Girėno ir Topolių gatvės Kupiškio mieste,
Vedrupio gatvė Migonių kaime, Šimonėlių gatvė Šimonių miestelyje, rekonstruotos Šepetos kaimo
Saulėtekio ir Skodinio gatvės. Suremontuota nemažai vietinės reikšmės kelių.
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Kupiškio rajono savivaldybė apdovanota Europos Tarybos ženklu už aukštą
demokratinio valdymo lygį (ELoGE).
Ši ataskaita – tai ne tik Savivaldybės mero, Tarybos ir administracijos veiklos 2020
metais ataskaita, tai – visos Kupiškio krašto bendruomenės iniciatyvų, pastangų ir gerų darbų
atspindys.
Savivaldybės meras

Dainius Bardauskas
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KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir
viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės
tarybos narys – savivaldybės meras. Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.
2020 m. Savivaldybės taryboje dirbo 21 narys:
Žilvinas Aukštikalnis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Dainius Bardauskas
(Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Valentinas Beinoris (Visuomeninis rinkimų
komitetas „Už Kupiškio kraštą“), Eglė Blaževičienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Daiva
Bubulienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Augenijus Cesevičius (Lietuvos socialdemokratų
partija), Egidijus Černius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Dalia Dyrienė
(Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Saulius Dugnas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai), Algirdas Gasiūnas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai),
Lina Kaušakienė (Lietuvos socialdemokratų partija), Neringa Klimavičienė (Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai), Ričerdas Kriovė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai), Algirdas Notkus (Lietuvos socialdemokratų partija), Vidmantas Paliulis (Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Skaistutė Paulauskienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai), Paulius Pranckūnas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Agnė Šerelienė (Tėvynės
sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Virginijus Umbra (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga),
Lina Uckuvienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Genė Žilinskienė (Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga).
Savivaldybės meras – Dainius Bardauskas.
Savivaldybės mero pavaduotojas – Algirdas Notkus.
Planuojant ir vykdant Savivaldybės tarybos veiklą, sudarant tarybos posėdžių
darbotvarkes ir teikiant sprendimų projektus buvo siekiama užtikrinti Savivaldybei numatytų funkcijų
vykdymą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą rajono bendruomenės nariams, taip pat įstatymų,
Vyriausybės nutarimų įgyvendinimą. Tarybos veikla priklauso nuo Savivaldybės tarybos narių
aktyvumo, jų dalyvavimo Savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose. 2020 metais įvyko 10
posėdžių, 7 iš jų nuotoliniai.
Savivaldybės tarybos nariai, įgyvendindami Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo nuostatas, komitetų, Tarybos posėdžių metu vykdo pareigą nusišalinti nuo dalyvavimo
svarstant ir priimant sprendimus, galinčius kelti jiems interesų konfliktą. Dažniausiai nusišalinama,
kai svarstomas klausimas yra susijęs su Tarybos nario ar jo artimo asmens darboviete. 2020 metais
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Tarybos nariai pateikė prašymus nusišalinti nuo 115 klausimų svarstymo, taryba pritarė 82
nusišalinimams.
Tarybos posėdžių lankomumas
Vardas ir pavardė
Žilvinas Aukštikalnis
Dainius Bardauskas
Valentinas Beinoris
Eglė Blaževičienė
Daiva Bubulienė
Augenijus Cesevičius
Egidijus Černius
Dalia Dyrienė
Saulius Dugnas
Algirdas Gasiūnas
Lina Kaušakienė
Neringa Klimavičienė
Ričerdas Kriovė
Algirdas Notkus
Vidmantas Paliulis
Skaistutė Paulauskienė
Paulius Pranckūnas
Agnė Šerelienė
Virginijus Umbra
Lina Uckuvienė
Genė Žilinskienė
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Tarybos sprendimai
Iš viso 2020 m. užregistruoti 307 Tarybos sprendimų projektai, iš jų Taryboje priimti
298 sprendimai. Daugiausia sprendimų projektų pateikė Savivaldybės administracijos direktorius ir
specialistai. Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsavo elektronine balsavimo sistema.
Visi posėdžiai buvo transliuojami tiesiogiai. Kiekvienas rajono gyventojas jau posėdžio
metu Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje galėjo matyti, kaip ir už kokį sprendimo
projektą balsavo kiekvienas Tarybos narys.
Priimtų sprendimų skaičius posėdžiuose
02-20
51

03-19
39

04-30
39

05-28
16

06-15
1

06-23
38

07-13
9

09-10
38

10-29
27

12-10
40

Iš viso
298

Svarbesni Tarybos sprendimai 2020 metais
Data
2020-02-20

Sprendimo
Nr.
TS-26

2020-02-20

TS-46

Antraštė
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo
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2020-02-20

TS-11

2020-02-20

TS-17

2020-02-20

TS-38

2020-03-19

TS-63

2020-03-19

TS-65

2020-03-19

TS-74

2020-04-30

TS-100

2020-04-30

TS-111

2020-04-30

TS-117

2020-05-28

TS-137

2020-05-28

TS-138

2020-05-28

TS-143

2020-06-23

TS-154

2020-06--23

TS-161

2020-06-23

TS-175

2020-06-23

TS-176

2020-06-23
2020-09-10

TS-184
TS-196

2020-09-10
2020-10-29

TS-203
TS-242

2020-12-10

TS-259

2020-12-10

TS-290

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų sąrašo ir indeksuotų kainų patvirtinimo dėl viešosios įstaigos
Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir indeksuotų
kainų patvirtinimo
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.
TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–
2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo
Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba
prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir
administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai
Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų
veiklos ataskaitai
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginio plėtros plano
patvirtinimo
Dėl Nevyriausybinių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių
organizacijų jaunimo projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis
tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimo
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ keleivių
nemokamo vežimo autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų trumpalaikės ar ilgalaikės
socialinės globos išlaidų iš savivaldybės biudžeto maksimalių finansavimo
dydžių nustatymo
Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos
aprašo patvirtinimo
Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto
Dėl Vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ teikiamų
paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo
Dėl 2020 metų žemės mokesčio lengvatų
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų
nustatymo
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo
Nr. TS-6 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padalinių
reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkų 2017–
2020 metų priemonių plano pakeitimo“ pakeitimo
Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo
Dėl transporto paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos
patvirtinimo
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TARYBOS KOMITETŲ, KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
Savivaldybės taryba teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos sprendimai ir mero
potvarkiai, yra sudariusi 6 komitetus.
2020 metais dirbo tokių sudėčių Tarybos komitetai:
Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas: pirmininkas Saulius Dugnas,
pavaduotojas Augenijus Cesevičius, nariai: Neringa Klimavičienė, Valentinas Beinoris ir Žilvinas
Aukštikalnis.
2020 metais komitetas surengė 7 posėdžius.
Kaimo ir bendruomenių reikalų komitete iki 2020 m. kovo 19 d. dirbo: pirmininkas
Ričerdas Kriovė, pavaduotojas Egidijus Černius, nariai: Genė Žilinskienė, Daiva Bubulienė ir
Algirdas Notkus. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-88
„Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo“ šio komiteto
pirmininkas – Egidijus Černius, pavaduotojas – Algirdas Notkus, nariai: Gėnė Žilinskienė, Daiva
Bubulienė ir Ričerdas Kriovė.
2020 metais komitetas posėdžiavo 2 kartus.
Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitetas: pirmininkė Lina Kaušakienė,
Aurimas Martinka, pavaduotoja Skaistutė Paulauskienė, nariai: Lina Uckuvienė, Virginijus Umbra,
Paulius Pranckūnas ir Eglė Blaževičienė.
2020 metais komitetas posėdžiavo 7 kartus.
Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas: pirmininkė Agnė Šerelienė, pavaduotoja
Lina Uckuvienė, nariai: Dalia Dyrienė, Eglė Blaževičienė, Lina Kaušakienė ir Vidmantas Paliulis.
2020 metais komitetas surengė 7 posėdžius.
Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komitetas: pirmininkas Algirdas
Notkus, pavaduotojas Algirdas Gasiūnas, nariai: Ričerdas Kriovė, Neringa Klimavičienė ir
Vidmantas Paliulis.
2020 metais komitetas posėdžiavo 6 kartus.
Kontrolės komitetas: pirmininkas Virginijus Umbra, pavaduotojas Saulius Dugnas,
narys – Augenijus Cesevičius.
2020 metais komitetas surengė 7 posėdžius.
Komitetai nagrinėjo Savivaldybės tarybai teikiamus klausimus, teikė pasiūlymus,
kontroliavo, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, nagrinėjo kitus
klausimus pagal komiteto kompetenciją.
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Kontrolės komitetas
(pirmininkas Virginijus Umbra)
Kontrolės komitetas sudarytas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės
14 d. sprendimu Nr. TS-86 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
sudarymo“. Kontrolės komitetą sudaro trys Savivaldybės tarybos nariai: Virginijus Umbra
(pirmininkas, Saulius Dugnas (pirmininko pavaduotojas), Augenijus Cesevičius.
Kontrolės komitetas veiklą vykdė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Kupiškio
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, Kontrolės komiteto veiklos nuostatais,
patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-394
„Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo“, ir
Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programa, patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės
komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo“. Kontrolės komiteto veiklos nuostatai nustato,
kad pagrindinė Kontrolės komiteto veiklos forma yra posėdžiai arba išvažiuojamieji posėdžiai, kurie
šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
Svarbiausi Kontrolės komiteto atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį:
1. 2020 metais įvyko 5 Kontrolės komiteto posėdžiai, kuriuose buvo diskutuojama,
įvertinama svarstomų klausimų svarba ir įtaka Savivaldybės biudžetui, daromos išvados bei priimami
atitinkami sprendimai. Kontrolės komiteto posėdžiai buvo protokoluojami, apie priimtus sprendimus
informuojami Savivaldybės specialistai, Savivaldybės administracija arba Savivaldybės taryba.
2. Visiems Kontrolės komiteto posėdžiams buvo parengtos darbotvarkės ir nustatyta
tvarka jos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Visi Kontrolės komiteto posėdžiai buvo
atviri. Posėdžiuose, be Kontrolės komiteto narių, dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių
vedėjai, specialistai.
3. Apsvarstyta Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pateikta audito ataskaita ir
išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotų ataskaitų rinkinio, biudžeto
vykdymo ir turto naudojimo. Savivaldybės kontrolierės pateiktai besąlyginei nuomonei dėl biudžeto
ataskaitų rinkinio ir sąlyginei nuomonei dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės turto
naudojimo Kontrolės komitetas pritarė.
4. Kontrolės komitete svarstytų klausimų pagrindą sudarė Savivaldybės tarybos
posėdžiams pateiktų klausimų svarstymas bei atitinkamų sprendimų priėmimas: dėl 2020 metų
Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto, dėl garantijų investiciniams projektams, dėl galimybės imti
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ilgalaikę paskolą paimtai paskolai grąžinti, dėl konsoliduotų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir kiti
klausimai.
5. Posėdžiuose buvo aptariama Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus informacija
apie 2020 metų veiklos plano vykdymo eigą bei papildomus patikrinimus, gavus tarybos narių ar
gyventojų prašymus:
6. Aptarta Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktorės informacija apie
auditų metu nustatytus trūkumus ir jų pašalinimą.
7. Apsvarstytas Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pateiktas Kontrolės ir audito
tarnybos 2021 metų veiklos planas ir jam pritarta.
8. Apsvarstytas klausimas dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2021 veiklos planui vykdyti
reikalingų asignavimų ir jam pritarta.
Kupiškio rajono savivaldybės etikos komisija
(pirmininkė Daiva Bubulienė)
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos (toliau – Komisija) sudėtis
patvirtinta Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-208 „Dėl Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“. Komisija savo darbe vadovavosi Kupiškio rajono
savivaldybės etikos komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos
komisijos darbo reglamento patvirtinimo“. Komisiją sudarė: Tarybos narė Daiva Bubulienė
(Komisijos pirmininkė), Tarybos narys Augenijus Cesevičius (Komisijos pirmininko pavaduotojas),
Komisijos nariai: Tarybos narė Neringa Klimavičienė, Skapiškio seniūnijos seniūnaitė Bronė
Laučinavičienė, Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos pirmininkė, Kupiškio
trečiojo amžiaus universiteto rektorė Marytė Semaškienė, Subačiaus seniūnijos Lukonių seniūnaitijos
seniūnaitė Violeta Kunskienė.
Komisija atlieka šias funkcijas:
– prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų
elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Tarybos
veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;
– analizuoja Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir
Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;
– tiria ir priima sprendimus dėl Tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos
įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo, Tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių
veiklą ir elgesį, nuostatoms;
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– nagrinėja Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų,
gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl
politiko veiklos skaidrumo;
– teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų
nutraukimo, jeigu šis Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Tarybos posėdžius be pateisinamos
priežasties;
– Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia Tarybos nariams rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.
Per 2020 m. įvyko 3 Komisijos posėdžiai.
Komisija 2020 m. birželio 11 d. gavo Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario
Dainiaus Bardausko prašymą ištirti, ar Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus
Umbros elgesys nepažeidžia teisės aktų reikalavimų.
Komisija nustatė, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Umbra
nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą
reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų politikų elgesio principų ar
reikalavimų.
Komisija 2020 m. gruodžio 15 d. gavo Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario
Virginijaus Umbros prašymą ištirti, ar Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Sauliaus Dugnas,
būdamas Kupiškio rajono Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, savo
veiksmais, veikdamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto vardu, galimai
pažeidė Valstybės politikų elgesio kodeksą. Šio prašymo tyrimas dar tebevyksta.
Komisija prižiūri Savivaldybės tarybos narių nusišalinimą nuo interesų konfliktą
keliančių klausimų svarstymo komitetų ir Tarybos posėdžiuose atvejus ir nusišalinimo pobūdį.
Per 2020 metų Tarybos posėdžius tarybos nariai pateikė 115 nusišalinimų nuo svarstomų
klausimų. 82 nusišalinimams nuo svarstomų klausimų pritarta.
Stebėta, kaip Tarybos nariai lanko posėdžius. Iš posėdžių pirmininko negauta
pranešimų, kad Tarybos nariai posėdžiuose nedalyvavo be pateisinamų priežasčių, todėl tyrimas dėl
nedalyvavimo nebuvo pradėtas.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji reikalavimai privačius interesus
deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
Vadovaujantis Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d.
sprendimu Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo

įstatymo

nuostatų

laikymosi

kontrolės

vykdymo“,

interneto

svetainėje

https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska buvo patikrintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių
deklaracijos, pažeidimų nenustatyta.
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Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija
(pirmininkas Virginijus Umbra)
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos
komisija) sudaryta ir patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos
sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Antikorupcijos komisiją sudaro šie nariai:
Virginijus Umbra – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas);
Valentinas Beinoris – Savivaldybės tarybos narys;
Saulius Dugnas – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė;
Palmira Klimavičienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių
seniūnijos seniūnaitė;
Dalia Navickienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kupiškio seniūnijos
Antašavos seniūnaitė.
Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatuose (toliau – nuostatai), patvirtintuose
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono
savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, numatyta, kad
Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos
įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis,
nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.
Savo veikloje Antikorupcijos komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline
kovos su korupcija 2015–2025 programa, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos
2018–2020 m. programa, Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017
m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-307 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų
korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, Komisijos
nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
Nuostatuose numatyta, kad Antikorupcijos komisija įgyvendina šiuos uždavinius:
1. kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų
vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
2. teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės
biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų
nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise;
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3. teikia pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir
(ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga;
vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.
4. skatina visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant
su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės
bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į
gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus
korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.
Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma – posėdžiai, kurių dauguma 2020 m.
dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje vyko nuotoliniu būdu.
Antikorupcijos komisija kryptingai dirbo visus 2020 metus, įgyvendino visus
Savivaldybės korupcijos prevencijos 2020 m. programos tikslus.
Antikorupcijos komisija nuolat kontroliavo, kaip Kupiškio rajono savivaldybės
administracijoje, Savivaldybei pavaldžiose ir jos valdymo sričiai priskirtose įstaigose ir akcinėse
bendrovėse buvo įgyvendinamos Kupiškio savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų
programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytos priemonės.
Antikorupcijos komisija prieš konkursų skelbimą vertino viešųjų pirkimų konkursų
sąlygas, kai perkamų prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų. 2020 m. įvertino ir
priėmė sprendimus dėl 19 viešojo pirkimo konkurso sąlygų vertinimo antikorupciniu požiūriu.
Antikorupcijos komisija 2020 metais posėdžiavo 9 kartus.
Antikorupcijos komisija, 2020 veiklos metais įvertinusi viešuosius pirkimus, nutarė, kad
viešuosiuose pirkimuose nėra korupcijos požymių.
Komisijos posėdžių metu buvo kviečiami atsakingi specialistai, kurie darė pranešimus
pagal savo kompetenciją. Komisijos nariai, intensyviai analizavo kiekvieną minimą projektą ir
prisidėjo prie įvairių prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentų tobulinimo.
2020 m. Antikorupcijos komisija negavo Tarybos pavedimų, taip pat asmenų skundų
apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus.
Buvo organizuoti seminarai Savivaldybės struktūrinių padalinių ir įstaigų darbuotojams
antikorupcijos tematika, vykdė korupcijos prevencijai skirtą švietimą. 2020 m. rugpjūčio 20 d. pagal
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos prašymą, pateiktą Specialiųjų tyrimų tarnybai, buvo
surengti mokymai Savivaldybės tarybos nariams, įstaigų vadovams, Savivaldybės administracijos
padalinių vadovams bei specialistams šiomis temomis: „Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“ ir „Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Interesų konfliktai“ Šiuose mokymuose buvo aptarta: veiklos kryptys, korupciniai
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nusikaltimai, sociologinės apklausos, rizikos viešuosiuose pirkimuose, interesų konfliktai ir
išspręstos praktinės užduotys.
Savivaldybės interneto svetainės Korupcijos prevencijos skiltyje skelbiama informacija,
susijusi su korupcijos prevencija Savivaldybėje – korupcijos prevencijos programa ir jos vykdymo
priemonių planas, informacija, kur ir kaip galima kreiptis pastebėjus korupcinio pobūdžio
nusižengimus.
2020 metais nebuvo gauta pagrįstų skundų, susijusių su Savivaldybės institucijų veikla.
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu
Nr. ADV-174 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pagal tarptautinį
protokolą, etiketą ar tradicijas gautų dovanų laikymo ir paskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“
padarytas pakeitimas – nuo 30 iki 150 eurų padidinta darbuotojų pagal tarptautinį protokolą, etiketą
ar tradicijas gautų dovanų kaina.
Vykdant visuomenės švietimą ir informavimą, nuolat atnaujinama informacija
Savivaldybės interneto svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Svetainės skiltyje „Viešieji
pirkimai“ skelbiamos pirkimo sutartys, Viešojo pirkimo komisijos sudėtis, pateiktos viešųjų pirkimų
suvestinės, ataskaitos.
2020 m. buvo parengta ir gruodžio 10 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-259
patvirtinta Kupiškio savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa ir jos
įgyvendinimo priemonių planas, kuris numato tolimesnes Antikorupcijos komisijos veiklos kryptis, į
kurias problemas reikia gilintis ir teikti išaiškinamus ir pasiūlymus.
2020 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos
pareigūnai tyrimų Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nepradėjo.
Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2020 metais Savivaldybės biudžeto lėšų
nebuvo skirta.
Globos ir rūpybos taryba
(pirmininkas Algirdas Notkus)
2020 metais įvyko 18 Globos ir rūpybos tarybos posėdžių, 12 iš jų buvo eiliniai
posėdžiai ir 6 neeiliniai posėdžiai. Neeilinių Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu buvo svarstyti
klausimai dėl socialinių paslaugų skyrimo. Neeilinių Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu 5
asmenims buvo skirtos socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos, 1 asmeniui neskirtos
socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos, 6 asmenims buvo skirtos ilgalaikės socialinės
globos paslaugos institucijoje, 3 asmenims – trumpalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje
iki 6 mėnesių per metus bei 1 asmeniui buvo skirtos trumpalaikės socialinės globos (laikino
atokvėpio) paslaugos institucijoje, gavus informaciją apie laisvas vietas šioms paslaugoms teikti, 3
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asmenims buvo skirtos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, 1 asmeniui – integralios
pagalbos paslaugos ir 5 asmenims (šeimoms) buvo skirtos socialinės priežiūros paslaugos
savarankiško gyvenimo namuose.
Globos ir rūpybos tarybos posėdžiuose buvo svarstyti šie darbotvarkės klausimai: dėl
piniginės socialinės paramos skyrimo / neskyrimo išimties tvarka; dėl socialinės pašalpos skyrimo /
neskyrimo išimties tvarka; dėl socialinių paslaugų skyrimo; dėl turto vertės mokesčio
peržiūrėjimo/sumažinimo; dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės pašalpos skyrimo; dėl pašalpos
mažas pajamas gaunantiems asmenims skyrimo; dėl mokesčio už socialines paslaugas sumažinimo;
dėl kalėdinių maisto krepšelių nepasiturintiems asmenims (šeimoms) ir kalėdinių dovanėlių skyrimo.
Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu dėl piniginės socialinės paramos / dėl
socialinės pašalpos skyrimo/neskyrimo išimties tvarka buvo svarstyti 11 asmenų prašymai-paraiškos
piniginei socialinei paramai gauti, iš jų 4 asmenims piniginė socialinė parama, tai yra socialinė
pašalpa ir/ar būsto šildymo karšto ir geriamojo vandens išlaidų, būsto šildymo (kieto kuro)
kompensacijos išimties tvarka buvo skirta, 7 asmenims parama nebuvo skirta.
Eilinių Globos ir rūpybos tarybos posėdžių metu buvo svarstyti klausimai dėl socialinių
paslaugų skyrimo. Globos ir rūpybos tarybos posėdžiuose komisijos nariai svarsto asmenų prašymus
dėl ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio)
paslaugų institucijoje skyrimo, dėl dienos socialinės globos institucijoje, dėl dienos socialinės globos
asmens namuose paslaugų skyrimo, dėl integralios pagalbos paslaugų asmens namuose skyrimo, dėl
socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų skyrimo, dėl pagalbos pinigų skyrimo, dėl
socialinės priežiūros-apgyvendinimo paslaugų nakvynės namuose ar krizių centruose, dėl socialinės
priežiūros paslaugų skyrimo Savarankiško gyvenimo namuose.
Per 2020 metus Globos ir rūpybos taryba svarstė 32 asmenų prašymus dėl ilgalaikės
socialinės globos paslaugų institucijoje skyrimo, iš jų 30 prašymų buvo patenkinti ir 2 asmenims
ilgalaikės socialinės globos paslaugos nebuvo skirtos. Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų
institucijoje skyrimo Globos ir rūpybos taryba nagrinėjo 21 prašymą, iš kurių 18 pateiktų prašymų
buvo patenkinta, dėl apgyvendinimo paslaugų Krizių centre buvo svarstyti 17 prašymų ir visus
prašymus Globos ir rūpybos taryba patenkino. Dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo Kupiškio
socialinių paslaugų centro padalinyje Savarankiško gyvenimo namuose buvo svarstyta 16 prašymų ir
iš jų 16 pareiškėjui buvo skirtos paslaugos. 2020 metais Globos ir rūpybos taryba svarstė 69 asmenų
prašymus dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų skyrimo, iš jų net 65 asmenims buvo
skirtos paslaugos ir tik 4 asmenims šios paslaugos nebuvo skirtos. 2020 metais Globos ir rūpybos
tarybai buvo pateikta 24 prašymai dėl integralios pagalbos paslaugų ir dienos socialinės globos
paslaugų asmens namuose skyrimo ir visi prašymai buvo patenkinti. Globos ir rūpybos taryba svarstė
3 asmenų prašymus dėl trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio) paslaugų skyrimo
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institucijoje ir 3 asmenų prašymus dėl dienos socialinės globos paslaugų institucijoje ir visus 6
prašymus patenkino.
Globos ir rūpybos taryba išskirtiniais atvejais, vykdydama savo funkcijas, gali svarstyti
asmenų prašymus dėl turto vertės mokesčio už teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas
perskaičiavimo, sumažinimo ar atleidimo nuo šio mokesčio esant rimtoms priežastims. Globos ir
rūpybos tarybos posėdžiuose 2020 metais buvo svarstyti ir nagrinėti 7 asmenų dokumentai dėl turto
vertės mokesčio perskaičiavimo, sumažinimo ar atleidimo nuo jo. 6 pareiškėjams turto vertės
mokestis buvo perskaičiuotas, atsižvelgiant į pareiškėjų nurodytas aplinkybes ir 1 pareiškėjo
prašymas nebuvo patenkintas, kadangi tai būtų pabloginę asmens finansinę situaciją dėl pasikeitusios
nekilnojamojo turto vertės.
Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-226 „Dėl
vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ įtvirtino sąlygas dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo.
Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys
Kupiškio rajono savivaldybėje, atsidūrę sunkioje materialinėje padėtyje, susirgus onkologine ar kita
sunkia liga, kompensuoti būtinoms medicininėms pagalbos priemonėms, kompensuoti būtinam būsto
krosnių, kaminų sanitarinių mazgų remontui, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, turi galimybę
kreiptis dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo. Globos ir rūpybos taryba
per 2020 metus svarstė 141 asmens prašymus-paraiškas vienkartinei pašalpai gauti, iš jų 128
asmenims buvo skirta vienkartinė, tikslinė ar periodinė pašalpa ir dėl finansinių galimybių ribotumo
13 pareiškėjų vienkartinė, tikslinė ir periodinė pašalpa nebuvo skirta.
Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 26 d., patvirtinus naują
Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, paliko
galimybę tėveliams kreiptis dėl tikslinės pašalpos skyrimo gimus vaikui, kuri siekia 150 eurų. Globos
ir rūpybos taryba per 2020 metus svarstė 48 prašymus, kuriuos pateikė tėvai, kuriems gimė vaikai po
2018 m. sausio 1 d. ir kurie ne mažiau kaip 2 mėn. iki vaiko gimimo vienas iš tėvų buvo deklaravęs
gyvenamąją vietą Kupiškio rajono savivaldybėje. Ši vienkartinė pašalpa buvo skirta visiems 48
pareiškėjams, kadangi visi atitiko nustatytas sąlygas išmokai gauti.
Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-302 „Dėl
Pašalpos mažas pajamas gaunantiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įtvirtino
pagrindinę sąlygą, kurią atitikus gyventojai gali kreiptis dėl šios papildomos paramos gavimo.
Pašalpą mažas pajamas gaunantiems gyventojams gali gauti gyventojai, kurių vidutinės mėnesio
pajamos neviršija 1,25 VRP dydžio. Kupiškio socialinių paslaugų centras 2020 m. teikė šią papildomą
piniginę paramą, kuri siekė 0,4 BSI per mėn. vienam asmeniui, tai yra 15,60 Eur/mėn. Pašalpa mažas
pajamas gaunantiems gyventojams skiriama vieną kartą per kalendorinius metus visiems metams ir
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ši išmoka gali būti skiriama grynaisiais pinigais arba nepinigine forma (vardinėmis vertybinėmis
kortelėmis). Globos ir rūpybos taryba eiliniuose posėdžiuose per 2020 metus 7 socialiai remtiniems
asmenims skyrė pašalpą mažas pajamas gaunantiems gyventojams.
Klausimas dėl kalėdinių maisto paketų ir kalėdinių dovanėlių skyrimo Globos ir rūpybos
tarybos svarstomas vieną kartą metuose, gruodžio mėnesį. Globos ir rūpybos taryba 2020 m. gruodžio
17 d. skyrė 50 kalėdinių paketų, skirtų Seniūnijų ir Kupiškio miesto nepasiturintiems asmenims ar
šeimoms, kurių vieno vieneto vertė buvo 30,00 Eur. Kalėdinės dovanėlės, kurių vertė 4,7213 Eur/vnt.
buvo skirtos 30 Kupiškio socialinių paslaugų centro gyventojų.
Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija
(pirmininkas Algirdas Notkus)
Narkotikų kontrolės komisija (toliau – Komisija) sudaryta Savivaldybės tarybos 2019
m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės
komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“. Komisijos sudėtis buvo keičiama Savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 sprendimu Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės
komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. gruodžio10 sprendimu Nr. TS272 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl
Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“.
Komisija 2020 metais dirbo vadovaudamasi Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų
kontrolės komisijos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu
Nr. TS-„Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų
patvirtinimo“.
Narkotikų kontrolės komisijos posėdžiai. 2020 metais įvyko 1 Komisijos posėdis.
Posėdyje, vykusiame 2020 m. liepos 14 d., buvo aptarta Komisijos veikla 2020 metais,
paskirstyti asignavimai, susipažinta su Savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų veiklos
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje įgyvendinimo 2019 metais apžvalga, kurią
parengė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.
Nutarta organizuoti konkursą „Saugi mokykla“, rugpjūčio– rugsėjo mėnesiais rengti
gatvės krepšinio turnyrą 3x3.
Atsižvelgdamas į Komisijos iškeltus uždavinius, 2020 m. Savivaldybės administracijos
Teisės skyrius atliko patikrinimus viešosiose vietose, kaip vykdomas Kupiškio rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. TS-146 „Dėl nerūkymo zonų nustatymo Kupiškio
rajone“ ir vėlesni jo papildymai.
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Jaunimo centre buvo organizuojamos paskaitos ir mokymai įvairiomis prevencinėmis
temomis.
Prevenciniai renginiai mokiniams, mokytojams, tėvams vyko pagal atskirus Rokiškio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Švietimo pagalbos tarnybos planus.
Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikla
(pirmininkė Jurgita Trifeldienė)
Jaunimo reikalų taryba – tai visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu
sudaroma iš Savivaldybės administracijos ir (ar) Savivaldybės tarybos ir jaunimo atstovų, kurie
išrenkami viešame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių
savivaldos atstovų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, susirinkime.
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-186 „Dėl Kupiškio
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ buvo patvirtina nauja Jaunimo
reikalų tarybos sudėtis:
Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė;
Paulius Pranckūnas – Savivaldybės tarybos narys;
Lina Uckuvienė – Savivaldybės tarybos narė;
Jurgita Trifeldienė - Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėja;
Raminta Morkūnaitė – Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji
specialistė;
Vytis Zavackas – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas;
Kamilė Balaševičiūtė – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinė
(deleguota Kupiškio jaunimo centro);
Rusnė Baliūnaitė – Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos mokinė;
Šarūnas Petrauskas – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokinys;
Ernesta Poškaitė – Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinė;
Greta Tijušaitė – Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinė;
Augustina Zabukaitė – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinė.
Jaunimo reikalų tarybos tikslai:
•

nagrinėti su jaunimo politika Savivaldybėje susijusius klausimus;

•

teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos

įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;
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•

stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su

jaunimu dirbančių organizacijų.
2020 m. įvyko du Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kurių vienas buvo organizuotas
nuotoliniu būdu.
2020 m. sausio 31 d. vykusio posėdžio metu pakoreguotas Jaunimo reikalų tarybos 2020
m. veiklos plano projektas, pateikta daugiau pasiūlymų ir nuspręsta veiklos planą pateikti tvirtinti.
Taip pat nutarta iš Kupiškio rajono savivaldybei rekomenduojamų įgyvendinti jaunimo politikos
sričių, užduočių ir rezultatų vertinimo kriterijų išbraukti 2.1.6 papunktį „Savivaldybės biudžeto
lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo
darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip 0,5 etato Savivaldybės atvirosiose jaunimo erdvėse, skaičius“,
parengti nevyriausybinių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal
galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklų (programų, projektų, iniciatyvų ir pan.)
finansavimo konkurso nuostatus. Dar šio posėdžio metu nutarta, kad reikia jaunimo reikalų
koordinatorei bendradarbiauti su pilietinio ugdymo mokytojais siekiant, kad jaunimo politikos temos
būtų įtrauktos į pilietinio ugdymo pamokų turinį. Buvo pateikti konkretūs pasiūlymai dėl Kupiškio
rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2020–2030 metams 1.5 tikslo siūlomų prioritetų, tikslų
ir uždavinių pakoregavimo bei pateikimo Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjui.
Taipogi nuspręsta Jaunimo reikalų tarybos posėdžius organizuoti kas mėnesį, jeigu bus svarstomų
klausimų.
2020 m. balandžio 6 d. posėdžio, vykusio nuotoliniu būdu, metu nutarta pritarti
parengtam Nevyriausybinių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo
projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo projektui ir teikti jį tvirtinti
Savivaldybės tarybai. Šis aprašas buvo patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės sprendimu 2020 m.
balandžio 30 d. Nr. TS-100. Taipogi tuo metu šalyje jau buvo įvestas karantinas ir apribotos jaunimo
organizacijų veiklos, tad posėdyje svarstyta dėl darbo su jaunimu formų karantino metu. Pasiūlyta
rengti konkursus, paskaitas ar pokalbius „Zoom“ platformoje jaunimui rūpimais klausimais,
nuspręsta šias Jaunimo reikalų tarybos narių idėjas perduoti atvirajam jaunimo centrui ir atvirosioms
jaunimo erdvėms.
Dėl ilgai užsitęsusio karantino dalies suplanuotų SJRT veiklų nebuvo galima
įgyvendinti, tad neįvyko planuoti susitikimai ugdymo įstaigose, neįvyko susitikimas su kitos
savivaldybės SJRT nariais. Jaunimo organizacijos daugiausiai dirbo nuotoliniu būdu, tad darbo su
jaunimu formos vis kito, buvo stengiamasi išlaikyti nenutrūkstamą ryšį su jaunimu.
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KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO VEIKLA
Savivaldybės meras renkamas tiesiogiai Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Meras
yra Savivaldybės vadovas. Jam deleguotus įgaliojimus įgyvendina vadovaudamas Savivaldybės
tarybai. Jis vykdo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Kupiškio
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente ir kituose teisės aktuose. Savivaldybės meras
išrinktas 2019 m. balandžio mėn. 2019–2023 metų kadencijai.
2020 metais iki balandžio 14 d. mero pareigas laikinai ėjo mero pavaduotojas Algirdas
Notkus.
Meras yra atskaitingas Tarybai ir bendruomenei už savo ir Savivaldybės veiklą.
Meras:
planavo Savivaldybės tarybos veiklą, nustatė ir sudarė Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes, teikė Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukė Savivaldybės tarybos posėdžius
ir jiems pirmininkavo, koordinavo Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašė
Savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;
kontroliavo ir prižiūrėjo Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir
įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos
sprendimus.
Mero potvarkiai
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės mero sprendimai buvo
įforminami potvarkiais. Per ataskaitinį laikotarpį išleisti 236 mero potvarkiai: veiklos klausimais –
49, komandiruočių – 20, personalo – 107, atostogų – 60.
Metai

Veiklos kl.

Personalo kl.

Komandiruočių kl.

Atostogų kl.

Iš viso

2020

49

107

20

60

236

2019

79

95

67

95

336

2018

112

72

67

152

403

2017

93

54

65

115

327

2016

101

27

88

121

337

2015

59

8

47

85

199

Vyriausybės atstovo tarnybos teikimai ir reikalavimai. Atstovavimas teismuose
Iš Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse
2020 m. gauti 2 teikimai ir 2 reikalavimai:
Teikimas dėl globos ir rūpybos tarybos nuostatų 6.4, 7.4 ir 7.5 papunkčių pakeitimo ar
panaikinimo;
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Teikimas dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymo
Nr. ADV-705 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo;
Reikalavimas vykdyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2
punkto nuostatas ir nustatyti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politiką;
Reikalavimas Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose nustatyti rinkliavos
delspinigių dydį, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir atleidimo nuo delspinigių atvejus, vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojui
numatytos teikti paslaugos kokybės reikalavimus.
Teikimai ir reikalavimai apsvarstyti ir įvykdyti.
Mero įgaliojimu mero pareiga atstovauti Savivaldybei teisminiuose ginčuose yra
perleista Savivaldybės administracijai, konkrečiau – specialistams teisininkams.
Savivaldybės vardu pareikštas 31 ieškinys. Taip pat teismui buvo teikiami pareiškimai,
prašymai, kreditoriniai reikalavimai dėl skolų išieškojimo, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir
delspinigių ir kt.
11 bylų Savivaldybė ir Savivaldybės administracija buvo atsakovė, 20 bylų – trečiasis
arba suinteresuotas asmuo.
Dalyvavimas asociacijų, komitetų, valdybų ir tarybų veikloje, atstovavimas Savivaldybei
Meras, siekdamas deramai atstovauti Savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir
sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos
institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, aktyviai dalyvavo Lietuvos savivaldybių
asociacijos, Panevėžio regiono plėtros tarybos veikloje, organizavo finansų paiešką per įvairius
projektus, bendravo su Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nariais, ministerijų atstovais
(Finansų, Aplinkos, Kultūros, Vidaus reikalų, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto) ir valstybinių
įstaigų vadovais (Kūno kultūros ir sporto departamento, Automobilių kelių direkcijos, Aplinkos
projektų valdymo agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos verslo paramos
agentūros) bei kitų organizacijų atstovais. Pagrindiniai klausimai, kuriuos teko spręsti, susiję su
finansavimu Kupiškio rajono savivaldybei, projektų tvirtinimu, tęstinumu.
Atstovavo Savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA), vienijančioje visas
60 savivaldybių.
Asociacija sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, atstovauja joms šalies valdžios
ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose tarptautinėse organizacijose.
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Kupiškio rajono savivaldybės 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-126 į Lietuvos
savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui išrinkti:
Savivaldybės meras Dainius Bardauskas, o jam dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti suvažiavime
– mero pavaduotojas Algirdas Notkus; Savivaldybės tarybos narys Saulius Dugnas, o jam dėl svarbių
priežasčių negalint dalyvauti suvažiavime – Savivaldybės tarybos narys Ričerdas Kriovė;
Savivaldybės tarybos narys Vidmantas Paliulis, o jam dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti
suvažiavime – Savivaldybės tarybos narė Eglė Blaževičienė.
Birželio 30 d. meras dalyvavo Skuodo rajone, Mosėdyje vykusiame Lietuvos
savivaldybių asociacijos suvažiavime. Jame buvo akcentuota, kad vienas iš aktyvios LSA lyderystės
pavyzdžių – Seimo įteisintos galimybės savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius su savo
valdomomis įmonėmis. LSA vadovas Mindaugas Sinkevičius įvardino ir kitą esminį proveržį, kurio
pavyko pasiekti, tai – daugelį metų keltas savivaldybių skolinimosi suvaržymo klausimą.
Suvažiavime buvo aptarti ir savivaldybėms aktualūs klausimai socialinės apsaugos
srityje.
Suvažiavime delegatai patvirtino LSA siūlymus politinėms partijoms, kuriuose
raginama stiprinti savivaldos savarankiškumą ir skatinti lygiavertį bendradarbiavimą su centrine
valdžia.
Lapkričio 6 d. meras dalyvavo nuotoliniame Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos
posėdyje.
Pirmą kartą nuotoliniu būdu posėdžiavusi Lietuvos savivaldybių asociacijos taryba
patvirtino pagrindinius LSA siūlymus dėl 2021 metų biudžeto – nemažinti savivaldybių pajamų ir
suteikti galimybes vykdyti investicinius projektus įsteigiant naują savivaldybių finansinio
savarankiškumo instrumentą – Savivaldybių paskolų ir garantijų fondą.
Nuo 2009 m. Kupiškio rajono savivaldybė yra viešosios įstaigos „Euroregiono Ežerų
kraštas direktorato biuras“ dalininkė. Euroregionas „Ežerų kraštas“ vienija savivaldybes iš
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos.
Veikla Panevėžio regiono plėtros taryboje
Savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. TS-234 „Dėl Panevėžio
regiono plėtros tarybos steigimo“ Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas įgaliotas
dalyvauti Panevėžio regiono plėtros tarybos steigiamajame susirinkime, balsuoti už Panevėžio
regiono plėtros tarybos nuostatų, Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento ir
Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos personalinės sudėties patvirtinimą ir pasirašyti Panevėžio
regiono plėtros tarybos nuostatus, o Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Notkus
deleguotas į Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegiją.
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Posėdžio data

Posėdžio
forma
Posėdis

Posėdyje
dalyvavo
Algirdas Notkus

2020-03-16–
20

Rašytinės
procedūros
tvarka

Algirdas Notkus

2020-04-15–
21

Rašytinės
procedūros
tvarka
Posėdis

Algirdas Notkus

Rašytinės
procedūros
tvarka
Rašytinės
procedūros
tvarka
Rašytinės
procedūros
tvarka

Dainius
Bardauskas

1. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“
bendradarbiavimo su savivalda.
2. Dėl projekto „Bendru sutarimu link savivaldybių
savarankiškumo stiprinimo“ pristatymo ir tarpinių
rezultatų aptarimo. Lietuvos Respublikos Prezidento
inicijuojamo 2020 m. regionų forumo, vyksiančio
rugsėjo 3 d., pristatymo.
3. Dėl Panevėžio regiono 2021–2027 m. plėtros plano
darbo grupės sudarymo.
4. Dėl Panevėžio regiono 2014–2020 metų plėtros
plano pakeitimo.
5.Dėl pritarimo projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-40851-0007 „Socialinio būsto plėtra“ papildomam
finansavimui.
Svarstyti klausimai dėl Panevėžio regiono plėtros
tarybos sprendimų pakeitimo.

Dainius
Bardauskas

Svarstyti klausimai dėl Panevėžio regiono plėtros
tarybos sprendimų pakeitimo.

Dainius
Bardauskas

Dėl pasiūlymų Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrojo plano konkretizuotiems sprendiniams
pateikimo.

2020-02-28

2020-07-01

2020-07-28–
08-03
2020-09-01–
07
2020-10-02–
05

Dainius
Bardauskas

Svarstyti klausimai
1. Dėl tvarios ir subalansuotos regionų plėtros (nauji
regionų plėtros planai).
2. Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos veiklos per
2019 metus.
3. Dėl Panevėžio regiono 2014-2020 metų plėtros
plano metinės ataskaitos.
4. Dėl informacijos apie Panevėžio regione vykdomų
integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.
5. Dėl Panevėžio regiono prioritetinio projektų sąrašo,
pakeitimo.
6. Dėl atstovų paskyrimo į Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos jungtinį
programavimo komitetą.
1. Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m.
spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/4S-23 „Dėl Panevėžio
regiono 2014-2020 metų plėtros plano patvirtinimo“
pakeitimo“.
2. Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos 2016 m.
gegužės 12 d. sprendimo Nr. 51/4S-21 „Dėl 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų
kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono
projektų
sąrašo
Nr.
07.1.1-CPVA-R-905-51
patvirtinimo“ pakeitimo.
Svarstyti klausimai dėl Panevėžio regiono plėtros
tarybos sprendimų pakeitimo.
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2020-10-28–
11-04

Rašytinės
procedūros
tvarka

Algirdas Notkus

2020-12-11

Nuotolinis

Dainius
Bardauskas

2020-12-22–
30

Rašytinės
procedūros
tvarka

Dainius
Bardauskas

Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos 2016 m.
lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 51/4S-51 „Dėl 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr.
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono
projektų
sąrašo
Nr.
05.2.1-APVA-R-008-51
patvirtinimo“ pakeitimo.
1. Dėl pasirengimo regioninio lygmens viešojo
transporto
paslaugų
organizavimo
sistemos
sukūrimui.
2. Dėl tolimojo (tarpmiestinio) susisiekimo pokyčių“.
3. „Dėl 2021 metų mokinių priėmimo poreikio į
regiono profesinio mokymo įstaigas.
4. Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupių sudėties.
5. Dėl Panevėžio regiono 2014-2020 metų plėtros
plano pakeitimo.
Svarstyti klausimai dėl Panevėžio regiono plėtros
tarybos sprendimų pakeitimo.

Dalyvavimas susitikimuose, pasitarimuose, renginiuose
Data
Balandžio 29 d.
Gegužės 26 d.
Gegužės 28 d.
Birželio 3 d.
Birželio 16 d.
Birželio 19 d.
Birželio 25 d.
Birželio 30 d.
Liepos 1 d.
Liepos 2 d.
Liepos 3 d.
Liepos 5 d.
Liepos 16 d.
Liepos 21 d.
Liepos 25 d.
Liepos 28 d.
Rugpjūčio 1 d.

Renginio, susitikimo pavadinimas
Vaizdo konferencija su Vidaus reikalų ministerija (dalyvavo Ministras Pirmininkas
S. Skvernelis).
Lauko treniruoklių aikštelės atidarymas Šimonių mokyklos stadione.
Žalgirio mūšio 610-ųjų metinių paminėjime ir paminklo į Griunvaldą išlydėjime
(Sirutėnų k. Utenos r.).
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuojamas nuotolinis
pasitarimas.
Salamiesčio pradinio ugdymo skyriaus renginyje „Mūsų laivas išplauks“.
Susitikimas su Jekabpilio rajono savivaldybės (Latvija) vadovais (Savivaldybės
posėdžių salė)
Kupiškio r. Etninės kultūros plėtros posėdis
Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimas (Skuodo r.).
Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis (Biržai).
Senjoro programos pristatymas.
Susitikimas su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku.
Susitikimas su Subačiaus bendruomenės nariais.
Tradicinė Juodpėnų kaimo šventė „Po liepa“.
Pasitarimas, kuriame aptarta institucinės vaikų globos pertvarkos eiga ir rezultatai
(Vyriausybės rūmuose),
LR aplinkos ministerijos organizuojamas nuotolinis posėdis.
Susitikimas su Lietuvos triatlono federacijos atstovais (Savivaldybėje).
Šepetos kaimo šventė „90 metų durpyno pašonėje“
Respublikinio medžio drožėjų ir skulptorių plenero baigiamasis renginys (Adomynės
dvare).
Parodos „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ atidarymas (Kupiškio etnografijos muziejus).
Kupiškio klinikos „Medicinos namai“ atidarymas (Šimtmečio g. 2A-1, Kupiškis).
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Rugpjūčio 7 d.
Rugpjūčio 8 d.
Rugpjūčio 12 d.
Rugpjūčio 15 d.
Rugpjūčio 21 d.
Rugpjūčio 22 d.
Rugpjūčio 24 d.
Rugpjūčio 25 d.
Rugpjūčio 30 d.
Rugsėjo 21 d.
Rugsėjo 24 d.
Rugsėjo 25 d.
Rugsėjo 30 d.
Spalio 1 d.
Spalio 2 d.

Spalio 3 d.
Spalio 5 d.
Spalio 14 d.
Spalio 19 d.
Spalio 20 d.

Spalio 27 d.
Lapkričio 6 d.
Lapkričio 30 d.

Senjorų teatro šventė „Pienės pūkas“ (Skapiškyje).
Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos abiturientų atestatų teikimo šventė (Subačiuje).
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos abiturientų atestatų teikimo
šventėje (L. Stuokos-Gucevičiaus aikštėje).
Nuotolinis merų pasitarimas įgyvendinant COVID-19 strategijos įgyvendinimo
priemonių plano priemonę.
GT-15, GT-30 ir OSY-400 Europos čempionato renginys.
Atviras Lietuvos jaunių ir jaunimo irklavimo čempionatas Trakuose.
Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčios 200 metų jubiliejaus renginiai.
Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.
Savivaldybių švietimo konferencija ,,Investicijos į švietimą ir inovacijos: telkiančios,
skatinančios, įgalinančios“ (Kaune)
Tradicinio ralio „Aplink Lietuvą 2020“ Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti
nugalėtojų apdovanojimo ceremonijoje įteikta Kupiškio rajono savivaldybės mero
taurė
Karių išlydėtuvės į Jungtinių Tautų vadovaujamą operaciją Malio Respublikoje
(Biržuose).
Tradicinė 12-oji konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos
teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“ (Mykolo Romerio universitete).
Paroda „EXPO Aukštaitija 2020“ (Panevėžyje).
Lietuvos socialinių darbuotojų dienos renginys (Kultūros centre).
Jaunimo darbuotojų – mobiliojo darbo su jaunimu vykdytojų – suvažiavimas
(Sodyboje „Anytos liežuvėlis“).
Renginys „Metų ūkis 2020“ (Kultūros centre).
Nuotolinis susitikimas su Aplinkos viceministre nuotekų direktyvos pažeidimo
ištaisymo klausimais.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyriaus ataskaitinis susirinkimas
(Savivaldybėje).
„Oho“ kryžiažodžių sprendimo turnyras (Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje).
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimas
(Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje).
Panevėžio regioninės plėtros tarybos pasitarimas (Panevėžyje).
Panevėžio regioninės plėtros tarybos nuotolinis posėdis.
Susitikimas su VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ atstovais (Savivaldybėje).
Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų Metu nominacijos „Ad astra“ teikimo
iškilmės (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje).
Nuotolinis pasitarimas dėl 2021–2027 m. laikotarpio savivaldybių viešųjų pastatų
modernizavimo priemonių.
Nuotolinis Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis.
Nuotolinė Europos ženklo už nepriekaištingą valdymą (ELoGE) apdovanojimų
ceremonija.

Pandeminė situacija ir paskelbti karantinai 2020 metais pakoregavo ir gyventojų
priėmimą, bendravimą su gyventojais seniūnijose, bendruomenių susibūrimuose. Tiesioginis,
įprastinis gyventojų priėmimas vyko tik vasarą. Tačiau gyventojai be dėmesio nebuvo palikti –
sulaukta daug telefono skambučių, elektroninių laiškų. Į Savivaldybės merą gyventojai kreipėsi:
•

daugiabučių namų renovacijos, būsto;

•

verslo;

•

socialinės paramos;

•

medžių nupjovimo, aplinkos tvarkymo;

•

kelių, gatvių, šaligatvių;
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•

vandentiekio ir kanalizacijos, komunalinio ūkio;

•

visuomeniniais, bendruomenių klausimais.

Dalis besikreipusių gyventojų klausimų buvo išspręsta kreipimosi metu, dalį pasisekė
išspręsti su Savivaldybės administracijos pagalba, ne kartą dėl pagalbos sprendžiant problemas teko
kreiptis į valstybines institucijas, kitas įstaigas ir jose dirbančius specialistus.
2020 m. išleista 17 potvarkių dėl padėkų. Įvairių švenčių, profesinių dienų, asmeninių
jubiliejų progomis padėkota ir Savivaldybės padėkos raštai įteikti 190 asmenų ir kolektyvams, savo
darbu, visuomenine veikla prisidėjusiems prie Kupiškio gerovės ir klestėjimo. Mero 2020 m.
gruodžio 30 d. potvarkiu Nr. MV-49 „Dėl nominacijų "Už nuopelnus Kupiškio kraštui" skyrimo“
nominacijos „Už nuopelnus Kupiškio kraštui“ skirtos šiems asmenims:
Ignui Jackevičiui, ūkio „Brolių medus“ vadovui – už Kupiškio krašto garsinimą
plėtojant bitininkystės tradicijas ir prasmingas edukacines veiklas;
Viliui Jackevičiui, ūkio „Bičių motinėlės“ vadovui – už Kupiškio krašto garsinimą
plėtojant bitininkystės tradicijas ir prasmingas edukacines veiklas;
Renetai Misiūnienei, senjorei, ilgametei Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytojai metodininkei – už ilgametį nuoširdų mokinių kūrybinių gebėjimų ir jų
asmenybių ugdymą, gimtosios kalbos, literatūros, Šimonių krašto istorijos ir etninės kultūros
puoselėjimą;
Romai Ramanauskienei, VšĮ Kupiškio ligoninės l. e. direktoriaus pavaduotojos
gydymui pareigas, l. e. direktoriaus pareigas – už ilgametį vadybinį ir mediko darbą siekiant
kupiškėnų gerovės sveikatos srityje;
Gintautui Vaitoniui – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Kupiškio
skyriaus nariui – už Kupiškio krašto garsinimą ir puoselėjamą pagarbą etnografiniam turtui –
papročiams, tarmei, kalvystės menui.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Savivaldybių bendradarbiavimas tarptautiniu mastu pasirašant ilgalaikes abipusio
bendradarbiavimo sutartis – bendradarbiavimo forma, susijusi ne tik su Savivaldybės taryba,
administracija, bet ir su visa jai priklausančia bendruomene.
Kupiškio rajono savivaldybė šiuo metu bendradarbiauja su partneriais Centrinės ir Rytų
Europos šalyse.
Savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos Zgežo miestu, Zgežo
valsčiumi ir Štumo miestu, Slovakijos Kežmaroko miestu, Latvijos Rėzeknės rajono savivaldybe,
Balvų savivaldybe, Ukrainos Manevyčių rajonu, Baltarusijos Pastovių rajonu ir Jekabpilio rajono
savivaldybe.
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Su Gruzijos Lančchučio rajonu pasirašytas Ketinimų bendradarbiauti protokolas.
Dėl bendradarbiavimo galimybių 2020 metais bendrauta su Lenkijos Žukovo
savivaldybės. Moldovos Pelivano rajono savivaldybės vadovais.
Palaikant tarptautinius ryšius ir vykdant bendrą veiklą tarp savivaldybių sudaromos
palankios sąlygos dalintis gerąja savivaldybių darbo patirtimi turizmo, kultūros, švietimo, sporto,
ekonomikos ir savivaldos srityse – įgyvendinant bendrus projektus, organizuojant forumus,
jubiliejinių datų minėjimus, kultūros ir kitus renginius.
2020 metais į Kupiškį buvo atvykęs Jekabpilio meras Aivars Vanags. Dėl pasaulinės
koronaviruso pandemijos su užsienio partneriais bendrauta telefonu, el. laiškais., išsiųsti sveikinimai
valstybinių švenčių, Kalėdų progomis.
Į užsienio šalis komandiruotės tikslais nevyko nė vienas Savivaldybės vadovas ar
administracijos darbuotojas.
Lydimi dr. Aldonos Vasiliauskienės, 2020 m. birželio 16 d. Savivaldybėje lankėsi ir su
meru susitiko ukrainiečiai kunigai, paskirti dirbti Lietuvoje. Jie pageidavo susipažinti su rajonais,
kurie palaiko ryšius su Ukrainos Respublika. Pirmasis susipažinimas įvyko Kupiškyje.
Tęsiamas tarptautinio projekto Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių
skatinimas ir išsaugojimas (BELLA CULTURE) įgyvendinimas. Tai bendrai su savivaldybėmis
partnerėmis iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos parengtas projektas. Šio projekto vadovaujantis
partneris yra Kraslavos amatų centras (Latvijos Respublika). Projektas finansuojamas 2014–2020 m.
Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programos, Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšomis.
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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 20 d. patvirtino Savivaldybės
2020 metų biudžeto pajamų planą – 19360,5 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 Savivaldybės
biudžetinių įstaigų prašymus. Kupiškio rajono savivaldybė per 2020 metus gavo 25590,5 tūkst. eurų
pajamų. Patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 97 proc. – gauta 798,9 tūkst. eurų mažiau, nei
planuota.
Savivaldybės biudžeto pajamos (tūkst. Eur)
Pajamų grupės
Mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Materialiojo
ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Iš viso

Patvirtintas
pajamų
planas
10916,0
7266,3
1124,2

Patikslintas
pajamų
planas
10916,0
14205,2
1214,2

54,0
19360,5

Vykdymas

Viršyta +
Negauta -

Įvykdymo
procentas

Struktūra
proc.

10574,0
13839,7
1158,7

-342,0
-365,5
-55,5

96,9
97,4
95,4

41,3
54,1
4,5

54,0

18,1

-35,9

33,5

0,1

26389,4

25590,5

-798,9

97,0

100,0

2020 metų biudžeto pajamų struktūroje didžiausią dalį (54,1 proc.) sudarė dotacijos.
Dotacijų planas įvykdytas 97,4 proc. Konkrečioms išlaidoms finansuoti 2020 metais dotacijų ir
tikslinės paskirties lėšų iš valstybės biudžeto ir kitų valdymo lygių gauta 13839,7 tūkst. eurų, iš jų:
8220,6 tūkst. eurų dotacijų einamiesiems tikslams ir 5619,1 tūkst. eurų turtui įsigyti.
Pajamos iš mokesčių sudarė 41,3 proc. visų Savivaldybės biudžeto pajamų. Mokestinių
pajamų planas įvykdytas 96,9 proc. – surinkta 342 tūkst. eurų mažiau, nei planuota. Mokestinėse
pajamose didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos. Šio mokesčio gauta 5,4 proc.,
arba 555,3 tūkst. eurų mažiau, nei planuota.
Turto mokesčių planas įvykdytas 139,8 proc. ir viršytas 213,8 tūkst. eurų. Šioje pajamų
grupėje viršyti visų mokesčių planai. Žemės mokesčio surinkta 115,6 tūkst. eurų, arba 38,5 proc.
daugiau, nei buvo planuota, nekilnojamojo turto mokesčio – 90,4 tūkst. eurų, arba 39,3 proc. daugiau,
nei buvo planuota, paveldimo turto mokesčio – 7,8 tūkst. eurų, arba 2,1 k. daugiau, nei buvo planuota.
Mokesčių už aplinkos teršimą planas įvykdytas 97,2 proc., arba gauta 0,5 tūkst. eurų
mažiau, nei planuota.
Kitų pajamų surinkimo planas įvykdytas 95,4 proc. – surinkta 55,5 tūkst. eurų mažiau,
nei planuota. Viršyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę (74,8 proc., arba 59,8 tūkst. eurų), kitų
mokesčių už valstybinius gamtos išteklius (28 proc., arba 11,5 tūkst. eurų) pajamų surinkimo planai.
Pajamų už prekes ir paslaugas surinkta 17 proc., arba 176,8 tūkst. eurų mažiau, nei planuota. Dėl
karantino paskelbimo Savivaldybės biudžetinės įstaigos neturėjo galimybės vykdyti suplanuotų
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veiklų, todėl nesuteikė planuoto kiekio paslaugų ir negavo 63,5 tūkst. eurų (33,2 proc.) planuotų
pajamų už paslaugas, 18 tūkst. eurų (25,9 proc.) planuotų pajamų už materialiojo turto nuomą ir 88,1
tūkst. eurų (27,3 proc.) planuotų įmokų už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose.
Valstybės rinkliavų surinkta 23 proc., arba 4,6 tūkst. eurų mažiau, nei planuota, vietinių rinkliavų –
0,6 proc., arba 2,6 tūkst. eurų mažiau, nei planuota. Gauta 37 tūkst. eurų neplanuotų kitų neišvardintų
pajamų. Jas sudaro grąžintos ankstesniais metais kompensaciniam projektų finansavimui panaudotos
lėšos.
Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimas kiekvienais metais didėjo. Palyginti su 2019
metais, 2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamos padidėjo 3063,4 tūkst. eurų, arba 13,6 proc.
Informacija apie Savivaldybės biudžeto pajamas, gautas 2018–2020 metais, pateikiama diagramoje.
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Gyventojų pajamų mokesčio surinkta 1,1 proc. (108,8 tūkst. eurų) mažiau, nei 2019
metais. Mažesnes gyventojų pajamų mokesčio pajamas lėmė COVID-19 sukeltas neigiamas poveikis.
Informacija apie gyventojų pajamų mokesčio įplaukas, gautas 2018–2020 metais, pateikiama
diagramoje.
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Žemės mokesčio surinkta 6,8 proc. (30,5 tūkst. eurų) mažiau, nekilnojamojo turto
mokesčio – 4,6 proc. (15,5 tūkst. eurų) mažiau, nei 2019 metais.
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Visų biudžeto pajamų padidėjimą reikšmingiausiai įtakojo pajamų iš dotacijų didėjimas.
Dotacijos konkrečioms išlaidoms finansuoti 2020 metais, lyginant su 2019 metais, padidėjo 32,1
proc., arba 3366,3 tūkst. eurų. Dotacijų, skirtų turtui įsigyti, gauta 2090,1 tūkst. eurų, arba 59,2 proc.
daugiau, negu 2019 metais.
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Gautos Savivaldybės biudžeto pajamos nukreiptos tam tikroms savivaldos funkcijoms
vykdyti. Siekiant suvaldyti dėl COVID-19 pandemijos susidariusią situaciją ir planuotų priemonių
nepertraukiamą finansavimą, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d.
įsakymu asignavimų valdytojai buvo įpareigoti skirtus asignavimus naudoti tik būtinųjų
neatidėliotinų priemonių finansavimui. Lėšos buvo naudojamos taupiai ir racionaliai, tuo pačiu
užtikrinant pagrindinių funkcijų finansavimą. Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti 2020
metais panaudota 25455,8 tūkst. eurų, įskaitant Savivaldybės 2019 metų nepanaudotas biudžeto lėšas.
Metinis biudžeto išlaidų planas įvykdytas 93,3 proc., arba 1832,3 tūkst. eurų mažiau, nei buvo
planuota.
Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas (tūkst. eurų)
2020 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
1732,6
20,3
690,0
4535,4
1619,0
833,3
350,8
4733,0
8492,8
3962,9
26970,1
318,0
27288,1

vykdymas

skirtumas

1650,5
19,5
689,9
3943,4
1498,3
762,2
315,1
4453,6
8121,0
3684,3
25137,8
318,0
25455,8

-82,1
-0,8
-0,1
-592,0
-120,7
-71,1
-35,7
-279,4
-371,8
-278,6
-1832,3
0
-1832,3

lyginamoji
dalis %
6,5
0,1
2,7
15,5
5,9
3,0
1,2
17,5
31,9
14,4
98,7
1,3
100,0

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcijas didžiausią dalį
sudarė išlaidos švietimui – 31,9 proc. Švietimo reikmėms panaudota 8121 tūkst. eurų, iš jų
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ikimokyklinio ugdymo organizavimui – 1247,1 tūkst. eurų, pagrindinio ugdymo organizavimui –
3491,1 tūkst. eurų, vidurinio ugdymo organizavimui – 1782,2 tūkst. eurų.
Poilsio, kultūros ir religijų reikmėms panaudota 4453,6 tūkst. eurų biudžeto lėšų.
Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g.1A, statybai panaudota 2060,6 tūkst.
eurų lėšų, iš jų 2050 tūkst. eurų gauta iš Valstybės investicijų programos. 2020 metais buvo tęsiamas
Kupiškio viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas. Per ataskaitinį laikotarpį tam panaudota 598,4
tūkst. eurų lėšų, iš jų 480 tūkst. eurų gauta iš Valstybės investicijų programos.
Ekonomikos sričiai priskiriamoms veiklos rūšims išleista 3943,4 tūkst. eurų, arba 15,5
proc. visų Savivaldybės biudžeto išlaidų. Tai lėšos melioracijai, žemės ūkio funkcijoms, Užimtumo
didinimo programai vykdyti. 2020 metais Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,
taisyti ir prižiūrėti panaudota 2310,3 tūkst. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo plano lėšų.
Socialinei apsaugai išleista 3684,3 tūkst. eurų, arba 14,4 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).
Bendroms valstybės paslaugoms 2020 metais panaudota 1650,5 tūkst. eurų biudžeto
lėšų. Šią funkcinę išlaidų grupę sudaro valdymo išlaidos, išlaidos paskolų palūkanoms mokėti,
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti.
Duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės 2020 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)
12034,5
5279,7
60,0
58,6
1808,7
316,5
7412,1

Vykdymas
(tūkst. Eur)

Skirtumas
(tūkst. Eur)

11914,3
4680,9
53,6
57,2
1628,3
290,2
6513,3

-120,2
-598,8
-6,4
-1,4
-180,4
-26,3
-898,8

Lyginam.
svoris
išlaidose
(proc.)
46,8
18,4
0,2
0,2
6,4
1,1
25,6

26970,1
318,0

25137,8
318,0

-1832,3
0

98,7
1,3

27288,1

25455,8

-1832,3

100,0

Savivaldybės biudžetas buvo sudarytas programiniu principu. Kaip ir ankstesniais
metais, 2020 metais Savivaldybės biudžeto lėšos buvo naudojamos 5 programoms vykdyti.
Duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto išlaidas pagal programas:
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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.)

9309,9

8854,8

-455,1

34,8

5418,5

4963,2

-455,3

19,5

4739,2
4277,0

4247,3
3997,9

-491,9
-279,1

16,7
15,7

3543,5

3392,6

-150,9

13,3

27288,1

25455,8

-1832,3

100,0

Daugiausiai biudžeto lėšų panaudota Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo
skatinimo programai (34,8 proc.). Lyginant su 2019 metais, šiai programai panaudotų lėšų lyginamoji
dalis sumažėjo 4,3 procentinio punkto, Socialinės ir sveikatos apsaugos programai – 1 procentiniu
punktu. 2020 metais didėjo lyginamosios dalys lėšų, panaudotų Ekonominio konkurencingumo ir
investicijų plėtros programai, Viešosios infrastruktūros plėtros programai ir Savivaldybės valdymo ir
pagrindinių funkcijų vykdymo programai.
Savivaldybės biudžetinių įstaigų mokėtinų sumų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 4865,9
tūkst. eurų, lyginant su metų pradžia sumažėjo 203,2 tūkst. eurų. Didžiausią mokėtinų sumų dalį (88,5
proc.) sudarė finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintinos paskolos). Per 2020 metus
Savivaldybė grąžino 318 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų bankams. 2020 metais nebuvo pasirašyta naujų
sutarčių dėl ilgalaikių paskolų ėmimo. Metų pabaigoje ilgalaikių paskolų likutis – 4304,8 tūkst. eurų.
Savivaldybės 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus
sumas paskoloms grąžinti) – 561,1 tūkst. eurų, palyginti su 2020 m. sausio 1 d. padidėjo 114,8 tūkst.
eurų. Lyginant su metų pradžia daugiausiai (149,6 tūkst. euro) išaugo dotacijų savivaldybėms turtui
įsigyti suma, nes 2020 metais įgyvendinus projektus, Savivaldybei buvo nustatyta grąžintinų dotacijų,
gautų iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros projektų nuosavų lėšų indėliui tinkamoms
išlaidoms apmokėti, suma.
Savivaldybės bendra skola (bankų paskolos ir kiti įsipareigojimai) 2020 m. gruodžio 31
d. sudarė 4372,2 tūkst. eurų arba 39,7 proc. (negali viršyti 60 proc.) Valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų prognozuojamų pajamų.
2020 metais Savivaldybė suteikė vieną naują garantiją už UAB „Kupiškio komunalininkas“ ilgalaikę
paskolą projektui „Kupiškio rajono savivaldybės pakuočių atliekų surinkimo sistemos plėtra“
finansuoti. Savivaldybės suteiktos garantijos 2020 m. gruodžio 31 d. – 411,4 tūkst. eurų, tai sudarė
3,7 proc. (negali viršyti 10 proc.). Savivaldybė neviršijo Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų.
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DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI, GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS
DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kupiškio rajono savivaldybėje 2020
metais gyveno 16 230 gyventojų – 6727 mieste ir 9503 kaime.
Iš viso
Mieste
Kaime

2017 m.
17340
7150
10190

2018 m.
16946
6975
9971

2019 m.
16 583
6864
9719

2020 m.
16230
6727
9503

65 metų ir vyresnių žmonių Kupiškio rajono savivaldybėje gyveno 3997.
Tarp 10 didžiausią neigiamą natūralią kaitą turinčių savivaldybių Kupiškio rajono
savivaldybė užima 8 vietą (-11,9). Tarp daugiausiai mirusių gyventojų (skaičiuojant 1000 gyventojų)
Kupiškio rajono savivaldybė 10-oje vietoje (18,8). Tarp 10 mažiausiai gimusių (1000 gyventojų)
Kupiškio rajono savivaldybė yra 6-oje vietoje (6,9). Kupiškio rajono savivaldybėje mažiausiai (5,1)
registruojama santuokų, skaičiuojant 1000 gyventojų. Demografinis senatvės koeficientas
(pagyvenusių 65+ metų žmonių skaičius, tenkantis 100 vaikų iki 15 metų) 2020 metų pradžioje buvo
115 (2016 m. – 105; 2017 m. – 106; 2018 m. – 109; 2019 m. – 112). Skaičiuojant 1000 gyventojų
2020 metais emigravo 10,6 , imigravo 8,9 Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų. Apie 40 procentų
mirusių mūsų rajono gyventojų buvo darbingo amžiaus, iš jų: 31 procentas vyrų ir 8,4 procento
moterų.
GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS
Statistikos departamento duomenimis 2020 m. pradžioje Kupiškio rajono savivaldybėje
gyveno 9657 darbingo amžiaus gyventojai. Šie asmenys atspindi potencialią darbo jėgą, tačiau dėl
įvairių priežasčių dalis jų yra ekonomiškai neaktyvūs. Dėl įvairių priežasčių (migracija, visuomenės
senėjimas, demografinė situacija ir kt.) darbingo amžiaus žmonių rajone mažėja.
Besiregistruojančių Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento
Kupiškio skyriuje bedarbių skaičius kinta nežymiai, tačiau 2020 metais jų skaičius ženkliai padidėjo
dėl nepalankios ekonominės situacijos esant karantinui bei tęsiantis paskelbtai ekstremaliai situacijai
dėl COVID-19 grėsmės. Nedarbas rajone (registruotų Užimtumo tarnyboje bedarbių dalis nuo bendro
darbingo amžiaus rajono gyventojų skaičiaus) viršija šalies vidurkį.
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Statistikos departamento duomenimis 2020 m. pradžioje rajone buvo 250 veikiančių
ūkio subjektų, tačiau 80 proc. jų turi mikroįmonės statusą (iki 10 dirbančiųjų). Metų pradžioje buvo
tik 5 įmonės, kuriose dirbo daugiau kaip 100 dirbančiųjų.
Per 2020 metus Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento
Kupiškio skyriuje buvo užregistruotos 1234 laisvos darbo vietos, iš jų 796 nuolatiniam, 438
terminuotam darbui. Tarpininkaujant Užimtumo tarnybos specialistams padėta įsidarbinti 1083 darbo
neturinčių asmenų. Moterys sudarė 44 proc, jaunimas iki 29 metų 24,3 proc, vyresni nei 50 metų 32,3
proc, neįgalieji 5,4 proc., nekvalifikuoti 34,7proc. Į darbo vietas sukurtas pagal vietinių užimtumo
iniciatyvų projektus įdarbinti 3 asmenys. Parama darbo vietoms steigti pagal vietinių užimtumo
iniciatyvų projektus gali pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kuriantys darbo vietas
aukščiausio nedarbo teritorijose. Pasinaudoję parama savarankiškam užimtumui, 3 asmenys sukūrė
darbo vietas sau.
2020 metais kvalifikaciją įgijo ar tobulino kompetencijas 60 asmenų. Populiariausios
profesijos darbo ieškančių asmenų tarpe buvo slaugytojo padėjėjos, sunkiasvorių sunkvežimių ir
krovinių transporto priemonių vairuotojai, suvirintojai.
Siekiant padėti darbo ieškantiems asmenims įsidarbinti darbo vietose, nutolusiose nuo
gyvenamosios teritorijos, ar darbdaviui kompensuoti išlaidas atsivežant darbuotojus iš atokesnių
teritorijų, parama judumui suteikta 20 asmenų. Ši priemonė skatina darbo ieškančiųjų mobilumą ir
leidžia spręsti nedarbo problemas kaimo vietovių gyventojams.
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Užimtumo didinimo programa
Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programa (toliau –
Programa) patvirtinta Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.TS-306 „Dėl
Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“.
Įgyvendinant Programą vykdytos šios priemonės:
1. laikino pobūdžio, kvalifikacijos nereikalaujantys, pagalbiniai darbai organizuojami
Kupiškio rajono savivaldybės seniūnijose, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiose įmonėse, labai mažose ir mažose verslo įmonėse, kurios
registruotos ir vykdo veiklą Kupiškio rajone;
2. dalyvavimas užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę
paramą gaunantiems asmenis modelyje.
Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų, skirtų savivaldybių biudžetams užimtumo didinimo programoms įgyvendinti. 2020 metais
Programai įgyvendinti panaudota 128,3 tūkst. eurų.
Vykdant laikino pobūdžio, kvalifikacijos nereikalaujančius pagalbinius darbus buvo
atliekama miesto ir seniūnijoms priklausančių gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų
tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūra, socialinės bei visuomeninės paskirties objektų
rekonstrukcijos ir smulkaus remonto darbai. Atlikdami šiuos laikino pobūdžio darbus programoje
dalyvavo 49 asmenys. Trys Programoje dalyvavę asmenys įsidarbino nuolatiniam darbui, devyni –
buvo užimti dar tris mėnesius baigus dalyvauti Programoje.
2020 metais Savivaldybė dalyvavo įgyvendindama užimtumo skatinimo ir paslaugų
nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį.
Užimtumo didinimo programa skirta užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų
nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modeliui įgyvendinti.
Modelio pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į bedarbio individualius poreikius suteikti
jam įvairias užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas, padėsiančias įsidarbinti.
Planuota 70 asmenų suteikti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas, įdarbinti
apie 20 proc. projekte dalyvavusių asmenų. Vienam asmeniui skirti vidutiniškai ne daugiau kaip 700
eurų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugoms įsigyti.
Savivaldybės užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę
paramą gaunantiems asmenims modelyje dalyvavo 79 asmenys, iš jų: vyresni kaip 40 m. – 72,
patiriantys socialinę riziką – 7.
Įdarbinta 13 asmenų: subsidijuojant – 4, neterminuotai – 3, pagal terminuotą darbo
sutartį – 4, steigiant darbo vietą – 1, savarankiškai dirbantis asmuo – 1.
Modeliui įgyvendinti skirta 86,9 tūkst. eurų.
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INVESTICIJOS, STRATEGINIS PLANAVIMAS
INVESTICIJOS
2020 m. buvo pateikti projektiniai pasiūlymai:
Projektinio pasiūlymo
pateikimo data
rajono 2020-08-01

Projekto pavadinimas

„Kraštovaizdžio
apsauga
Kupiškio
savivaldybėje“
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2020-03-01
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“

Pastaba
II etapas
II etapas

Projektinių pasiūlymų pateikimas
6%
11%
8%

42%

33%

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2020 m. buvo pateiktos paraiškos projektus įgyvendinančioms institucijoms:
Projekto pavadinimas

Paraiškos pateikimo
data
apšvietimo 2020-06-23

„Kupiškio rajono Žaidelių kaimo
inžinerinių tinklų plėtra“
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2020-05-01
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“

Ministerija,
agentūra
ŽŪM, NMA
AA,
APVA

Paraiškų pateikimas

6%

6%
28%

28%

32%

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.
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2020 m. buvo pasirašytos / pratęstos administravimo ir finansavimo sutartys

-

Sutarties pratęsimas,
keitimas 2020 m.
4 kartus

-

2 kartus

-

2 kartus

-

2 kartus
3 kartus

-

2 kartus

-

2 kartus

Projekto pavadinimas

Sutarties
pasirašymas

„Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio
restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės
socialiniams ir ekonominiams poreikiams“
„Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių
erdvių modernizavimas“
„Užterštos rezervuaro parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g.,
sutvarkymas“
„Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“
„Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“
„Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio rajono
savivaldybėje, Noriūnų seniūnijoje, Noriūnų kaime,
sutvarkymas“
„Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio rajono
savivaldybėje, Noriūnų seniūnijoje, Rudilių kaime,
sutvarkymas“

Pasirašytos finansavimo sutartys
14%

11%

29%

46%

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m. įgyvendinami projektai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Projekto pavadinimas
„Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir
pritaikymas bendruomenės veikloms“
„Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio
mieste, modernizavimas“
„Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių
modernizavimas“
„Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir
pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams
poreikiams“
„Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui,
sveikatinimui, užimtumui“
„Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“
„Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“
„Transporto infrastuktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus
ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.“
„Užterštos rezervuaro parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g.,
sutvarkymas“

GMP teikimas
2020-05-30
2020-07-30
2020-09-30
2021

2021
2021
2021
2021
2021
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

„Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio rajono savivaldybėje,
Noriūnų seniūnijoje, Noriūnų kaime, sutvarkymas“
„Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio rajono savivaldybėje,
Noriūnų seniūnijoje, Rudilių kaime, sutvarkymas“
„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra
Kupiškio rajono savivaldybėje“
„Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje“
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
Kupiškio rajono savivaldybėje“
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
Kupiškio rajono savivaldybėje“
„Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“
„Kupiškio r. Šimonių sen. Migonių k. Vedrupio g. ir Šimonių mstl.
Šimonėlių g. rekonstravimas“
„Kupiškio r. Šimonių sen. Šimonių mstl. centrinės dalies viešųjų erdvių
sutvarkymas“
„Kupiškio r. Šepetos k., Saulėtekio g. ir Skodinio g. rekonstravimas“
„Kupiškio rajono Žaidelių kaimo apšvietimo inžinerinių tinklų plėtra“
„Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas“

2021
2021
2021
2022
2021

2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2022

Įgyvendinami projektai

4%10%

27%

29%
30%

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2020 m. baigti įgyvendinti projektai
Projekto pavadinimas

Sutarties
pasirašymas
„Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio 2016-02
restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės
socialiniams ir ekonominiams poreikiams“
„Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių 2016-02
modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“
„Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas 2016-02
poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“
„Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, 2016-02
Kupiškio mieste, modernizavimas“
„Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių 2018-08
erdvių modernizavimas“
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2015-02
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“

Projekto
užbaigimas
2019-12

2020-04
2020-06
2020-06
2020-07
2020-01
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„Kupiškio r. Adomynės k. Dvaro g., Juodpėnų k. K. Spaičio 2018-02
g., Valakų k. privažiavimo rekonstravimas“

2019-11

Baigti įgyvendinti projektai

7%
0%
13%
47%
33%

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

STRATEGINIS PLANAVIMAS
Atsižvelgdama į dabartines rajono vystymosi tendencijas, valstybinio lygmens ilgalaikio
strateginio planavimo dokumentus, ES struktūrinės paramos skirstymo laikotarpius, atsiradusius
naujus poreikius ir galimybes, Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2019 m. inicijavo
Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginio plėtros plano parengimą. Plano rengimo
procese dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos nariai, Kupiškio rajono savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovai bei darbuotojai,
socialinių–ekonominių partnerių atstovai. Buvo siekiama į strateginio plėtros plano rengimo procesą
įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių, grupių ir įvairių sričių ekspertų, nes kiekvieno iš jų nuomonė
yra labai svarbi formuojant savivaldybės viziją, strateginius plėtros prioritetus, strateginius tikslus,
uždavinius, priemones ir pagrindinius projektus. Visų darbo grupių bendras dalyvių skaičius siekė 57
dalyvius.
2020 m. pradžioje Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginio plėtros
planas buvo parengtas ir 2020 m. kovo 19 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
TS-74 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“
patvirtintas. Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginio plėtros planas yra
kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji Kupiškio rajono
savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės strategijai
įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai. Planas sudaro galimybes nustatyti dabartinę Savivaldybės vietą
ir reikšmę šalies ekonominiame bei socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros
tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės politikai.
Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane (toliau –
SVP), atsižvelgiant į Kupiškio rajono savivaldybės ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentus,
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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 2020–2022 metų strateginis veiklos planas buvo
patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl
Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 2020 m. SVP
buvo keičiamas 1 kartą (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimas
Nr. TS-278 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-26
„Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 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.
2020 metais buvo parengta Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio
veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaita, kuriai 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-76
„Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
įgyvendinimo (veiklos) 2019 metais ataskaitai” pritarė Kupiškio rajono savivaldybės taryba.
Vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
nuostatomis, buvo parengtas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos planas,
numatantis konkrečias Savivaldybės administracijos skyrių bei darbuotojų veiklas, reikalingas SVP
tikslams ir uždaviniams pasiekti. Planas patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ADV-284 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“.
STRATEGINIO PLANO VYKDYMAS
Siekiant pasiekti iškeltus tikslus ir numatytus veiklos rezultatus, buvo vykdytos 5
programos. Programų įgyvendinimui iškelta 11 tikslų, nustatyti 29 uždaviniai, buvo vykdomos 163
priemonės.
2020 metais atlikti darbai
Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
• Ikimokyklinio ugdymo paslauga suteikta 385 vaikams iki 6 metų.
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• Kultūros centre (su padaliniais) surengtos 98 šventės, minėjimai, parodos ir kiti
renginiai.
•

Organizuotas penktasis Unės Babickaitės profesionalių teatrų festivalis „Art do”,

trčiasis lėlių teatrų festivalis „Vaikai ir lėlės“, devintoji senjorų teatrų šventė „Pienės pūkas”,
didžiosios orkestrų lenktynės „Vario audra 2020” ir kt.

Kupiškio etnografijos muziejuje (su padaliniais) apsilankė 728 lankytojai; organizuoti
27 įvairūs renginiai.
•

Bibliotekoje (su padaliniais) sulaukta daugiau kaip 3,2 tūkst. paslaugų vartotojų.

•

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

irklavimo, stalo teniso, imtynių) pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo
programos; organizuotos įvairių sporto šakų pirmenybės, turnyrai, sporto šventės.

Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa
• Įgyvendinami melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai.
• Skirta finansinė parama rajono verslininkams ir ūkininkams.
• Teikiama turizmo ir verslo informacija.
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• Parengtos ir pateiktos projektus įgyvendinančioms institucijoms 4 paraiškos gauti
finansavimą projektams.
• Pasirašytos 3 projektų administravimo ir finansavimo sutartys su agentūromis,
atsakingomis už projektų įgyvendinimą.

• Buvo tęsiami Kupiškio rajono savivaldybės bibliotekos pastato rekonstrukcijos
darbai. Iš Valstybės investicijų programos 2019 m. šiems darbams buvo skirta 480 tūkst. eurų, iš
Savivaldybės biudžeto – 118,4 tūkst. eurų.

• Įgyvendinamas ES, valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamas
projektas „Užterštos rezervuaro parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g., sutvarkymas“. 1,32 ha
teritorija baigiama valyti nuo praeities taršos: azoto junginių, naftos angliavandenilių ir kt.

• Tęstas projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“
įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu pastatytas naujas gyvenamasis pastatas Šimtmečio g.
10, Kupiškyje. Name baigiami įrengti 6 vieno kambario būstai, sutvarkyta aplinka, įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė.
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• Tęsiamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Kompleksinių
paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje” įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo
metu veikia 3 bendruomeniniai šeimos namai. Jais tapo 3 mokyklos (Adomynės, Antašavos, Rudilių).
Čia teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių
ugdymo bei sociokultūrinės paslaugos, organizuojami pozityvios tėvystės mokymai. Projekto metu
kompleksinės paslaugos bus suteiktos daugiau kaip 700 asmenų.

• Tęsiamas ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto
„Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“
įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu tvarkoma teritorija prie Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centro, dešinysis Kupos upės šlaitas, įrengiami ir atnaujinami Kupos upės slėnio parko
teritorijoje esantys pėsčiųjų takai, atnaujinama sporto aikštelė, esanti Kupos upės slėnio parko
teritorijoje, įrengiama vaikų žaidimo aikštelė šalia Šimtmečio g. 2 ir mokyklos „Varpelis“, įrengti
lauko treniruokliai Kupos upės slėnio parko teritorijoje.

•

Baigiamas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis

finansuojamas projektas „Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste S. Dariaus ir
S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.“. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruojamos šios Kupiškio
miestų gatvės: Račiupėnų g. – 800 m, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 680 m, Topolių g. – 646 m. 2019
m. baigta rekonstruoti Topolių gatvė.
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•

Baigtas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas

projektas „Kupiškio r. Šimonių sen. Migonių k. Vedrupio g. ir Šimonių mstl. Šimonėlių g.
rekonstravimas“. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos . Migonių k. Vedrupio gatvė – 1,915 km
ir Šimonių mstl. Šimonėlių gatvė – 0,498 km.
•

Baigtas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas

projektas „Kupiškio r. Šepetos k. Saulėtekio g. ir Skodinio g. rekonstravimas“. Projekto
įgyvendinimo metu rekonstruotos .Šepetos kaimo Saulėtekio gatvė – 0,525 km ir Skodinio gatvė –
0,608 km.
•

Pradėtas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas

projektas „Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14) ir Skapiškio miestelio Trumposios
gatvės (6v30) kapitalinis remontas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma suremontuoti. Kreipšių
kaimo Vėželių gatvę – 0,395 km ir Skapiškio miestelio Trumpąją gatvę – 0,082 km.

• Baigtas ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas
„Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas“.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomas viešųjų erdvių atnaujinimas (šaligatvių, mažosios
architektūros, stovėjimo aikštelių, stoginės, želdinių, apšvietimo, teritorijos apsaugos vaizdo
kameromis) bei Kupiškio autobusų stoties pastato atnaujinimas, pritaikant jį viešųjų paslaugų
teikimui bei verslo atstovų reikmėms, bendruomenės veikloms. Atnaujintame pastate įsikūrė ne tik
autobusų stotis, bet ir Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras, nevyriausybinės organizacijos,
verslo įmonės.

•

Įgyvendinamas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas

„Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu
organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, susiję su sveikatos
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išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencija bei kontrole, formuojamos sveikos gyvensenos vertybinės
nuostatos, sveikatos raštingumo įgūdžiai.
•

Įgyvendintas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas

„Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“. Projekto
įgyvendinimo metu atliktas dviejų darželio grupių ir joms priskiriamų erdvių patalpų remontas, šios
grupės aprūpintos ugdymo tikslams skirtomis priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir
savireguliaciją.
•

Tęsiamas tarptautinio projekto Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių

skatinimas ir išsaugojimas (BELLA CULTURE) įgyvendinimas. Tai bendrai su savivaldybėmis
partnerėmis iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos parengtas projektas. Šio projekto vadovaujantis
partneris yra Kraslavos amatų centras (Latvijos Respublika). Projekto įgyvendinimo metu numatoma
įsigyti virtuvės baldus ir įrangą, reikalingus kultūros paveldui panaudoti ir garsinti skirtoms
iniciatyvoms (festivaliams, mugėms, parodoms). Adomynės dvaras, gavus finansinę paramą,
įsipareigojo surengti etnokultūros šventę, skulptorių plenerą, tradicinę sūrio šventę, rengti
edukacinius užsiėmimus, propaguojančius kulinarinį ir etnokultūrinį Kupiškio krašto paveldą,
dalyvauti projekto metu organizuojamuose festivaliuose, mugėse, skirtose kultūros paveldo
produktams

garsinti

ir

populiarinti,

mokymuose

amatininkams,

kuriuose

skatinamas

bendradarbiavimas abipus sienos ir keitimasis gerąja patirtimi tarp profesionalų, dirbančių kultūros
srityje. Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos, Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto
lėšomis.

Viešosios infrastruktūros plėtros programa
• Įgyvendinta Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji
programa.
• Plėtota Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema.
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• Vykdyta želdinių priežiūra.
• Užtikrintas komunalinio ūkio paslaugų teikimas.

• Vykdoma rajono kelių ir gatvių priežiūra bei remontas.
• Užtikrinamas rajono gatvių apšvietimas.
• Įgyvendinami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojami gatvių
rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto projektai: 2020 m. atliktas šių gatvių remontas:
✓ „Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v3 Svideniai–
Drūlėnai kapitalinis remontas“;
✓ „Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v119
Vizgiūnai–Svideniai kapitalinis remontas“;
✓ „Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v103
Paketurių k. (Bokšto g.)–Svideniai kapitalinis remontas“;
✓ „Šimonių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 3v10 Adomynė–Kupiškio ir
Rokiškio rajonų riba kapitalinis remontas“;
✓ „Šimonių seniūnijos Adomynės kaimo Šlapių gatvės Nr. 3v29 kapitalinis
remontas“;
✓ „Migonių kaimo vietinės reikšmės kelio 3v4 privažiavimas prie Migonių nuo
kelio Nr. 1202 Pagojė–Nociūnai (Vedrupio gatvė) rekonstrukcija II etapas“.

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa
• Gerinta socialinio būsto fizinė būklė.
• Organizuotas socialinių paslaugų teikimas. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje
socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms teikė 13 įstaigų, iš jų 4 stacionarios (Kupiškio
socialinių paslaugų centro stacionarių socialinių paslaugų padalinys Subačiaus m., Kupiškio rajono
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šv. Kazimiero vaikų globos namai ir 2 Bendruomeninių vaikų globos namų padaliniai, Liolės
Anikevičienės šeimyna), 7 nestacionarios (VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras, VšĮ Vaikų ugdymas,
Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija, Kupiškio krašto žmonių
su negalia sąjunga, VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos šiaurės rytų centro Kupiškio rajono
skyrius, Lietuvos specialiosios kūrybos „Guboja“ Kupiškio skyrius, Kupiškio socialinių paslaugų
centro padaliniai – Krizių centras, Savarankiško gyvenimo namai) ir 1 mišrių socialinių paslaugų
įstaiga – Kupiškio socialinių paslaugų centras.
• Teikta socialinė parama šeimoms (asmenims), mokėtos šalpos išmokos, išmokos
vaikams, kompensacijos ir pašalpos socialiai remtiniems ir kitiems asmenims.
• Teikta socialinė parama mokiniams.
• Kompensuotos važiavimo viešuoju transportu išlaidos.

• Teikta pirminė teisinė pagalba mažas pajamas gaunantiems asmenims.
• Organizuota visuomenės sveikatos biuro veikla: organizuotos sveikatinimo
priemonės gyventojams; parengti pranešimai visuomenei sveikatos klausimais ir kt.

• Teiktos pirminės asmens sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugos.
• Įkurta karščiavimo klinika ir mobilus koronaviruso patikros punktas.
• Teiktos teisėsaugos ir viešojo saugumo paslaugos.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
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• Organizuotas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos darbas.
• Organizuotas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir 6 seniūnijų, Tarybos
bei Kontrolės ir audito tarnybos darbas.
• Įgyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos.
• Organizuotas Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos darbas.
• Grąžinamos paskolos ir mokamos palūkanos.
• Bendradarbiauta su užsienio valstybėmis ir miestais partneriais.

Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų ataskaitas, pastebima, kad 2020 m.
daugelis planuotų rezultatų buvo pasiekti. Dalis rezultatų nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir
ankstesniais metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio gyventojų skaičiaus. Taip pat 2020 m. didelę įtaką
rezultatams padarė dėl COVID–19 taikomi apribojimai: negalėjo įvykti didelė dalis renginių (kur
įmanoma, pakeisti nuotoliniais), ilgą laiką nebuvo galima teikti kontaktinių paslaugų ir kt.
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.
2020 metais Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimo programai iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 19 000 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 nuostatais“.
Per 2020 metus buvo gauta 35 prašymai suteikti paramą verslui. Parama buvo suteikta
25 verslo subjektams ir paskirstyta 18 000 eurų. Vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės

48

Kupiškio rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaita

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 internetinėje svetainėje www.kupiskis.lt.

JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
Informacija apie jaunimo savanorišką tarnybą ir jos privalumus stojant į aukštąsias
mokyklas skleidžiama ugdymo įstaigoms, 6 jaunuoliai konsultuoti individualiai.
Savivaldybėje buvo 5 savanorius priimančios akredituotos organizacijos: Kupiškio
vaikų dienos centras, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kupiškio etnografijos muziejus.
Dėl šalyje įvesto karantino ribojimų savanorių veikla buvo sustabdyta, tad ne visi jaunuoliai galėjo
pabaigti savanorystę 2020 m.
Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 3
d. įsakymu Nr. A1-187 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m.
birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, koreguotas Kupiškio r. savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos
organizavimo tvarkos aprašas.
Buvo užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančio atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų
jaunimo erdvių finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
Atvirasis ir mobilusis darbas su jaunimu įtrauktas į Kupiškio r. savivaldybės 2020 m.
socialinių paslaugų planą.
2020 m. Savivaldybėje atvirąjį darbą su jaunimu vykdė Kupiškio jaunimo centras ir 2
atvirosios jaunimo erdvės, įsikūrusios Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinyje, Kupiškio kultūros
centro Subačiaus padalinyje. Minėtieji AJC ir AJE dirbo pagal sudarytus metinius veiklos planus, o
karantino metu dalį veiklų keitė ir pritaikė vykdymui nuotoliniu būdu (nuotolinės stovyklos,
individualios ir grupinės konsultacijos, mokymai ir užsiėmimai soc. tinklų grupėse, konkursai,
akcijos, proto mūšiai ir kt.).
Į Kupiškio miesto vietos veiklos grupės valdybą yra įtrauktas 1 jaunimo atstovas.
Iš Kupiškio socialinių paslaugų centro, 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 1 niekur nesimokantis, nedirbantis, mokymuose nedalyvaujantis jaunuolis.
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ŠVIETIMAS, KULTŪRA IR SPORTAS
2020 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybėje veikė 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 2
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.
2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės švietimo įstaigose buvo ugdoma:
- 1537 mokiniai bendrojo ugdymo mokyklose,
- iš jų 10 – suaugusiųjų mokymo klasėse;
- 121 vaikas ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
- 385 vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
- 494 mokiniai mokėsi pagal formalųjį švietimą papildančias programas.
Bendrojo

ugdymo

mokyklų

bendrosiose

klasėse

ir

mokyklų

jungtinėse

priešmokyklinėse / ikimokyklinėse grupėse buvo ugdomi 328 specialiųjų poreikių mokiniai (iš jų 146
– nedidelių poreikių, 140 – vidutinių poreikių, 41 – didelių poreikių, 1 – labai didelių).
2020 m. spalio 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 204
pedagogai, 22 pagalbos mokiniui specialistai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbo 52 pedagogai.
Neformaliojo švietimo įstaigose (Kupiškio meno mokykloje ir Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto
centre) dirbo 31 pedagoginis darbuotojas.
Švietimo pagalbą teikė Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje dirbo 5 pagalbos
mokiniui specialistai ir 2 metodininkai.
Tarnyba teikė dvi paraiškas Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursui.
Patvirtinus projektus ir gavus finansavimą veikė du vaikų dienos centrai – Alizavos ir
Šimonių seniūnijose.
Vaikų dienos centrus lankė 30 mokinių (vaikų).
Iš viso 2020 m. mokyklose dirbo: 99 proc. atestuotų pedagogų ir 100 proc. atestuotų
pagalbos mokiniui specialistų: 2 (1 proc.) mokytojai ekspertai, 80 (39 proc.) mokytojų metodininkų,
105 (51 proc.) vyresnieji mokytojai, 15 (7 proc.) mokytojų.
Savivaldybėje veikė 13 švietimo įstaigų. Joms vadovo 27 vadovai, iš jų: 13 direktorių
(3 iš jų buvo laikinai einantys direktoriaus pareigas), 14 direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir (ar)
skyriaus vedėjų.
2020 m. pradėtas įgyvendinti kultūros srities 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
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paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“, Europos Sąjungos fondų investicijų
projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis‘‘.
2020 metais Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokykla „Varpelis“
įgyvendino pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Išmaniojo peliaus PATS
laboratorija“. Visose projekto veiklas įgyvendinančios ugdymo įstaigose įrengtos šiuolaikiškomis
IKT priemonėmis (planšetiniais kompiuteriais, interaktyviomis grindimis, interaktyviais kubais,
mėtomais mikrofonais) aprūpintos laboratorijos, kuriose pagal priešmokyklinio ugdymo programą
ugdomiems vaikams tikslingas veiklas organizuoja priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkina švietimo pagalbos specialistai.
2020 m. rugsėjo 18 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio
fondo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto
„Švarraštis“ sutartį. Projektui įgyvendinti skirta 66 640,56 euro iš Europos Sąjungos fondų ir 1 363
eurai Savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto ,,Švarraštis“ tikslas – pagerinti veiklą tobulinančių
Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių lietuvių kalbos rezultatus. Projekte dalyvauja 3
veiklą tobulinančios Savivaldybės mokyklos: Kupiškio Lauryno Suokos-Gucevičiaus gimnazija,
Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla. Šis projektas dera su
strateginiais šalies ir Savivaldybės dokumentais, padeda siekti juose užsibrėžtų tikslų bei uždavinių,
atliepia Geros mokyklos koncepcijoje įvardintus geros mokyklos aspektus: asmenybės ūgtį, pažangą,
gyvenimą mokykloje, ugdymo(-si) aplinką.
Tęsiamas 2019 m. pradėtas įgyvendinti projektas ,,Lyderių laikas 3“.
Įgyvendinti infrastruktūrai pagerinti skirti projektai: ,,Kupiškio Povilo Matulionio
progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“, ,,Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“
edukacinių erdvių modernizavimas“.
Ugdymo įstaigose Sporto rėmimo fondo projektų lėšomis įrengta / įsigyta fiziniam
aktyvumui reikalinga sportinė bazė ir (ar) priemonės: Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje –
lauko jėgos treniruoklių zona; Alizavos pagrindinėje mokykloje – krepšinio–tinklinio aikštelė, 100
metrų bėgimo takas, šuoliaduobė; Šimonių pagrindinėje mokykloje – lauko jėgos treniruoklių zona
ir krepšinio aikštelė; Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ – gimnastikos aikštelė ir
treniruoklių lauko jėgos zona; Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ‚,Saulutė“ įsigyta sportinio
inventoriaus.
Konkursinių lėšų paskirstymas
1. Konkursinės lėšos (2020 m. – 3 000 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).
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2. Konkursinės lėšos (2020 m. – 20 000 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).
3. Konkursinės lėšos (2019 m. – 6 500 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).
4. Konkursinės lėšos (2019 m. – 8 000 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).
Kultūra yra įvairių harmoningų veiklų, siekiančių kiekviena savo tikslo, įvairovės
produktas. Gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas – savarankiška
savivaldybės funkcija kultūros srityje, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas. Įgyvendindamas šią funkciją, Skyrius vykdė Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio
rajono savivaldybės kultūros centro, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Kupiškio
jaunimo centro veiklų priežiūrą, inicijavo kultūros projektų rengimą, koordinavo jų įgyvendinimą.
2020 metais buvo suorganizuota 13 kultūros įstaigų vadovų pasitarimų. Rengti kultūros
srities teisės aktai: tarybos sprendimų – 12, mero potvarkių – 3; administracijos direktoriaus įsakymų
– 6. Savivaldybės mero 2020 m. rugsėjo 3 d. potvarkiu Nr. MV-34 „Dėl darbo grupės Kupiškio rajono
savivaldybės kultūros įstaigų 2021-2025 metų tinklo pertvarkos planui parengti sudarymo“ buvo
sudaryta darbo grupė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2021–2025 metų tinklo
pertvarkos planui parengti. 2021 m. bus parengtas plano projektas ir Savivaldybės tarybos sprendimo
projektas.
2020 m. Savivaldybės kultūros centre veikė 14 mėgėjų meno kolektyvų, juos lankė 200
saviveiklininkų. Kultūros centro padaliniuose ir laisvalaikio salėse savo veiklą vykdė 28 mėgėjų
meno kolektyvai, juos lankė 223 saviveiklininkai. 2021 m. vyko 130 mėgėjų meno kolektyvų
koncertų, spektaklių. Vyko 439 renginiai (parodos, koncertai, spektakliai, kino filmai, edukacijos),
kuriuose dalyvavo 13176 dalyviai ir lankytojai. Taip pat vykdyti 7 Lietuvos kultūros tarybos
projektai, 5 vaikų neformaliojo švietimo programos, 9 vaikų vasaros stovyklos.
Kupiškio etnografijos muziejuje ir jo struktūriniuose padaliniuose 2020 m. surengtos 57
parodos, iš jų 8 virtualios,10 kilnojamųjų. Muziejuje ir struktūriniuose padaliniuose buvo surengta
12 renginių, skirtų krašto etninės kultūros tradicijų išsaugojimui, įžymių istorinių įvykių, iškilių
asmenybių jubiliejų paminėjimui. 2020 m. vesti 104 edukaciniai užsiėmimai. Muziejus vykdė
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Kultūros paso edukaciją

„Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka vaikams“.

Įgyvendinta 11

projektų, 4 iš jų – susiję su etnine kultūra. Išleistas tautodailės meno katalogas, skirtas respublikinei
Kazio Šimonio vardo tautodailininkų parodai-konkursui. Parengtos trys Kupiškio televizijos laidos,
populiarinančios Kupiškio krašto papročius, tautosaką ir senąją XIX a. buitį.
Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos struktūriniai padaliniai 2020 m.
aptarnavo 4579 registruotus vartotojus, 51666 lankytojus. Išduoti 110653 dokumentai. Buvo
atnaujintas dokumentų fondas – įgyta 8897 fizinių vienetų spaudinių. Įgyvendinant projektą
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis atnaujintos viešosios prieigos paslaugomis viešosiose
bibliotekose“ atnaujinta viešos interneto prieigos taškų kompiuterinė įranga Salamiesčio,
Palėvenėlės, Šimonių ir Rudilių padaliniuose, gauta aklųjų poreikiams skirta Brailio rašto
spausdinimo ir kita įranga. Projekto ,,Prisijungusi Lietuva‘‘ skaitmeninio raštingumo kontaktinius ir
nuotolinius mokymus baigė 500 Savivaldybės gyventojų. Įstaiga įgyvendino Lietuvos kultūros
tarybos ir Kupiškio rajono savivaldybės finansuotus projektus, parengė ESF finansuojamą projektą
,,Integracijos link: bibliotekos vasaros iniciatyvos“ ir tarptautinį projektą ,,KupoDanga: tapatumo
paieškos meninėje erdvėje“.
Pagal Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
2019 metais pateiktą Paveldotvarkos programos paraišką 2020 metais gautas valstybės finansavimas
Palėvenės vienuolyno (u. k. 23622) remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo tvarkybos
darbams vykdyti. 2020 m. tvarkyta pastato išorinė dalis. Skirtos lėšos: valstybės biudžeto 80 000 Eur,
Savivaldybės biudžeto 20 000 Eur.
Didinant Kupiškio krašto kultūros paveldo objektų informatyvumą, prie 6 objektų
(Skapiškio žydų senosios kapinės, Subačiaus (Paryžės) žydų senosios kapinės, Subačiaus (Ilčiūnai)
žydų holokausto vieta, Lietuvos partizanų kapai, Didžiagraščių kapinynas, Buivėnų kapinynas)
pastatyti informaciniai stendai.
Atnaujinti ir sutvarkyti kultūros paveldo objektai – Bugailiškių kaimo (Šimonių sen.)
senosios kapinės, Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės Kupiškio mieste, Šmito
malūnas.
Vykdyta kultūros paveldo objektų stebėsena, surašyti stebėsenos aktai paskelbti
Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kupiškis.lt.
Lietuvos istorijos instituto leidžiamame leidinyje „Lietuvos archeologija“, 46 tome,
paviešinti Kupiškio piliakalnio archeologinių tyrimų, vykdytų 2017–2018 m., galutiniai rezultatai.
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SVEIKATOS APSAUGA
2020 m. sveikatos priežiūros įstaigoms buvo sudėtingi, Lietuvoje išplitus COVID-19
koronaviruso infekcijai ne tik sumažėjo teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, prevencinių
programų apimtys, bet įstaigos susidūrė su iššūkiais – informacijos nebūvimas apie naująjį COVID19 koronavirusą, su kuriuo pirmą kartą susidūrė ir visas pasaulis, asmeninių apsaugos priemonių
trūkumu, nepritaikyta įstaigų infrastruktūra ir daugelių kitų problemų. O problemas teko spręsti
greitai, nebuvo laiko planuoti. Trūko ne tik darbo priemonių, bet ir žmogiškųjų resursų kuriant
Mobilią brigadą, Karščiavimo kliniką.
LR Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. Paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją
visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, o 2020 m. kovo 15 d. – karantiną
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Kupiškio rajono savivaldybės administracija, sveikatos priežiūros įstaigos vykdė visus
Valstybės lygio operacijų centro vadovo nurodymus, dėjo visas pastangas, kad virusas Kupiškio
rajone neišplistų.
2020 m. kovo 2 d. viešoji įstaigą Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens
sveikatos priežiūros centras buvo paskirtas organizuoti asmenų, kuriems įtariamas koronovirusas
(COVID-19), mėginių paėmimą ir jų pristatymą laboratorijoms.
2020 m. kovo 4 d. Administracijos direktoriaus įsakymu buvo nurodyta atšaukti visus
Savivaldybės institucijų ar įstaigų, fizinių ar juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų
organizuojamus viešus renginius Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
Nuo 2020 m. kovo 5 d. buvo paskelbta gripo epidemija Kupiškio rajono savivaldybės
teritorijoje.
2020 m. kovo 13 d. patalpos Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universaliajame
daugiafunkciame centre, esančiame Morkūniškio g. 19, Rudilių k., Kupiškio r., paskirtos asmenims
(ligoniams ir asmenims, įtariamiems, kad serga ir (arba) asmenims, turėjusiems sąlytį su ligoniu ar
asmeniu, įtariamu, kad serga), kuriuose jie gali būti izoliuojami ir gydomi kitoje ne jų gyvenamojoje
vietoje patalpose, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka higienos sąlygų ir nėra galimybės izoliuotis
nuo kitų kartu gyvenančių asmenų. Taip pat buvo sudaryta sutartis su Kupiškio technologijos ir verslo
mokykla dėl izoliavimo patalpų. 2020 m. lapkričio 6 d. pasirašyta sutartis su Biržų rajono
savivaldybės administracija dėl izoliavimo patalpų suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės
gyventojams Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bendrabutyje. Pasirašius šią sutartį buvo
panaikintas sprendimas dėl izoliavimo patalpų Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universaliajame
daugiafunkciame centre.
Savivaldybių administracijoms buvo pavesta ir organizuoti asmenų, kurie izoliuojasi
Savivaldybių paskirtose patalpose maitinimą. Buvo vykdomas pirkimas šiai paslaugai ir šiltas maistas
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Savivaldybės administracijos darbuotojų tris kartus per dieną pristatomas saviizoliacijoje esantiems
asmenims.
2020 m. kovo 17 d. Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai įpareigoti
užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigoje, jeigu to neįmanoma įgyvendinti pagal poreikį
namuose. Kupiškio socialinių paslaugų centras įpareigotas užtikrinti žmonių su negalia priežiūrą
išimtiniais atvejais įstaigoje, jeigu to neįmanoma įgyvendinti pagal poreikį namuose, taip pat
organizuoti pagal poreikį namuose izoliuotiems asmenims visą reikiamą socialinę pagalbą ir
aprūpinimą maistu bei kitomis būtiniausiomis priemonėmis.
Teisės skyriaus vyresniosios specialistės ir seniūnijų seniūnai įpareigoti kontroliuoti,
kaip Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje vykdomas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro–valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d.
sprendimas Nr. V-453 „Dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse“, vėliau buvo pavesta tikrinti
kaip asmenys laikosi izoliacijos reikalavimų juos tikrinant.
Nuo 2020 m. kovo 30 d. visos Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklos, vaikų lopšeliai-darželiai, Meno mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras pradėjo
organizuoti vaikų / mokinių ugdymo procesą nuotoliniu būdu.
2020 m. kovo 31 d. VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos
priežiūros centras įpareigotas įsteigti Mobilią brigadą.
Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė buvo įpareigota įsteigti Karščiavimo kliniką ir
Karščiavimo klinikos veiklą pradėti nuo 2020 m. kovo 31 d. Nors per nurodytą terminą to padaryti
nepavyko, tačiau nuolatinių susitikimų, pasitarimų, diskusijų ir įtikinimų – kad to reikia mūsų rajono
gyventojams dėka, 2020 m. balandžio 16 d. Karščiavimo klinika Kupiškyje veiklą pradėjo. Kadangi
karščiavimo klinikos veikla buvo organizuojama Konsultacinės poliklinikos patalpose, tai apsunkino
Konsultacinės poliklinikos paslaugų teikimą, todėl 2020 m. gegužės 27 d. buvo priimtas sprendimas
nutraukti Karščiavimo klinikos veikla, o ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikti Kupiškio ligoninės
Priėmimo-skubiosios pagalbos, reanimacijos-intensyviosios terapijos, dienos chirurgijos skyriuje.
Po trumpo COVID-19 koronaviruso plitimo sumažėjimo 2020 m. birželio-liepos
mėnesiais, jau rugpjūčio pradžioje prasidėjo antroji viruso plitimo banga, Kupiškio ligoninės vaikų
skyriuje įrengtas skyrius lengva ar vidutine COVID-19 liga segantiems pacientams. Ligoninė
susidūrė su deguonies tiekimo trūkumu, tad bendradarbiaujant su ligonine Kupiškio rajono
savivaldybė kreipėsi į LR Seimo sveikatos reikalų komitetą, Sveikatos apsaugos ministeriją su
prašymu skirti lėšų deguonies generatoriui įsigyti. Iki metų pabaigos sprendimas dar priimtas nebuvo.
2020 m. spalio 5 d. vėl uždrausti visus vieši renginiai (sporto, kultūros, laisvalaikio bei
kt.) ir repeticijas (uždarose patalpose ir lauke) Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, kol COVID55
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19 ligos (koronaviruso infekcijos) rodiklis rajone nesieks 26 (100 tūkst. gyventojų), išskyrus aukšto
meistriškumo sporto varžybų organizavimą.
Kupiškio rajono savivaldybė dėjo dideles pastangas dėl medicinos personalo aprūpinimo
apsaugos priemonės, buvo perkamos asmens apsaugos priemonės, kreiptasi į Sveikatos apsaugos
ministeriją dėl priemonių ir valstybės rezervo skyrimo, Mobilios brigados darbuotojams nupirkti
termo rūbai, batai, nupirktas tentinis angaras, kad būtų bent šiek tiek patogesnės darbo sąlygos žiemos
metu ar esant žvarbiam orui.
Kadangi Savivaldybėms buvo pavesta parvežti į izoliacijos vietas grįžtančius iš užsienio,
iš ligonių, atvežti asmenis, įtariamus, kad serga COVID-19, paimti tepinėlio ar į Karščiavimo kliniką,
buvo perimtas iš VšĮ Kupiškio ligoninės greitosios pagalbos automobilis, suremontuotas, atlikta
techninė apžiūra ir paskirtas Savivaldybės vairuotojams aukščiau minėtų funkcijų vykdymui. Šis
sprendimas buvo priimtas dėl Savivaldybės darbuotojų saugumo.
Savivaldybės administracija asmenines apsaugos priemones teikė ne tik sveikatos
priežiūros įstaigoms, bet ir kitoms įstaigoms, kurios neturėjo galimybės dirbti nuotoliniu būdu, vykdė
svarbias funkcijas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Panevėžio PGV Kupiškio priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Kupiškio rajono
savivaldybės priešgaisrinei tarnybai, Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos
komisariatui, Kupiškio socialinių paslaugų centrui, Kupiškio socialinės globos namams, UAB
„Kupiškio autobusų parkas“, UAB „Kupiškio vandenys“, UAB „Kupiškio komunalininkas“,
Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namams, Kupiškio rajono viešajai bibliotekai, rajono
švietimo įstaigoms.
Pirmosios vakcinų dozės Lietuvą pasiekė tik metų pabaigoje, jos pirmiausia buvo
skiriamos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Kadangi pirmuoju paskirstymu VšĮ Kupiškio
ligoninė gavo tik 10 dozių, Savivaldybė nedelsiant kreipėsi Į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl
didesnio vakcinų dozių skyrimo, nes ligoninėje jau veikė skyrius COVID-19 pacientams, taip pat
dirbo Mobili brigada, Greitosios pagalbos darbuotojai, kurie buvo pirmieji prioritete.
Vakcinacijos ir testavimo procesas Savivaldybėje vykdytas ir vykdomas sklandžiai,
stengiamasi testuoti kuo didesnį asmenų skaičių siekiant sumažinti COVID-19 koronaviruso plitimą,
visos gaunamos vakcinų dozės panaudojamos prioritetinių grupių skiepijimui.
Sveikatos priežiūros įstaigos susiduria su specialistų trūkumu. Savivaldybė aktyviai
bendradarbiauja su įstaigomis ir deda visas pastangas specialistams pritraukti. Taip pat buvo
ieškomos galimybės rezidentų pritraukimui, tačiau regionų įstaigoms sunku konkuruoti su didžiųjų
miestų įstaigų galimybėmis.
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SOCIALINĖ PARAMA
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 2018 – 2020 metais
2018 m.
Išmokos pavadinimas

Gavėjų
skaičius

Išmokėta
tūkst. Eur

2019 m.
Gavėjų
skaičius

Išmokėta
tūkst. Eur

2020 m.
Gavėjų
skaičius

Išmokėta
tūkst. Eur

1. Išmokos vaikams
3395
1484,7
3052
2192,4
2914
3086,6
2. Tikslinės kompensacijos
742
1331,5
893
1331,7
750
1363,7
Išmokų vaikams bendras gavėjų skaičius lyginant 2020 m. ir 2019 m. sumažėjo 0,045
karto arba 4,5 proc. Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius lyginant 2020 m. ir 2019 m. sumažėjo 16
proc.
2020 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 2018 – 2020 metais
Socialinės paramos pavadinimas

2018 m.
Vidutinis Išlaidos
gavėjų
tūkst.
skaičius
Eur

2019 m.
Vidutinis Išlaidos
gavėjų
tūkst.
skaičius
Eur

2020 m.
Vidutinis Išlaidos
gavėjų
tūkst.
skaičius
Eur

1. Socialinė parama
mokiniams:
x
136,0
x
134,9
x
152,2
1.1. nemokamas mokinių
maitinimas
432
110,3
435
100,5
573
116,9
1.2. mokinio reikmenys
450
25,7
452
34,4
452
35,3
2. Laidojimo pašalpa
314
94,4
311
94,5
352
109,8
3. Kompensacija palaikų
pervežimui
2
4,1
1
1,3
4. Kompensacijos
nepriklausomybės gynėjams
2
0,3
4
0,7
4
0,6
Nemokamo maitinimo gavėjų skaičius palyginus 2020 m. su 2019 metais padidėjo 31,7
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 savarankiškoms funkcijoms
vykdyti.
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Piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų mokėjimas iš Savivaldybės biudžeto
2018 – 2020 metais
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

2020 m.
Vidut.
gavėjų sk.
per metus

Išlaidos
tūkst. Eur.

742

722,2

1050

619,9

961

479,7

1003

121,4

962

110,04

859

62,2

547

9,9

474

7,3

351

4,3

666

7,3

622

5,4

696
567

9,1
46,3

517

45,7

534

60,3

113

40,5

156

44,4

203

61,9

159
1

24,0
0,3

193
10

24,9
1,7

172
48

26,8
48,5

Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius palyginus 2020 m. su 2019 m. per mėnesį
sumažėjo, tuo pačiu ir išlaidos žymiai sumažėjo, nes nedirbantys asmenys, kurie buvo registruoti
Užimtumo tarnyboje, gavo darbo paieškos išmoką, todėl jiems socialinė pašalpa nebepriklausė.
Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpa 2020 m. buvo skirta 172 asmenys ir
jiems išmokėta 26,8 tūkst. Eur. Nuo 2018 m. sausio 1 d. skiriama vienkartinė pašalpa vaikui gimus
po 150 Eur asmenims, Kupiškio rajono savivaldybėje deklaravusiems gyvenamą vietą 2 mėnesius iki
vaiko gimimo. Kreipėsi 44 asmenys, kuriems buvo išmokėta 6750 Eur.
Socialinės globos paslaugų kompensavimas
Asmenims su sunkia negalia socialinė globa kompensuojama iš valstybės biudžeto
tikslinės dotacijos. 2020 m. socialinė globa buvo kompensuota 83 asmenims už 263936,91 Eur,
turintiems sunkią negalia.
Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos parašas,
kuris nustatė socialinės priežiūros akreditavimo procedūras. Į Kupiškio rajono savivaldybę dėl teisės
teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą kreipėsi 7 vaikų dienos centrai, kuriems buvo
suteikta tokia teisė. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos paskirtos 105 vaikams.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas
Gautos 5 paraiškos projektų finansavimui, finansavimas skirtas 5 organizacijų
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projektams.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo
2020 m. pasiekti rezultatai
Eil.
Nr.

Organizacijos,
įgyvendinančios projektą,
pavadinimas

VšĮ Panevėžio ir Utenos
regionų aklųjų centras
2.
Kupiškio rajono
neįgaliųjų draugija
3.
Kupiškio krašto žmonių
su negalia sąjunga
4.
Lietuvos specialiosios
kūrybos draugijos
„Guboja“ Kupiškio
skyrius
5.
VšĮ Pagalbos ir
informacijos šeimai
tarnyba
Iš viso projektams finansuoti
1.

Skirta
2018
m.

Skirta
2019
m.

Skirta
2020
m.

Iš jų 2020 m.
iš VB
iš
SB

6610

7000

13628

11873

14851

13100

8798,9
2
9053,0
8
13948

8798,9
2
3313,0
8
13948

2500

2500

2800

2167

2000

34415

36473

-

Paslaugas
gavusių
asmenų
skaičius
26

Projekte
dirbusių
asmenų
skaičius
3

5740

65

5

-

50

4

2800

-

22

1

2500

2500

-

16

1

37100

31360

-

179

13

Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.
Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, 2020 m. pritaikyti 9
būstai neįgaliems asmenims, panaudota lėšų – 555569,76Eur, iš jų 35868,15 Eur iš valstybės biudžeto
lėšų ir 19701,61 Eur iš Savivaldybės biudžeto.
Projektas ES parama maisto produktais.
Kupiškio rajono savivaldybės administracija kartu su labdaros ir paramos fondu „Maisto
bankas“ ir Europos socialinio fondo agentūra dalyvavo „Parama maisto produktais IV“ ir „Parama
higienos priemonėmis“ projektuose, 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 2018–2020 m.
Teritorija
Alizavos sen.
Kupiškio sen.
Kupiškio m.
Noriūnų sen.
Skapiškio sen.
Subačiaus sen.
Šimonių sen.
Iš viso

Vidutinis maisto produktų gavėjų skaičius per metus.
2018 m.
2019 m.
2020 m.
279
273
278
303
289
353
419
546
660
254
318
348
236
287
276
278
327
355
266
347
375
2035
2387
2645

Paramos maisto produktais (nuo 2018 m. ir higienos priemonių) gavėjų skaičius per
2020 m. palyginti su 2019 m. laikotarpiu padidėjo 10,8 proc.
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KELIAI (GATVĖS)
2020 metais Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų iš viso gauta 1320,300 tūkst.
eurų. Taip pat 2020 metais gauta 1443,600 tūkst. eurų papildomų lėšų iš Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano. Iš viso 2020 metais
keliams ir gatvėms skirta 2763,900 tūkst. eurų.
Šios lėšos panaudotos vietinės reikšmės kelių, miesto ir gyvenviečių gatvių dangai
rekonstruoti, remontuoti ir prižiūrėti.
Eismo saugumo priemonių įdiegimui Kupiškio mieste ir rajone panaudota 50,500 tūkst.
eurų. Kupiškio rajono vietinės reikšmės keliams ir gatvėms inventorizuoti skirta 98,400 tūkst. eurų.
2020 metais užbaigti:
•

Šimonių seniūnijos Migonių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 3v4 „Privažiavimas

prie Migonių nuo kelio 1202 Pagojė–Viešintos–Nociūnai“ (Vedrupio gatvė) (I etapas)
rekonstrukcijos darbai (435,7 tūkst. eurų);
•

Kupiškio seniūnijos Šepetos kaimo Saulėtekio gatvės (Nr. 1v159) ir Skodinio

gatvės (Nr. 1v157) rekonstrukcijos darbai (224,4 tūkst. eurų);
•

Šimonių seniūnijos Šimonių miestelio Šimonėlių gatvės (Nr. 3s8) rekonstrukcijos

darbai (157,7 tūkst. eurų);
• Šimonių seniūnijos Migonių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 3v4 „Privažiavimas
prie Migonių nuo kelio 1202 Pagojė–Viešintos–Nociūnai“ (Vedrupio gatvė) (II etapas)
rekonstrukcijos darbai (167,9 tūkst. eurų);
• Kupiškio miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (Nr. 5), Topolių gatvės (Nr. 42) ir
Račiupėnų gatvės rekonstrukcijos darbai (249,1 tūkst. eurų);
• Šimonių sen., Adomynės k., Šlapių gatvės Nr. 3v29 kapitalinis remontas (143,3 tūkst.
eurų);
• Šimonių sen., vietinės reikšmės kelio Nr. 3v10 Adomynė-Kupiškio ir Rokiškio
rajonų riba kapitalinis remontas (166,3 tūkst. eurų);
• Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v103 Paketurių k.
(Bokšto g.) kapitalinio remontas (54,0 tūkst. eurų);
• Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v3 Svideniai–
Drūlėnai kapitalinio remontas (184,0 tūkst. eurų);
• Kupiškio seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 1v119 Vizgiūnai–Svideniai
kapitalinio remontas (48,0 tūkst. eurų).
2020 metais pradėti Kupiškio seniūnijos vietinės reikšmės kelio „Privažiavimas prie
Svidenių nuo kelio 2407 Kupiškis – Miliūnai – Gudgalys“ Nr. 1v22 kapitalinio remonto darbai (110,9
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tūkst. eurų).
2020 metais užbaigti Kupiškio miesto Taikos g. 4 daugiabučio gyvenamojo namo
automobilių stovėjimo aikštelės asfaltavimo darbai (8,000 tūkst. eurų).
Suremontuota 413 m² pėsčiųjų takų Kupiškio miesto Gedimino g., P. Matulionio g.,
Technikos g., P. Mažylio g., atstatant šaligatvio dangą (vietoje nusidėvėjusių, sulūžusių betoninių
plytelių įrengiant naudotų geros būklės betoninių plytelių dangą).
Įrengta 30 m naujo pėsčiųjų tako atkarpa naujosiose Kupiškio miesto kapinėse Byčių k.
Darbų vertė – 1999,99 Eur.

SAVIVALDYBĖS TURTAS
Nuosavybės teise Kupiškio rajono savivaldybė valdo ilgalaikį materialųjį turtą, kurio
vertė viršija 44,4 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.
2020 metais priimti 8 Savivaldybės tarybos sprendimai dėl sutikimo perimti valstybės
turtą savivaldybės nuosavybėn. Buvo pasirašyta 20 nuomos sutarčių, 2 nuomos sutarčių pratęsimai,
sudarytos 9 naujos panaudos sutartys, pratęsimai, sutarčių nutraukimai. Perduodant savivaldybės ir
valstybės turtą biudžetinėms įstaigoms surašyti 57 turto perdavimo–priėmimo aktai, 22 pripažinto
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto
nurašymo ir likvidavimo aktai.
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.
2020 m. už Savivaldybės būsto nuomą į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
atsiskaitomąją sąskaitą pervesta 20 145,57 Eur nuomininkų sumokėtų nuomos mokesčių.
Savivaldybės būsto fondo remonto darbams išleista 17 098,45 Eur, iš jų – 4656,27 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos, 12 442,18 Eur – gyvenamojo būsto įsigijimo ir tvarkymo išlaidos
(pajamų įmokos).
2020 m. nebuvo nupirkta naujų socialinių būstų, parduoti 7 Savivaldybės būstai – 10 177
Eur. Vykdoma socialinio būsto fondo plėtra – vyksta baigiamieji 6 socialinių būstų statybos darbai.
Asmenys ir šeimos, turinčios teisę į paramą būstui išsinuomoti
2020 m. rugsėjo 24 d. administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose Kupiškio
rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose įrašyta 51
šeima ir asmenys, bendras šeimos narių skaičius 100. Jaunų šeimų – 9, šeimų, auginančių tris ir
daugiau vaikų (įvaikių) – 4, likusių be tėvų globos ir jų šeimų – 4, neįgaliųjų asmenų, sergančių lėtinių
61

Kupiškio rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaita

ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose
yra tokių asmenų – 13, bendrajame – 18, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto
sąlygų pagerinimą – 3. Vidutinė asmens (šeimos) socialinio būsto nuomos laukimo trukmė (metais)
2020 metais buvo apie 3 metus.
Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. TS-193
„Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 20132020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ 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. 2020 m.
gruodžio 31 d. Kupiškio rajono savivaldybėje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programa baigta 41 daugiabučiame gyvenamajame name (35 Kupiškio mieste, 5 Šepetos kaime, 1
Noriūnų k.). Šiuo metu daugiabučių namų atnaujinami (modernizuojami) 10 gyvenamųjų namų
Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Planuojama renovuoti 7 gyvenamuosius namus.
Negyvenamųjų patalpų panaudojimas
Kupiškio rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo 126 negyvenamuosius pastatus,
kurių bendras plotas sudaro 111 514,80 kv. metro. Minėti pastatai naudojami Savivaldybės
funkcijoms vykdyti. Laisvos negyvenamosios patalpos nuomojamos rajono verslininkams, dalis
nekilnojamojo turto perduodama pagal panaudos sutartis. 2020 m. gruodžio 31 d. išnuomota 6 364,46
kv. metro negyvenamųjų patalpų, pagal panaudos sutartis perduota 43 889,15 kv. metro
negyvenamųjų patalpų, sudarytos 3 nekilnojamojo turto patikėjimo sutartys (22 168,41 kv. m). Pagal
nekilnojamojo turto perdavimą patikėjimo teise rajono biudžetinėms įstaigoms perduota 30 704,10
kv. metras nekilnojamojo turto. Per 2020 metus gauta 27,2 tūkst. eurų nuomos mokesčio.

ŽEMĖS NUOMA
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas
Viena iš Savivaldybės biudžeto sudedamųjų dalių yra pajamos, gautos už išnuomotą
arba suteiktą naudotis valstybinę žemę. Duomenys apie valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų
planavimą ir surinkimą 2018–2020 metais pateikiami diagramoje.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio planuotos ir faktinės pajamos 2018–2020 metais
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2020 metais apskaičiuota galutinė (pritaikius lengvatas) valstybinės žemės nuomos
mokesčio suma – 147,3 tūkst. eurų (iš jos fizinių asmenų – 109,2 tūkst. eurų, juridinių asmenų – 38,1
tūkst. eurų).
Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas pagal žemės grupes
11%

5%
Žemės ūkio paskirties žemė (114,4 tūkst. eurų)
Gyvenamųjų teritorijų žemė (9,2 tūkst. eurų)

6%
78%

Pramonės ir sandėliavimo žemė (15,6 tūkst. eurų)
Komercinės paskirties žemė (8,1 tūkst. eurų)

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 2020 metais priimta ir perduota VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centrui 1 772 žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaracijos, kuriose deklaruotas plotas sudarė
56,5 tūkst. ha. Vidutinis deklaruoto ūkio dydis – 31,87 ha.
Rajone javais apsėjama 59 proc. viso sėjamo ploto, žieminiais ir vasariniais rapsais 9,4
proc., o 31,6 proc. sudaro žalienos, pašarinės kultūros ir pūdymai.
2020 m. gruodžio 31 d. rajone laikyti 8 247 vnt. galvijų, iš jų 3 724 vnt. melžiamų karvių,
mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų – 1 824 vnt. Per 2020 metus rajone laikomų galvijų skaičius
sumažėjo 284 vnt., o melžiamų karvių skaičius sumažėjo 167 vnt. Tam turėjo įtakos sumažėjusios
mėsos ir pieno supirkimo kainos.
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ir nuostoliai
Dėl vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams įvertinimo 2020 m. kreipėsi 14
pareiškėjų. Vilkai papjovė 17 avių ir 14 galvijų. 2020 m. vilkų padaryta žala ūkiniams gyvūnams
įvertinta 5 770 eurų.
Ūkininkų ūkių registravimas
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2021 m. sausio 1 d. Ūkininkų ūkių registre yra 1 784 ūkiai. 2020 metais įregistruota 25
nauji ūkiai, išregistruota ar tikslinti 64 ūkiai.
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. 2020 m. kompensuota dalis draudimo įmokų (74 758 eurai) už apdraustus augalus
(pasėlius) 60 paramos gavėjų ir 2 paramos gavėjams kompensuota dalis draudimo įmokų (8 736 eurai)
už kiaulių draudimą.
2020 metais 89 rajono bičių laikytojai, gavo 14 006 eurų paramą už papildomą bičių
maitinimą. Bičių laikytojai laikė 2 419 bičių šeimų.
Ilgalaikės investicijos
Įgyvendinant 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. 2020 m.
sėkmingai buvo įgyvendinamos naujovės, siekiantiems paramos pagal Kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“, veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“. Šia galimybe galėjo pasinaudoti vidutiniai ūkiai. Buvo pateikta 15 paraiškų, 940 tūkst.
eurų sumai. Pagal priemonėje „Parama smulkiesiems ūkiams“ buvo pateikta 13 paraiškų 140 tūkst.
eurų sumai. Svarbiausia žemdirbių pajamų palaikymo priemonė, davusi tiesioginę įtaką kiekvieno
žemdirbio pajamoms, buvo tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius.
Rajono ūkininkai už deklaruotus pasėlius gaus 9 mln. 629 tūkst. eurų išmokų.
Populiarus išlieka ekologinis ūkininkavimas. Tokį ūkininkavimą pasirinko 33 ūkiai.
Prašoma paramos suma 1mln. 125 tūkst. eurų.
551 vnt. paraiškų pateikta pagal priemonę „Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitokių
specifinių kliūčių“. Prašoma paramos suma – 382,34 tūkst. eurų.
2020 m. buvo pateikta 1 115 vnt. paraiškų laikinai valstybės pagalbai gauti, bei 649
prašymai skirti vienkartinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims.
2020 metais rajone buvo 14,62 procentai ūkių, valdančių per 50 ha, kuriems teko 72,4
procento visų deklaruotų žemės ūkio naudmenų ploto arba 41,2 tūkst. ha.
2020 m. pasėlius draudžia dar labai mažai ūkininkaujančių – 2,3 proc. arba 40 ūkininkų.
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KAIMO BENDRUOMENĖS
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. ADV-133 buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašas. Remiantis šiuo aprašu buvo
organizuojamos Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių 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 11 955
eurus. Kaimo bendruomenės pateikė 14 paraiškų projektams įgyvendinti 11 707 eurų sumai. Iškilus
sunkumams susijusiems su COVID-19 pandemija, dalis projektų liko neįgyvendinta. Į valstybės
biudžetą buvo grąžinta 641 euras kaimo bendruomenių nepanaudotų projektams įgyvendinti lėšų.
Lėšų Kupiškio rajono bendruomenių projektams įgyvendinti paskirstymas 2020 metais
Bendruomenė

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Skapiškio bendruomenė
Subačiaus bendruomenė
Rudilių kaimo bendruomenė
Puponių kaimo bendruomenė

5.
6.

Kaimo bendruomenė ,,Palėvenys”
Antašavos miestelio bendruomenė

7.
8.
9.

Kaimo bendruomenė „Kunigiškis“
Palėvenėlės kaimo bendruomenė
Alizavos bendruomenės centras

10.
11.
12.
13.
14.

Salamiesčio bendruomenė
Šimonių miestelio bendruomenė
Adomynė kaimo bendruomenė
Juodpėnų kaimo bendruomenė
Migonių kaimo bendruomenė

Projekto pavadinimas
„Mes vieningi“
„Šviečiančios Kalėdos“
„Gamtoje šviesu – bendrauti smagu“
„Edukacinė programa smaragdinių tujų
sodinimas, auginimas ir priežiūra“
„Mobili pastogė“
„Kupiškio seniūnijos kaimo bendruomenių
veiklos stiprinimas“
„Kartu smagu“
„Užuovėja“
„Alizavos
bendruomenės
centro
viešo
naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės
poreikiams“
„Stiprūs kartu“
„Mokomės iš kitų, mokomės kartu“
„Adomynė kviečia“
„Mes dar dainuosim...“
„Bendruomenės namų stogelio renovacija“
Iš viso:

Lėšos,
Eur
1600
1885
640,41
641,06
642
3034
416,50
416
416,50

416
398,87
400
400,75
400,75
11707,84
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Administracijos direktorius Marius Mališauskas 2019 m. lapkričio 29 d. 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“.
Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. birželio 26 d. įskaitytinai Administracijos
direktoriaus pavaduotoja Ingrida Bernatavičienė laikinai ėjo Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigas (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d.
sprendimas Nr. TS-291 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos
Ingridos Bernatavičienės paskyrimo eiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas ir priemokos nustatymo“).
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-184 „Dėl
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriumi paskirtas Kęstutis Jakštas. Pareigas pradėjo eiti nuo 2020 m. birželio
29 d.
2020 metais organizuoti konkursai:
Konkursas viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus pareigoms organizuotas 2
kartus (1 nebuvo pretendentų, 1 neįvyko);
VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pareigoms;
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms;
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus pareigoms;
Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms (neįvyko
pasikeitus teisės aktams);
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio "Obelėlė" direktoriaus pareigoms ( neįvyko pasikeitus
teisės aktams);
Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms (neįvyko pasikeitus
teisės aktams);
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigoms (neįvyko pasikeitus
teisės aktams.
Nauji vadovai:
Lidija Vasiliauskienė - VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro
direktorė;
Virgilijus Žilinskas - Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius;
Rimvydas Latvys - Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorius;
Vingaudas Šarmaitis – uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“
direktorius.
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Pareigybių skaičius Savivaldybės administracijoje:
2020 m. sausio 1 d. – 142, 2020 m. gruodžio 31 d. – 147.
Priimta 19 darbuotojų (1 politinio pasitikėjimo, 2 valstybės tarnautojai (1 tarnybinio
kaitumo būdu), 1 pakaitinis valstybės tarnautojas ir 15 darbuotojų pagal darbo sutartį (terminuotą ir
neterminuotą).

________________________
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