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ĮVADAS 
 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo 2013 metų veiklos ataskaita parengta ir teikiama vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (patvirtintu  2009  m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86), 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) nuostatais (patvirtintais 2013 
m. gegužės 29 d.  sprendimu Nr. T1-144).  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuotos savivaldybės funkcijos yra 
plačios ir apima skirtingas viešojo administravimo sritis, todėl siekdama visas šias funkcijas 
tinkamai ir laiku įgyvendinti, Administracija turi efektyviai ir ekonomiškai organizuoti veiklą. Šioje 
Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje apžvelgiamos direktoriaus vykdomos funkcijos ir 
2013 metų veiklos rezultatai, tiesiogiai susiję su šių funkcijų įgyvendinimu. 

Savivaldybės vykdomoji institucija - administracijos direktorius ir administracijos 
direktoriaus pavaduotojas vadovaudamiesi įstatymų nustatytais ir Savivaldybės tarybos perduotais 
įgaliojimais, įgyvendina jiems priskirtas funkcijas. Administracijos direktorius būdamas tiesiogiai ir 
asmeniškai atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų 
įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais planuoja ir 
organizuoja Administracijos veiklą duodamas pavedimus, leisdamas įsakymus ir kontroliuodamas 
jų įgyvendinimą. 

Vadovaudamasis įstatymais ir strateginio planavimo principais Administracijos direktorius 
administruoja lėšas, Savivaldybės tarybos skirtas Administracijai bei Savivaldybės tarybos 
nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto lėšas ir kitus piniginius išteklius. 
Vadovaudamas Administracijos struktūriniams padaliniams Administracijos direktorius organizuoja 
Savivaldybės biudžeto vykdymą, Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja 
Savivaldybės turtą. Administracijos direktorius viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą 
koordinuoja ir kontroliuoja bei kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam 
priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas atlieka per Administracijos 
struktūrinius padalinius ar tiesiogiai įgaliodamas atskirus valstybės tarnautojus. 

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitoje 
pateikta informacija apie pagrindinių Savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų 
vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą. Ataskaitoje pateikti Savivaldybės administracijos 
struktūrinių  ir struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) 2013 metų veiklos ataskaitų duomenys. 

 
 

I. PERSONALAS 
 

Savivaldybės administracijos struktūra patvirtinta Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 
28 d. sprendimu Nr. T1-185, struktūros pakeitimų 2013 m. nebuvo.   

Savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-153 nuo 2013 m. liepos 1 d. 
didžiausias leistinas valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių 
užmokestį iš Savivaldybės  biudžeto skaičius  sumažintas iki 322. Pagrindinė tai lėmusi priežastis – 
Savivaldybės administracijoje peržiūrėjus darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigines instrukcijas, 
atlikus funkcijų perskirstymą, vertinimą, darbuotojus perkėlus į kitas (laisvas) pareigas, buvo 
efektyviau ir racionaliau išnaudoti finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. 

Per ataskaitinį laikotarpį, t.y. nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.: 
• priimti 29 asmenys (2 valstybės tarnautojai; 27 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis); 
• atleistas 31 asmuo (8 valstybės tarnautojai; 23 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis). 

1 paveiksle pateikiama išsami priimtų, atleistų ir perkeltų į kitas pareigas asmenų dinamika 
pagal atskirus Administracijos struktūrinius teritorinius padalinius – seniūnijas.  
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1 pav. Priimti ir atleisti valstybės tarnautojai/darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 

Administracijos seniūnijose 2013 m. 
 
Kaip matome iš 1 paveikslo, daugiausia valstybės tarnautojų ir darbuotojų atleido: Pumpėnų 

seniūnija (5), Saločių ir Vaškų seniūnijos (po 3). Daugiausia darbuotojų priėmė Vaškų seniūnija (7), 
Joniškėlio miesto, Krinčino, Pušaloto ir Saločių seniūnijos – po 3 darbuotojus.  

Personalo kaitos nebuvo – Pasvalio apylinkių seniūnijoje (nebuvo nei priimtų, nei atleistų 
darbuotojų). 

Savivaldybės darbuotojai  dalyvavo 232 mokymuose.  
 
Darbuotojų sauga ir sveikata.  Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose 

teritoriniuose padaliniuose (seniūnijose) atliekami vienuolikos kategorijų pavojingi darbai. Šie 
darbai pasižymi didesne profesine rizika, kuriai esant traumos tikimybė dėl pavojingo darbo 
aplinkos veiksnio poveikio yra didesnė. Vykdant pavojingus darbus (atliekant atitinkamus 
darbus statybvietėje, apdorojant medieną, kai naudojama nemechanizuota pastūma ir kt.) per 
šešerius metus įvyko trys nelaimingi atsitikimai (tai sudaro 42,9 proc. iš visų nelaimingų 
atsitikimų). 2013 metais Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje įvyko vienas  lengvas 
nelaimingas atsitikimas,  darbuotojas susižalojo vykdamas į darbą. 

Labai svarbia prevencine priemone išlieka darbuotojų instruktavimas. Instrukcijos 
rengiamos darbo vietoms, darbuotojų profesijoms, darbams (gamybos procesams) atlikti. Darbo 
įrenginių (priemonių) naudojimo instrukcijos rengiamos nesant gamintojo parengtos naudojimo 
instrukcijos arba kai gamintojo parengta instrukcija yra nepakankama. Instrukcijos peržiūrimos, 
keičiamos ir iš naujo patvirtinamos įsigaliojus naujiems ar pakeistiems darbuotojų saugos ir 
sveikatos teisės aktams, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama instrukcijoje; įvykus 
nelaimingam atsitikimui darbe ar avarijai ir jų tyrimo metu paaiškėjus, kad reikia pakeisti ar 
papildyti atitinkamas instrukcijas; keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti, 
naujas medžiagas, žaliavas ir kitais aktualiais atvejais darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

2013 metais  darbuotojų saugos ir sveikatos srityje parengti ir patvirtinti dokumentai:  
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos prevencinių priemonių darbuotojų saugos ir 
sveikatos srityje ir jų įgyvendinimo priemonių planas;  Savivaldybės administracijoje 
atliekamų pavojingų darbų sąrašas; Savivaldybės administracijos transporto priemones 
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vairuojančių ir kitų darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos 
aprašas; alkoholio vartojimo darbe, kaip rizikos veiksnio, šalinimo prevencinių priemonių 
planas; darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis tvarkos aprašas; 
darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. 

 

 
II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMS TEISMUOSE 

 
Atstovauta Pasvalio rajono savivaldybės institucijoms atsakovu arba trečiuoju asmeniu, 

suinteresuotu asmeniu 41 byloje. Informacija apie atstovavimą pateikiama 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Atstovavimas teismuose Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai 2013 
metais 

 
Eil. 
Nr. 

Byla Procesinė 
padėtis 

Rezultatai 

1. Civilinė byla Nr. 2-580-
500/2013 pagal S.G. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo, rūpintojo 
paskyrimo 
 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-07-31 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-08-02 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi.  

2. Civilinė byla Nr. 2-
1271-500/2013 pagal 
E.A.P. pareiškimą dėl 
rūpybos nustatymo ir 
rūpintojo paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-12-10 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-12-12 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

3. Civilinė byla Nr. 2-
1078-500/2012 pagal 
T.S. pareiškimą dėl 
rūpybos nustatymo ir 
rūpintojo paskyrimo 
 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-10-16 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-10-21 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

4.  Civilinė byla Nr. 2-458-
515/2013 pagal L.A. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-04-26 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-04-29 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

5.  Civilinė byla Nr. 2-776-
765/2013 pagal 
Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

Pareiškėjas 2013-06-6 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateiktas 
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus pareiškimas 
dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, pateikta 
rūpintojo kandidatūra. 2013-07-10 priimta nutartis dėl 
rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pareiškimas 
tenkintas pilna apimtimi. Nutartis įsiteisėjusi. 

6.  Civilinė byla Nr. 2-649-
765/2013 pagal S.L. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-07-03 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-07-10 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

7.  Civilinė byla Nr. 2-579-
765/2013 pagal S.S. 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-07-03 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
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Eil. 
Nr. 

Byla Procesinė 
padėtis 

Rezultatai 

pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-07-10 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

8.  Civilinė byla Nr. 2-775-
500/2013 pagal 
Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus 
pareiškimą dėl rūpintojo 
atleidimo nuo pareigų ir 
rūpintojo paskyrimo  

Pareiškėjas 2013-06-06 pateiktas Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus pareiškimas dėl rūpintojo atleidimo nuo 
pareigų ir naujo rūpintojo paskyrimo, pateikta naujo 
rūpintojo kandidatūra. 2013-07-12 priimta nutartis dėl 
rūpintojo atleidimo nuo pareigų, paskirtas naujas 
rūpintojas. Pareiškimas tenkintas pilna apimtimi. 
Nutartis įsiteisėjusi 

9.  Civilinė byla Nr. 2-213-
765/2013 pagal O.V. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo  

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-02-08 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-02-27 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

10. Civilinė byla Nr. 2-291-
500/2013 pagal P.K. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo  

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-03-12 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-03-13 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

11.  Civilinė byla Nr. 2-650-
500/2013 pagal J.Š. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-05-31 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-06-04 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

12.  Civilinė byla Nr. 2-349-
500/2013 pagal S.M. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-03-12 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-03-14 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

13.  Civilinė byla Nr. 2-402-
205/2013 pagal G.Š. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-03-27 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-05-20 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

14. Civilinė byla Nr. 2-127-
765/2013 pagal Z.R. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-01-18 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-01-25 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

15. Civilinė byla Nr. 2-403-
500/2013 pagal V.K. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-03-25 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-03-28 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

16. Civilinė byla Nr. 2-498-
500/2013 pagal A.M. 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-04-19 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
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Eil. 
Nr. 

Byla Procesinė 
padėtis 

Rezultatai 

pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 

skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-04-26 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo, 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

17. Civilinė byla Nr. 2-46-
205/2013 pagal O.D. 
pareiškimą dėl asmens 
pripažinimo neveiksniu 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-01-29 Pasvalio rajono apylinkės teismo 
sprendimu V.D. pripažintas neveiksniu. Sprendimas 
įsiteisėjęs. 

18. 
 

Civilinė byla Nr. 2-32-
765/2013 pagal A.G.G. 
pareiškimą dėl asmens 
pripažinimo neveiksniu 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-03-29 Pasvalio rajono apylinkės teismo 
sprendimu E.Č. pripažintas neveiksniu. Sprendimas 
įsiteisėjęs. 

19. Civilinė byla Nr. 2-
1233-205/2012 pagal 
V.A. pareiškimą dėl 
globos nustatymo, 
globėjo ir turto 
administratoriaus 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-11-14 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta globėjo bei turto 
administratoriaus kandidatūra. 2013-01-03 priimta 
nutartis dėl globos nustatymo, globėjo ir turto 
administratoriaus paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 
kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

20. Civilinė byla Nr. 2-337-
765/2013 pagal 
Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus 
pareiškimą dėl globėjo 
paskyrimo 

Pareiškėjas 2013-02-26 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateiktas 
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus pareiškimas 
dėl globėjo paskyrimo K.A.G. 2013-03-25 priimta 
nutartis dėl globėjo paskyrimo. Pareiškimas tenkintas 
pilna apimtimi. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

21. Civilinė byla Nr. 2-466-
765/2013 teismo 
iniciatyva dėl globos 
nustatymo, globėjo ir 
turto administratoriaus 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-04-15 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta globėjo bei turto 
administratoriaus kandidatūra. 2013-05-13 priimta 
nutartis dėl globos nustatymo, globėjo ir turto 
administratoriaus paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 
kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

22.  Civilinė byla Nr. S2-
239-765/2013 pagal I.T. 
prašymą dėl teismo 
leidimo išdavimo 
 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-02-04 Pasvalio rajono apylinkės teismo nutartimi 
išduotas teismo leidimas priimti palikimą neveiksnaus 
globotinio A.U. vardu po jo tėvo mirties. 

23. Civilinė byla Nr. 2-265-
205/2013 teismo 
iniciatyva dėl globos 
nustatymo, globėjo 
paskyrimo 
 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-02-06 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta globėjo kandidatūra. 2013-
03-15 priimta nutartis dėl globos nustatymo, globėjo 
paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

24. Civilinė byla Nr. S2-
621-205/2013 pagal 
Savivaldybės 
administracijos prašymą 
dėl teismo leidimo 
veiksmams atlikti 
išdavimo 

Pareiškėjas 2013-05-09 Pasvalio rajono savivaldybės 
administracija pateikė prašymą dėl leidimo skirti vaiko 
vidutinės priežiūros priemonę V.G. (1 m. terminui). 
2013-05-22 priimta nutartis dėl teismo leidimo 
išdavimo. Prašymas tenkintas pilna apimtimi. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

25. Civilinė byla Nr. 2-724-
227/2012 pagal UAB 
„L.“ ieškinį dėl 
Savivaldybės 
administracijos 

Atsakovas UAB „L.“ 2012-07-17 pateikė Panevėžio apygardos 
teismui ieškinį dėl: 1) Savivaldybės administracijos 
2012-06-11 sprendimo Nr. ARB-1414 nustatyti 
pasiūlymo eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinti P.A. 
pasiūlymą; 2) pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones 
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Eil. 
Nr. 

Byla Procesinė 
padėtis 

Rezultatai 

sprendimo nustatyti 
pasiūlymų eilę ir 
pripažinti laimėtoju P.A. 
pripažinimo neteisėtu 

– sustabdyti pirkimo procedūras. Dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymo: 2012-07-23 teismas 
nutartimi netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo. Dėl šios nutarties ieškovas 2012-
07-27 pateikė atskirąjį skundą Lietuvos apeliaciniam 
teismui, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio apygardos 
teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pritaikyti 
laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo 
procedūras. Savivaldybės administracija 2012-08-10 
pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo 
atmesti atskirąjį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas 
2012-10-04 nutartimi paliko Panevėžio apygardos 
teismo 2012-07-23 nutartį nepakeistą.  
Dėl sprendimo panaikinimo: 2012-07-30 Savivaldybės 
administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame 
nesutiko su pateiktu ieškiniu. Ieškovas 2012-08-07 
pateikė dubliką. Savivaldybės administracija 2012-08-
14 pateikė teismui tripliką. Panevėžio apygardos 
teismas 2012-09-26 sprendimu ieškinį atmetė. 
Ieškovas 2012-10-26 Lietuvos apeliaciniam teismui 
pateikė apeliacinį skundą, kuriama prašoma panaikinti 
Panevėžio apygardos teismo sprendimą dalyje dėl 
atstovavimo išlaidų priteisimo ir priimti naują 
sprendimą, t.y. sumažinti atstovavimo išlaidas. 
Savivaldybės administracija 2012-11-15 pateikė 
atsiliepimą į apeliacinį skundą. Apeliacinis teismas 
2013-01-15 nutartimi Panevėžio apygardos teismo 
sprendimą paliko nepakeistą, tačiau sumažino 
atstovavimo išlaidų sumą.  

26. Civilinė byla Nr. 2-259-
765/2013 pagal I.T. 
pareiškimą dėl juridinę 
reikšmę turinčio fakto 
nustatymo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-03-27 Pasvalio rajono savivaldybės 
administracija pateikė atsiliepimą dėl juridinę reikšmę 
turinčio fakto – išlaikymo reikalingumo -  nustatymo, 
kuriame nurodė, jog nėra teisinio pagrindo konstatuoti, 
kad A.U. atitinka nustatytus išlaikymo reikalingumo 
kriterijus ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. 
2013-05-13 pareiškėjas raštu atsisakė pareiškimo. 
2013-06-26 Pasvalio rajono apylinkės teismo nutartimi 
pareiškėjo prašymas patenkintas, civilinė byla 
nutraukta. Nutartis įsiteisėjusi. 

27. Administracinė byla Nr. 
I-320-320-2013 pagal 
medžiotojų būrelio „J.“ 
skundą Savivaldybės 
administracijai dėl 
įsakymo panaikinimo 

Atsakovas 
(Administracij

a), 
tretysis 

suinteresuotas 
asmuo 

(Komisija 
plotų 

vienetams 
sudaryti bei jų 
riboms keisti) 

2013-06-12 Panevėžio apygardos administraciniam 
teismui pateiktas Administracijos atsiliepimas į skundą 
dėl Administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo, 
kuriuo prašoma atmesti pareiškėjo skundą kaip 
nepagrįstą visa apimtimi. 2013-06-12 
Administraciniam teismui pateiktas Komisijos 
atsiliepimas, kuriuo prašoma atmesti pareiškėjo skundą 
kaip nepagrįstą. 2013-10-11 pateiktas pareiškėjo 
prašymas dėl skundo atisakymo. 2013-10-14 teismo 
nutartimi prašymas tenkintas, administracinė byla 
nutraukta. Nutartis įsiteisėjusi. 

28. Civilinė byla Nr. 2-29-
500/2012 dėl 
Savivaldybės 
administracijos 
Pumpėnų seniūnijos 

Tretysis asmuo Savivaldybės administracija 2011-08-02 pateikė 
Pasvalio rajono apylinkės teismui atsiliepimą tik dėl 
ieškininio reikalavimo pripažinti Savivaldybės 
administracijos Pumpėnų seniūnijos 2009 m. sausio 22 
d. pažymą Nr. ISD-21 negaliojančia (dėl kitų 
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Eil. 
Nr. 

Byla Procesinė 
padėtis 

Rezultatai 

2009-01-22 pažymos 
Nr. ISD-21 pripažinimo 
negaliojančia ir 
valstybės įmonė 
„Registrų centras“ 
esančių įrašų 
nuginčijimo, ieškovams 
nuosavybės teisės 
pripažinimo, 
įpareigojimo Valstybės 
įmonės „Registrų 
centras“ įrašų pakeitimo 

reikalavimų neturi teisinio suinteresuotumo), kuriuo 
nesutiko su tokiu reikalavimu. Pasvalio rajono 
apylinkės teismui ieškovai pateikė pareiškimą dėl 
ieškinio atsiėmimo. 2013-02-13 teismas nutartimi 
tenkino prašymą, ieškinys paliktas nenagrinėtu ir 
grąžintas ieškovams. Nutartis įsiteisėjusi. 

29. Civilinė byla dėl daikto 
pripažinimo 
bešeimininkiu ir jo 
perdavimo Savivaldybės 
nuosavybėn 

Pareiškėjas  Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2012-03-
23 pateikė Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pareiškimą dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu ir jo 
perdavimo Savivaldybės nuosavybėn (30 objektų). 
Valstybinė mokesčių inspekcijai tik 2013 m. gruodžio 
mėn. pateikus atsiliepimą, 2013-12-31 priimtas 
teismo sprendimas. Turtas pripažintas 
bešeimininkiu. Įsiteisėjusi. 

30. Civilinė byla Nr. 2-698-
205/2013 pagal VMI 
pareiškimą dėl turto 
(butų) pripažinimo 
bešeimininkiu 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-05-30 pateiktas Savivaldybės administracijos 
atsiliepimas, kuriuo neprieštaraujama kad turtas (butai) 
būtų pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybės 
nuosavybėn.2013-06-06 Pasvalio rajono apylinkės 
teismo sprendimu turtas pripažintas bešeimininkiu ir 
perduotas valstybės nuosavybėn. Sprendimas 
įsiteisėjęs. 

31. Civilinė byla Nr. 2-708-
500/2013 pagal R.Č. 
ieškinį dėl tėvystės 
nustatymo 

Atsakovas 2013-07-31 pateiktas Savivaldybės administracijos 
atsiliepimas į ieškinį dėl tėvystės nustatymo, kuriame 
neprieštaraujama, kad R.Č. būtų pripažintas K.M., 
E.M., M.M., Š.M. tėvu, tačiau prašoma pašalinti 
pareiškimo trūkumus ir pakeisti netinkamą šalį – 
Savivaldybės administraciją – tinkama – Vaiko teisių 
apsaugos skyriumi. Trūkumai pašalinti, šalis 
pakeista tinkama ir Pasvalio rajono apylinkės teismo 
2013-10-14 sprendimu ieškinys patenkintas. 
Sprendimas įsiteisėjęs. 

32. Civilinė byla Nr. 2-217-
205/2012 dėl 
įpareigojimo pašalinti 
savavališkos statybos 
padarinius pagal 
Valstybinės teritorijų 
planavimo ir statybos 
inspekcijos ieškinį 

Tretysis 
suinteresuotas 

asmuo 

2012-01-24 Savivaldybės administracija pateikė 
Pasvalio rajono apylinkės teismui atsiliepimą, kuriuo 
sutinkama su ieškiniu – įpareigoti atsakovą per teismo 
nustatytą terminą savo lėšomis pašalinti savavališkos 
statybos padarinius. 2012-03-09 teismo nutartimi byla 
sustabdyta. 2012-08-01, 2012-10-18 pateikti patikslinti 
ieškiniai., patikslinti atsiliepimai. 2013-02-22 Pasvalio 
rajono apylinkės teismo sprendimu ieškinį tenkino 
– ieškovas įpareigotas iki 2014-04-03 įteisinti 
savavališką pastato II aukšto statybą, neįteisinus – 
iki 2014-10-03 savo lėšomis pašalinti savavališkos 
statybos padarinius, o šio reikalavimo neįvykdžius – 
leista Inspekcijai pašalinti savavališkos statybos 
padarinius, išieškant iš ieškovo išlaidas. Sprendimas 
įsitesėjęs. 

33. Civilinė byla Nr. 2-84-
500/2012 pagal A.U. 
ieškinį dėl neturtinės 

Atsakovas 2011-11-09 pateiktas Pasvalio rajono apylinkės teismui 
A.U. ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo 
(konfidencialios informacijos atskleidimas). 2012-04-
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Eil. 
Nr. 

Byla Procesinė 
padėtis 

Rezultatai 

žalos atlyginimo. 
Ieškinio suma 60.000 Lt 

26 pateiktas patikslintas ieškinys. 2012-03-20 pateiktas 
atsiliepimas, kuriuo nesutinkama su ieškiniu ir 
prašoma jį atmesti kaip nepagrįstą. 2012-05-09 
pateiktas atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame 
Administracijos pozicija liko ta pati. 2012-06-21 
priimtas sprendimas – ieškinys atmestas. 
Sprendimas įsiteisėjęs. 
2012-11-02 pateiktas ieškovo prašymas atnaujinti 
procesą civilinėje byloje. 2012-12-10 pateiktas 
Savivaldybės administracijos atsiliepimas į prašymą 
atnaujinti procesą, kuriuo nesutinkama su prašymu ir 
prašoma teismo atmesti pareiškėjo prašymą ir 
atsisakyti atnaujinti procesą. 2013-02-01 nutartimi 
procesas atnaujintas. 2013-09-16 Pasvalio rajono 
apylinkės teismo sprendimu ieškinys atmestas. 
Sprendimas įsiteisėjęs. 

34. Civilinė byla Nr. 2-802-
205/2013 pagal J.J. 
pareiškimą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo 
paskyrimo 
 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-07-31 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo kandidatūra. 
2013-08-06 priimta nutartis dėl rūpybos nustatymo ir 
rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

35. Civilinė byla Nr. 2-804-
765/2013 teismo 
iniciatyva dėl globos 
nustatymo, globėjo ir 
turto administratoriaus 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta globėjo ir turto 
administratoriaus kandidatūra. 2013-08-28 priimta 
nutartis dėl globos nustatymo, globėjo ir turto 
administratoriaus paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 
kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

36. Civilinė byla Nr. 2-910-
765/2013 teismo 
iniciatyva  dėl globos 
nustatymo, globėjo 
paskyrimo 
 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-07-02 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateikta 
suinteresuoto asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus) išvada ir pateikta globėjo kandidatūra. 2013-
09-13 priimta nutartis dėl globos nustatymo, globėjo 
paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

37. Civilinė byla Nr. 2-862-
205/2013 pagal 
Panevėžio apskrities 
VPK pareiškimą dėl 
juridinę reikšmę turinčio 
fakto nustatymo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-07-19 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateiktas  
Panevėžio apskrities VPK pareiškimas dėl juridinę 
reikšmę turinčių faktų nustatymo. 2013-08-13 Pasvalio 
rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, 
kuriame neprieštarauja dėl juridinio fakto nustatymo. 
2013-11-11 priimtas sprendimas, kuriuo nustatytas 
juridinę reikšmę turintis faktas. Sprendimas 
įsiteisėjęs. 

38. Civilinė byla Nr. 2-163-
205/2013 pagal S.Š. 
ieškinį A.D.A. dėl 
nekilnojamojo turto 
atidalijimo iš bendrosios 
dalinės nuosavybės 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-11-28 Pasvalio rajono apylinkės teismui pateiktas 
S.Š. ieškinys A.D.A. dėl nuosavybės atidalinimo. 
2013-02-11 Pasvalio rajono savivaldybės 
administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį. 2013-04-29 
Pasvalio rajono apylinkės teismui A.D.A. pateikė 
priešieškinį (patikslintas 2013-05-30) dėl naudojimosi 
žemės sklypu tvarkos nustatymo. 2013-05-14 Pasvalio 
rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į 
priešieškinį. 2013-08-29 priimta nutartis patvirtinti 
teismui pateiktą ieškovo S.Š. ir atsakovo A.D.A. taikos 
sutartį dėl nekilnojamojo turto atidalijimo iš 
bendrosios dalinės nuosavybės.  
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Eil. 
Nr. 

Byla Procesinė 
padėtis 

Rezultatai 

Nutartis įsiteisėjusi.   
39. Civilinė byla Nr. 2-803-

515/2013 pagal L.K. 
pareiškimą dėl E.K. 
pripažinimo neveiksnia 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-06-14 Pasvalio apylinkės teismui pareiktas L.K. 
pareiškimas dėl E.K. pripažinimo neveiksnia. 2013-12-
11 priimta nutartimi pareiškimas tenkinamas, E.K. 
pripažinta neveiksnia. Nutartis įsiteisėjusi. 

40. Civilinė byla Nr. 2-774-
515/2013 pagal 
Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus 
pareiškimą dėl J.L. 
pripažinimo neveiksnia 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-06-07 Pasvalio apylinkės teismui pareiktas 
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus pareiškimas 
dėl J.L. pripažinimo neveiksnia. 2014-01-24 priimta 
nutartimi pareiškimas tenkinamas, J.L. pripažinta 
neveiksnia. Nutartis įsiteisėjusi. 

41. Civilinė byla Nr. 2-
2061-500/2013 pagal 
Valstybinės teritorijų 
planavimo ir statybos 
inspekcijos prie 
Aplinkos ministerijos 
ieškinį atsakovui R.R. 

Suinteresuotas 
asmuo 

2013-12-27 Pasvalio apylinkės teismui pareiktas 
atsiliepimas į ieškinį dėl įpareigojimo pašalinti 
savavališkos statybos padarinius. Civilinė byla 
nepradėta nagrinėti. 

 
 

III. PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 
 

Pirminė teisinė pagalba – tai Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, 
skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši 
teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl 
taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą. Pažymėtina, kad pirminė teisinė pagalba 
neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę 
gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat 
kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys 
fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.  

Pasvalio rajone pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 427 asmenims. Per mėnesį vidutiniškai 
pirminės teisinės pagalbos kreipėsi 36 asmenys. 2013 m. buvo parengti 141 prašymai suteikti 
antrinę teisinę pagalbą.  

Ataskaitiniu laikotarpiu pareiškėjų, kuriems atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą ir 
kuriems buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė, nebuvo. Pareiškėjų skundų dėl 
pirminės teisinės pagalbos  teikimo nebuvo gauta. 

Daugiausia teisinių konsultacijų buvo suteikta šeimos teisės, civilinės teisės ir proceso 
klausimais. Mažiausiai pareiškėjų kreipėsi – nuosavybės teisių atkūrimo, žemės teisės, socialinės 
apsaugos teisės klausimais. 

2013 m. teikiant pirminę teisinę pagalbą, taikos sutarčių sudaryta nebuvo.  
2013 m. parengta ar padėta parengti 72 dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių 

institucijoms.  
Teisinės pagalbos teikimo Savivaldybės administracijoje 2008–2013 m. dinamika 

pateikiama 2 paveiksle. 
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2 pav. Teisinės pagalbos teikimas Savivaldybės administracijoje 2008-2013 metais 

 
Kaip matome iš pateikto paveikslo, analizuojant 2008-2013 metų laikotarpį, daugiausia 

pirminės teisinės pagalbos suteikta 2011 metais, o parengtų dokumentų antrinei teisinei pagalbai 
gauti – 2012 metais. 

 

IV. PILIEČIŲ APTARNAVIMAS 
 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija stengiasi, kad būtų užtikrintas visapusiškas, 
efektyvus ir operatyvus aptarnavimas įvairioms asmenų grupėms; kiek įmanoma sumažinta 
administracinė našta (privalomų pateikti dokumentų skaičius). 2013 metais Bendrojo skyriaus 
specialistai priėmė ir užregistravo 825 prašymus, pranešimus ir 5 skundus. Atlikus gautų skundų 
nagrinėjimą paaiškėjo, kad jie buvo nepagrįsti. 

Fiziniai ir juridiniai asmenys į Savivaldybės administraciją dažniausiai kreipiasi dėl adresų 
pastatams bei žemės sklypams suteikimo – 230 prašymų, dėl licencijų, leidimų išdavimo - 96 
prašymai, dėl teritorijų planavimo dokumentų išdavimo – 101 prašymas, dėl socialinio būsto 
suteikimo bei socialinio būsto nuomos mokestį mažinančio koeficiento taikymo -   70 prašymų, dėl 
gatvių, kelių, melioracijos įrenginių remonto – 25 prašymai. 

Atlikus anoniminę asmenų apklausą apie aptarnavimą ir prašymų nagrinėjimą Savivaldybės 
administracijoje, galima konstatuoti, kad asmenų aptarnavimas vertinamas  teigiamai (95 proc. 
apklaustųjų įvertino labai gerai, gerai ir vidutiniškai).  Anketas užpildę respondentai nusiskundimų 
neturėjo: asmenų aptarnavimo paslaugos jiems priimtinos dėl patogaus darbo laiko ir dėl klausimų 
sprendimo operatyvumo – asmenims nereikia ilgai laukti priėmimo, jie aptarnaujami mandagiai. 

 
 

V. SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ TVARKYMAS 
 

Savivaldybės administracijos 2013 metų  prioritetai dokumentų valdymo srityje buvo 2011  
metų dokumentų tvarkymas sudarant nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, trumpai saugomų bylų 
sąrašus,  Savivaldybės institucijų 2014 metų dokumentų registrų sąrašo ir dokumentacijos plano 
parengimas;  parengiamieji darbai dėl dokumentų rengimo ir derinimo Savivaldybės administracijos 
dokumentų valdymo sistemoje,  teisės aktų  ir jų projektų registravimo  teisės aktų registre (TAR) ir  
teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 
įstatymą. 

Gauti 3794 raštai adresuoti Savivaldybei ir/ar  Administracijai iš Lietuvos Respublikos 
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Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje, 
Lietuvos savivaldybių asociacijos, savivaldybių, įvairių įmonių, organizacijų. Visi gauti dokumentai  
nukreipti darbuotojams  vykdymui.  Daugiausia dokumentų  teko nagrinėti   Investicijų ir turto 
valdymo (716), Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros  (652), Socialinės paramos ir sveikatos (416), 
Bendrojo (355), Juridinio  ir personalo (344), Švietimo ir sporto (317) skyrių darbuotojams. 

Savivaldybės administracija 2013 metais  parengė ir išsiuntė 3165 raštus. Daugiausia raštų 
parengė Investicijų ir turto valdymo (977), Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros (639), Apskaitos 
(396), Bendrojo (358),  Juridinio ir personalo (297) skyrių darbuotojai.  Gaunamų ir siunčiamų 
dokumentų kaita 2010-2013 m. pateikiama 3 paveiksle. 

 
3 pav. Užregistruotų gautų ir siunčiamų dokumentų kaita 2010-2013 m. 

 
Savivaldybės administracijos direktorius 2013 metus išleido 1833 įsakymus, iš jų: 

veiklos klausimais - 878; personalo klausimais - 351; atostogų ir komandiruočių  klausimais 
-604. Didžiąją dalį įsakymų veiklos klausimais parengė Investicijų ir turto, Vaiko teisių apsaugos,  
Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros,  Bendrojo skyriaus darbuotojai. 

Užregistruoti  ir  darbuotojams vykdymui pateikti  84 Savivaldybės mero potvarkiai  veiklos 
klausimais.  Savivaldybės tarybai pateikti 307 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai  rajono 
gyventojams, savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms aktualiais klausimais ir  
klausimais, susijusiais su Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų įgyvendinimu.  
Savivaldybės tarybos ir jos sudarytų  komitetų, kolegijos  posėdžių ir Savivaldybės tarybos 
priimamų teisės aktų skaičius 2013 m. išliko panašus kaip ir 2012 m. Informacija  apie 
Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimą pateikiama 2 lentelėje.  

 
2 lentelė.  Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimas 

 
Veiklos pavadinimas 2012 m. 2013 m. 

Surašyta Savivaldybės tarybos posėdžių protokolų 10 11 
Užregistruota ir perduota vykdymui Savivaldybės tarybos sprendimų  278 302 
Surašyta Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių protokolų 47 43 
Surašyta Savivaldybės tarybos kolegijos posėdžių protokolų 12 11 
Užregistruota ir perduota vykdymui Savivaldybės tarybos kolegijos 
sprendimų 

1 0 
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Informacinės technologijos. Bendrą savivaldybės administracijos kompiuterinį tinklą 
sudaro 192 vartotojų darbo vietos, iš jų 90 seniūnijose  ir 9  serveriai. Administruojama 12 tinklinių 
programų, tame tarpe: žemės nuomos mokesčio programa „MASIS“, dokumentų valdymo sistema 
ISA DVS, teisinės informacijos sistema „Litlex“, finansų, apskaitos ir strateginio valdymo sistema 
FinISA, Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus programos „Sąmatos“ bei ArcGis, socialinių 
paslaugų valdymo programa „SPIS“. Gaunami duomenys iš valstybinių registrų – gyventojų 
registro tarnybos, Sodros, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Darbo biržos, Regitros, 
Nekilnojamojo turto registro. 2013-aisiais metais buvo nupirkta 13 biuro kompiuterių. Perkeltos ir 
naujai įrengtos 46 darbo vietos. Įdiegta centralizuota darbo vietų autorizavimo ir valdymo sistema 
Active Directories. Atnaujintos Dokumentų valdymo sistemos ir pašto  serverių operacinės 
sistemos, iš esmės pakeista tinklapio serverio operacinė sistema. 

 
Ryšiai su visuomene, bendradarbiavimas su užsienio partneriais.  2013 metais 

informacija apie numatomus posėdžius, susitikimus ir kitus renginius nuolat buvo perduodama 
spaudos atstovams, skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Skiltyje „Vadovų darbotvarkės“ 
pildomos ir atnaujinamos Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ir 
direktoriaus pavaduotojo darbotvarkės.  

Informacija apie svarbiausius Savivaldybės įvykius ir renginius buvo skelbiama 
Savivaldybės interneto svetainėje, leidinyje „Savivaldybių žinios“.  

Buvo aktyviai bendradarbiaujama su Latvijos Bauskės, Rundalės, Dobelės ir Jelgavos 
savivaldybėmis. Bendradarbiaujant su šiomis savivaldybėmis yra sėkmingai įgyvendinami du 
tarptautiniai projekai: „Modernios Lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas 
Lielupės upės žemupyje“ ir „Tarptautinio verslo informacijos tinklo sukūrimas viešosiose 
bibliotekose“. Skatinant tarpusavio bendradarbiavimą dalyvaujama susitikimuose, seminaruose, 
mokymuose tiek Pasvalio rajono savivaldybėje, tiek kitose savivaldybėse – partnerėse. 

 
Likviduotų įmonių archyvas. Juridinius asmenis, likviduojančius Pasvalio rajono 

savivaldybėje registruotą įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, teisės aktai įpareigoja perduoti savo 
veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui. 2013 metais 
saugoti priimta 11 įmonių dokumentai.  Kasmet  savivaldybės likviduotų įmonių archyve saugomų 
dokumentų (bylų) skaičius didėja. Duomenys kaip kinta saugomų dokumentų skaičius pateikiami  4  
paveiksle. 

 

 
4  pav. Likviduotų įmonių archyve saugomų dokumentų (bylų) skaičius 2003 -2013 m. 
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VI. VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖ 
 

Atliekant Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės kalbos komisijos nutarimų ir kitų 
valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo kontrolę 
2013 m.  patikrinta 40 įstaigų, 11 interneto svetainių, 20 reklamos ir  viešųjų užrašų. 4 įmonėms 
nurodyta ištaisyti  kalbos klaidas viešuosiuose užrašuose. Parengtas atmintinių rinkinys dėl 
pagrindinių kalbos vartojimo klaidų ir paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės ir 
Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams aktualiais kalbos klausimais elektroniniu paštu 
išsiųstos 5 rekomendacijos.  

 
 

VII. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ (CIVILINĖS SAUGOS) PREVENCIJA 
 

2013-aisiais metais įvyko 3 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai kurių 
metu buvo sprendžiami klausimai dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių ūkio subjektų pasirengimo 
prognozuojamo atšalimo atveju ir gausaus sniego (pūgos) atvejais; dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir 
jų prevencijos; dėl pasirengimo pavasariniam polaidžiui ir civilinės ir priešgaisrinės saugos būklės 
analizės aptarimo. 

Savivaldybės interneto tinklapyje, rajono laikraštyje skelbti patarimai gyventojams civilinės 
saugos, priešgaisrinės saugos tematika,  informacija apie planuojamą GPIS patikrinimą su elektros 
sirenų įjungimu ir kaip elgtis išgirdus sirenų kauksmą, skelbta informacija apie įvykusius 
Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžius, juose priimtus sprendimus. Įsigyta 60 vnt. 
plakatų ,,Nedegink žolės“, kurie buvo išdalinti  seniūnijoms, mokykloms ir kt. ūkio subjektams, 
dalyvauta švietimo įstaigų apie žmogaus saugą organizuotuose renginiuose.  

Pasvalio sporto mokykloje suorganizuotos savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės 
pratybos tema ,,Civilinės saugos ir gelbėjimo institucijų veiksmai likviduojant ekstremalaus įvykio 
padarinius Pasvalio sporto mokyklos arenoje ir jos prieigose“. Pratybų metu pastebėta, kad: 

• Pratybose dalyvavusios specialiosios tarnybos, institucijos naudojosi parengtais 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planais, tinkamai pasirengusios veikti ekstremaliosios situacijos 
metu, valdyti susidariusią ekstremalią situaciją.  

• Nebuvo veiksmų koordinavimo tarp civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų atsakingų 
institucijų ekstremalaus įvykio vietoje.  

• Atskiros tarnybos naudoja tik jiems skirtus radijo dažnius, o tai apsunkino sprendimus 
priimančių ir dirbančių avarijos vietoje pareigūnų darbą bei komunikavimą, sprendimams priimti 
sugaišta per daug laiko (VšĮ Pasvalio ligoninė pranešimą apie ekstremalųjį įvykį gavo pavėluotai, 
tik atvežus pirmuosius nukentėjusius). 

• Avarinių pranešimų sistema, kuri informuoja žiūrovus apie evakuaciją, dėl triukšmo salėje ir 
silpno garso nepajėgi užtikrinti kokybiškos informacijos perdavimą (pranešimo tekstas buvo blogai 
girdimas).  

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas patikrino civilinės saugos būklę 6 įstaigose, 
visose tikrintose įstaigose civilinės saugos būklė įvertinta gerai. 

Praėjusiais metais Savivaldybės teritorijoje kilo 4  ekstremalieji įvykiai - 2013 m. vasario 5 
d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-83 paskelbta gripo ir ūminių 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos epidemija;  rasti 3 sprogmenys. 

 
 

VIII. LEIDIMŲ  (LICENCIJŲ)  IŠDAVIMAS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS IR 
TVARKA 

 
2013 m. gruodžio 31 d. Pasvalio rajono savivaldybėje buvo  208 galiojančios licencijos 

verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 203 licencijos  verstis mažmenine prekyba 
tabako gaminiais.  Lyginant 2003-2013 metų laikotarpį galima konstatuoti, kad iki 2011 metų 
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išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius 
didėjo, nuo 2012 m.   - mažėja. Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybėje galiojančių licencijų 
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais  skaičių 2003-2013 m.  
pateikiama 5 paveiksle.  

 
5 pav. Pasvalio rajono savivaldybėje galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais  skaičius 2003-2013 m.  
 
Informacija apie Licencijų  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais, vienkartinių licencijų 

ir  licencijų verstis mažmenine prekyba  tabako gaminiais  išdavimą, papildymą, patikslinimą, 
panaikinimą pateikiama 6, 7 paveiksluose.  

 
6 pav. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos išduotos, panaikintos licencijos 

verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  2003-2013 m.  
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7 pav. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos išduotos, panaikintos licencijos 

verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 2003-2013 m. 
 
2013 m. išduotas 1 leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, 3 licencijų 

kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais ir 39 leidimai vežti 
keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. 

2013 m. Savivaldybės administracija išdavė 2 leidimus verstis mažmenine prekyba 
suskystintomis naftos dujomis.  Pasvalio rajone 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 11 galiojančių leidimų  
verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir 16 leidimų verstis suskystintų naftos 
dujų prekyba. 

 
 

IX. CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS IR DUOMENŲ TEIKIMAS 
 

Civilinės metrikacijos skyrius atlieka valstybės perduotas funkcijas, sudarant civilinės 
būklės aktų įrašus Pasvalio rajone ir vykdant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios 
dalies nuostatas. Ataskaitoje pateikti skaičiai neatspindi rajono demografinės situacijos ir dažnai 
neatitinka Statistikos departamento oficialiai pateiktų rodiklių,  skaičiai iliustruoja tik realiai atliktą 
darbą, leidžia orientuotis, kiek tam darbui atlikti reikėjo žmogiškųjų ir materialinių resursų.  
Vykdant Civilinio kodekso reikalavimus, dažnai neatsižvelgiama į  pareiškėjo deklaruotą 
gyvenamąją vietą, todėl dažnai įrašai sudaromi ir ne Pasvalio  rajono gyventojams ar atvirkščiai. 

2013 metais Civilinės metrikacijos skyrius sudarė 1148 įvairius civilinės būklės aktų įrašus 
(262 gimimo, 149 santuokos, 56 santuokos nutraukimo, 419 mirties, 262 civilinės būklės aktų įrašų 
pakeitimo, papildymo įrašus). Išaugo apskaitytų  civilinės būklės aktų įrašų skaičius, kai įrašai   
sudaromi užsienio valstybėje, o Lietuvoje tik įtraukiami į apskaitą. 2013 m. apskaityti 49 gimimo  ir 
8 santuokos įrašai.  Apskaityti ir santuokos aktų įrašai, sudaryti bažnyčiose. 47 santuokas sudarė 
religinės bendruomenės Pasvalio rajone, šios santuokos  tik įtrauktos į apskaitą. 89 santuokos 
įregistruotos civilinės metrikacijos skyriaus patalpose, 5 – jaunavedžių pasirinktose vietose. Iš viso 
buvo gauti 164 piliečių prašymai įregistruoti santuokas. Dalis prašymų šiuo metu dar yra vykdoma.  

Pateikiame keletą  paveikslų,  iliustruojančių civilinės būklės aktų įrašų dinamiką Pasvalio 
rajone per pastaruosius metus.   

2013 metais užregistruotos 128 mergaitės ir 134 berniukai. Ne santuokoje gimusių vaikų 
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įregistruota 129 (49,2 proc.), iš jų 110 vaikų tėvams pripažinta tėvystė, o 19 gimimo įrašai 
įregistruoti moterų, kurios apsisprendė auginti vaiką vienos.  
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8 pav. Gimimų dinamika Pasvalio rajone 2007– 2013 metais 
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9 pav. Santuokų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2007 - 2013 metais 
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10  pav. Ištuokų ir nepilnose šeimose augti likusių vaikų 2007 - 2013 metų  dinamika Pasvalio 
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11 pav. Pasvalio rajono gyventojų mirtingumas 2007 - 2013 metais 
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Vienas iš svarbiausių gyvenimo kokybės vertinimo kriterijų yra gyventojų sveikata, kurią 
atspindi gyventojų mirtingumo lygis, kuris  2013 metais  sumažėjo.   

Pasvalio rajone 2013 metais dažniausia mirties priežastis buvo įvairios širdies ir  
kraujagyslių ligos, bei vėžys, 12 rajono gyventojų gyvenimą baigė savižudybe, dar 12 žmonių 
netekome nelaimingų atsitikimų metu. 

12 Paveiksle pavaizduota mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių dinamika Pasvalio 
rajone per pastaruosius 7 metus.  
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12 pav. Išorinių mirties priežasčių 2007 - 2013 metų dinamika Pasvalio rajone 
 

 
X. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

 
Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka 

administruoja savivaldybės biudžeto ir kitas lėšas, organizuoja savivaldybės biudžeto planavimą. 
Kaip ir kasmet, einamųjų metų eigoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto 
sandaros įstatymu, kitais teisės aktais - organizuoja ateinančių metų savivaldybės biudžeto 
planavimą, biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą. 

 
Pajamos. Patvirtintas 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 71643,9 

tūkst. Lt. Atsižvelgiant į realius poreikius ir pokyčius, Savivaldybės biudžetas metų eigoje buvo 
tikslinamas. 2013 metų pabaigai patikslintas savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 69470,8 
tūkst. Lt, gauta 68310,6 tūkst. Lt. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 98,4 proc. 2013 m. pajamos 
nurodytos be praėjusių (2012 m) lėšų  likučio. 

Savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas pagal pajamų rūšis 
pateikiamas 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos  (tūkst. Lt) 

 
Eil. 
Nr. 

Pajamų pavadinimas Patikslintas 
2013 m. 
pajamų 
planas 

2013 m. 
įvykdy-

mas 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdy-

mas 
(proc.) 

Pajamų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 
1. Mokesčiai 26327,6 25344,0 -983,6 96,3 37,1 

1.1. Gyventojų pajamų 
mokestis (gautas iš 
Valstybinės mokesčių 
inspekcijos) 

14379,0 13861,6 -517,4 96,4 20,3 

1.2. Gyventojų pajamų 
mokestis savivaldybių 
išlaidų struktūros 

5216,0 5003,0 -213,0 96,0 7,3 



18 
 

Eil. 
Nr. 

Pajamų pavadinimas Patikslintas 
2013 m. 
pajamų 
planas 

2013 m. 
įvykdy-

mas 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdy-

mas 
(proc.) 

Pajamų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 
skirtumams išlyginti 

1.3. Gyventojų pajamų 
mokestis savivaldybių 
pajamoms iš gyventojų 
pajamų mokesčio išlyginti 

3597,0 3565,0 -32,0 99,2 5,2 

1.4. Turto mokesčiai 2891,6 2680,2 -211,4 92,7 4,0 
1.5. Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 244,0 234,2 -9,8 96,0 0,3 

2. Dotacijos 38658,4 38654,5 -3,9 99,9 56,6 
2.1. Valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) 
funkcijoms atlikti 

15115,2 15098,7 -16,5 99,9 22,1 

2.2. Mokinio krepšeliui 
finansuoti 20489,0 20489,0 0 100 29,9 

2.3. Kitos dotacijos 2879,7 2879,6 -0,1 100 4,3 
2.4. Valstybės investicijų 

programa 128,0 127,7 -0,3 99,8 0,2 

2.5. Europos Sąjungos 
finansinės paramos lėšos  46,5 59,5 +13,0 128,0 0,1 

3. Kitos pajamos 1290,6 1196,1 -94,5 92,7 1,8 

4. Pajamos už teikiamas 
paslaugas 3129,4 3069,6 -59,8 98,1 4,4 

5. 
Materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
realizavimo pajamos 

30,0 11,6 -18,4 38,7 0 

6. 
Iš kitų savivaldybių 
gautos mokinio krepšelio 
lėšos 

34,8 34,8 0 100 0,1 

7. 
Iš viso visi mokesčiai, 
dotacijos, pajamos ir 
sandoriai 

69470,8 68310,6 -1160,2 100,4 100 

8. Paskolos 3500,0 2689,9 x x x 
9. Iš viso 72970,8 71000,5 x x x 

10. Praėjusių (2012 m) lėšų 
likučiai  1211,3 x x x 
  
 
Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas  72970,8  tūkst. Lt, išleista  

71592,1 tūkst. Lt.  Išlaidų planas įvykdytas   98,2 proc. 2013 m. išlaidų planas nurodytas be 
praėjusių (2012 m.) lėšų likučio. 
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4 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 
(tūkst. Lt) 

 
Eil. 
Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 
klasifikaciją 

2013 m. 
patikslintas 

išlaidų 
planas 

 

2013 m. 
išlaidų 

įvykdymas 
 
 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta- 

Plano 
įvykdymas 

(proc.) 

Išlaidų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 

1. Bendrosios valstybės 
paslaugos 8454,6 8410,2 -44,4 99,5 11,8 

2. Gynyba 56,1 56,1  100 0,1 

3. Viešoji tvarka ir visuomenės 
apsauga 1434,8 1361,7 -73,1 94,9 1,9 

4. Ekonomika 3460,3 2998,6 -461,7 86,7 4,2 
5. Aplinkos apsauga 1056,5 997,7 -58,8 94,4 1,4 
6. Būstas ir komunalinis ūkis 3691,7 3428,8 -262,9 92,9 4,8 
7. Sveikatos apsauga 215,5 205,2 -10,3 95,3 0,3 
8. Poilsis, kultūra ir religija 7195,0 6904,9 -290,1 94,0 9,7 
9. Švietimas 32905,0 32972,6 +67,6 100,2 46,0 

10. Socialinė apsauga 14456,6 14211,6 -245,0 98,3 19,8 
 Iš viso išlaidų 72926,1 71547,4 -1378,7 98,2 100 
 Kitoms savivaldybėms 

perduotos mokinio krepšelio 
lėšos 

44,7 44,7 x x x 

 Iš viso išmokų 72970,8 71592,1 x x x 
 

5 lentelė.  Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto  išlaidos pagal ekonominę 
klasifikaciją  tūkst. Lt) 

 
Eil. 
Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 
klasifikaciją 

2013 m. 
išlaidų 
planas 

 

2013 m. 
išlaidų 

įvykdymas 
 
 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdym

as 
(proc.) 

Išlaidų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 

1. Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 42389,6 41960,9 -428,7 99,0 58,6 

1.1. Darbo užmokestis 32336,3 32090,0 x x x 
1.2. Socialinio draudimo įmokos 10053,3 9870,9 x x x 

2.  Prekių ir paslaugų 
naudojimas 14109,1 13652,8 -456,3 96,8 19,1 

2.1. Mityba 934,6 929,6 x x x 

2.2. Medikamentai (darbuotojų 
sveikatos tikrinimas) 4,4 4,1 x x x 

2.3. Ryšių paslaugos 268,4 223,8 x x x 
2.4. Transporto išlaikymas 1382,5 1283,7 x x x 
2.5. Apranga ir patalynė 36,7 24,7 x x x 
2.6. Spaudiniai 146,9 140,3 x x x 
2.7. Kitos prekės  1285,3 1172,4 x x x 
2.8. Komandiruotės  30,7 25,2 x x x 

2.9. Miestų ir gyvenviečių 
viešasis ūkis 35,7 35,4 x x x 

2.10 Ilgalaikio materialiojo turto 947,8 814,5 x x x 
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Eil. 
Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 
klasifikaciją 

2013 m. 
išlaidų 
planas 

 

2013 m. 
išlaidų 

įvykdymas 
 
 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdym

as 
(proc.) 

Išlaidų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 
einamasis remontas 

2.11 Kvalifikacijos kėlimas 75,8 52,0 x x x 
2.12 Komunalinės paslaugos 4240,6 4445,4 x x x 
2.13 Kitos paslaugos 4719,7 4501,7 x x x 
3. Turto išlaidos 250,6 215,4 -35,2 86,0 0,3 
3.1. Sumokėtos palūkanos 250,6 215,4 x x x 
4. Socialinės išmokos 9704,7 9681,9 -22,8 99,8 13,5 
4.1. Socialinė parama 9669,4 9648,7 x x x 
4.2. Darbdavių socialinė parama  35,3 33,2 x x x 
5. Kitos išlaidos 2026,3 2383,4 +357,1 117,7 3,3 

5.1. Kitiems einamiesiems 
tikslams 2026,3 2383,4 x x x 

6. 
Materialiojo ir 
nematerialiojo turto  
įsigijimo išlaidos 

2535,2 1742,6 -792,6 68,8 2,5 

6.1. Materialiojo turto įsigijimo 
išlaidos 2417,4 1695,7 x x x 

6.2. Nematerialiojo turto įsigijimo 
išlaidos 117,8 46,9 x x x 

7. Išlaidos dėl finansinių 
įsipareigojimų vykdymo 1910,6 1910,4 -0,2 100 2,7 

7.1. Paskolos (grąžintos) 1910,6 1910,6 x x x 
8. Iš viso išlaidų 72926,1 71547,4 -1378,7 98,2 100 

 
9. 

Kitoms savivaldybėms 
perduotos mokinio 
krepšelio lėšos 

44,7 44,7 x x x 

10. Iš viso išmokų 72970,8 71592,1 x x x 
 

Savivaldybės skola. Negrąžintų paskolų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 11537,5  tūkst. 
Lt. Per 2013 metus grąžinta 1910,4 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų, sumokėta 215,4 tūkst. Lt palūkanų. 
2013 metais pasirašytos dvi kreditavimo sutartys su AB Swedbank dėl ilgalaikės paskolos 
investiciniams projektams finansuoti 1500,0 tūkst. Lt sumai ir su AB SEB 1500,0 tūkst. Lt sumai 
kreditinė linija investiciniams projektams finansuoti išlaidų kompensavimo būdu.  
           

 Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas. 2013 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų 
savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų kreditinis įsiskolinimas buvo 5144,2 tūkst. Lt, 
iš jų didžiausi įsiskolinimai – 1112,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, 564,5 tūkst. Lt socialinio 
draudimo įmokos,  897,5 tūkst. Lt komunalinės paslaugos, 198,1 transporto išlaikymas, 295,1 tūkst. 
Lt kitos paslaugos, 935,0 tūkst. Lt nuostolingų maršrutų kompensavimas ir mokinių pavežėjimas, 
641,1 tūkst. Lt socialinės išmokos (pagal įstatymą priskaičiuotos išmokos už gruodžio mėn. 
mokamos sausio mėn.).  Ilgalaikio įsiskolinimo, kurio įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 
45 d. 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1163,3 tūkst. Lt. 

2013 metais grąžinome 16492,67 Lt nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 152,0 
Lt socialinei paramai mokiniams teikti, 6520,19 Lt dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo 
rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, 9100,0 Lt vaikų teisių apsaugai, 
720,48 Lt socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti. 
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Žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę.  Žemės nuomos mokesčiu apmokestinta 
3740 sklypų, suformuotos 2292 deklaracijos. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimus dėl nuomos 
mokesčio už valstybinę žemę lengvatų taikymo,  suteikta lengvatų  už 25,3 tūkst. Lt (dėl 
minimalaus mokesčio koeficiento apskaičiavimo pritaikymo - 19 tūkst. Lt, dėl neapmokestinamo 
sklypo dydžio taikymo 116 sklypų – 6  tūkst. Lt ir  mokesčio mažinimo koeficiento deklaracijoms –
0,3 tūkst. Lt).  Savivaldybės  tarybai patvirtinus nuomos mokesčio tarifą žemės ūkio paskirties 
žemei – 4,0 procentus nuo vidutinės žemės rinkos vertės,  2013 m.  į Savivaldybės biudžetą surinkta 
didžiausia pinigų suma lyginant 2010-2013 metų laikotarpį. Informacija apie žemės nuomos 
mokesčio surinkimą 2010-2013 metais pateikiama 13 paveiksle 

 
13 pav. Valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkimas 2010-2013 m. tūkst. Lt 

 
 Nuomos mokesčio už valstybinę žemę  sumokėjimo terminas yra lapkričio 15 d.,  todėl 

nepriemoka fiksuota  prieš sumokėjimo terminą būna mažiausia, o nepriemoka fiksuota po 
sumokėjimo termino būna didžiausia. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę bendroji nepriemoka 
2013 metų sausio 1 d. buvo 159,5 tūkst. Lt (562 skolininkai).  Metų eigoje nepriemoka sumažėjo 
vos ne perpus (47,1 proc.) ir 2013 metų lapkričio 1 d. bendroji nepriemoka buvo mažiausia -  84,4 
tūkst. Lt (279 skolininkai).   

2014 m. sausio 1 d.   skolininkų buvo 523, bendroji nepriemoka - 190,7 tūkst. Lt. Visiems 
skolininkams buvo išsiųsti priminimai. Rezultatas -  skolininkų sumažėjo apie trečdalį.  2014 m. 
vasario 25 d. skolininkų buvo 350 (sumažėjo 173), bendroji nepriemoka - 142,3 tūkst. Lt (sumažėjo 
48,4 tūkst. Lt). Informacija apie fizinių ir juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos bendrąją 
nepriemoką, kuri susideda iš negautų pajamų ir delspinigių pateikiama 14 paveiksle. 

 
14 pav. Bendroji nepriemoka fizinių ir juridinių asmenų už valstybinės žemės nuomą 

(susidedanti iš negautų pajamų ir delspinigių) (tūkst. Lt.) 
 
Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos išieškojimas pradedamas iš asmenų, 
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jeigu skola viršija 100 litų, arba nuo termino sumokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę yra 
praėję 3 metai.   

2013 m. gruodžio 31 d. iš 2013 m. kovo 1 d.  apskaitytos  nepriemokos: sumokėta, išieškota 
– 35,5 tūkst. Lt; perduota antstoliams – 16,8 tūkst. Lt;  perduota teismams – 7,4 tūkst. Lt; sudaryti 
susitarimai mokėti dalimis – 16,4 tūkst. Lt. Nepriemokos didelę dalį sudaro: sodininkų ir garažų 
bendrijų skolos – 10,5 tūkst. Lt; bankrutavusių įmonių skolos – 3,4 tūkst. Lt; kitos skolos – 5,7 
tūkst. Lt.  

Didžiausią dalį (73 proc.) sudaro sumokėtos, išieškotos skolos, teismo įsakymai perduoti 
antstoliams priverstiniam vykdymui, teismams pateikti pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, 
susitarimai dėl skolos grąžinimo dalimis. 

 
 

XI. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMAI 
 

Savivaldybės administracijai 2013 metais buvo patvirtinta sąmata  14960,2 tūkst. Lt, gauta 
asignavimų  11053,3 tūkst. Lt. 
 

6  lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2013 m. biudžeto išlaidų įvykdymo 
ataskaita (tūkst. Lt) 

 
Patvirtinta Kasinės išlaidos Ekonomija Programos pavadinimas 

2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 
Administracija 6793,9 6880,6 6553,5 6158,3 -240,4 -722,3 
Administracija  (specialioji 
programa) 

187,6 161,1 171,9 141,6 -15,7 -19,5 

Infrastruktūros objektų 
priežiūra ir 
modernizavimas 5 pr. 

306,3 426,3 137,9 343,1 -168,4 -83,2 

Investicijų programa 7 pr. 6050,0 3834,5 4759,0 2941,7 -1291,0 -892,8 
Gamtos specialioji 
programa 

246,3 206 212,1 185,7 -34,2 -20,3 

Nevyriausybinių 
organizacijų  veikla 

145,0 110,5 144,2 109,2 -0,8 -1,3 

Iš viso 13729,1 11619,0 11978,6 9879,6 -1750,5 -1739,4 
 

Aplinkos apsaugos programos lėšos panaudotos taip: aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos 
priemonių įsigijimui - 23,4 tūkst. Lt, repelentų įsigijimui - 50,6 tūkst. Lt, Savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti - 21,5 tūkst. Lt, antrinių žaliavų konteinerių 
aikštelių įrengimui - 5,0 tūkst. Lt, atliekomis užterštų teritorijų valymo ir sutvarkymo darbams - 
29,5 tūkst. Lt, absorbentų įsigijimui - 5,9 tūkst. Lt, želdynų kūrimo ir tvarkymo darbams - 8,0 tūkst. 
Lt, kitoms aplinkos apsaugos priemonėms - 41,8 tūkst. Lt (ugdymo įstaigų projektams ir 
programoms remti, gamtine tematika rašantiems laikraščiams, žurnalams ir plakatams). 

 
7 lentelė. Savivaldybės administracijos padalinių  2013 m. išlaidų vykdymo ataskaita  

(tūkst. Lt) 
 

Patvirtinta metams  Kasinės išlaidos Išlaidų pavadinimas 
2012 m. 2013 m.  2012 m. 2013 m. 

Kasinės išlaidos 
2013 m. lyg.su 

2012 m. +,- 
Darbo užmokestis 2750,9 2769,9 2634,4 2682,2 +47,8 
Socialinio draudimo įmokos 889,6 852,5 880,4 825,9 -54,5 
Prekės ir paslaugos 1270,8 1128,3 1157,6 827,1 -330,5 
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Patvirtinta metams  Kasinės išlaidos Išlaidų pavadinimas 
2012 m. 2013 m.  2012 m. 2013 m. 

Kasinės išlaidos 
2013 m. lyg.su 

2012 m. +,- 
 t. sk. ryšių paslaugos 55,9 58,2 46,0 34,3 -11,7 
         transporto išlaikymas 169,9 177,3 162,0 138,5 -23,5 
         spaudiniai 7,9 8,0 5,8 4,1 -1,7 
         prekės 134,2 133,9 110,2 81,2 -29,0 
         komandiruotės 12,0 13,9 7,6 9,7 +2,1 
         kvalifikacijos kėlimas 9,3 23,6 5,4 5,3 -0,1 
        komunalinės paslaugos 148,1 153,3 135,3 69,8 -65,5 

         ilgalaikio turto 
remontas 

5,8 6,0 5,3 5,5 0,2 

         kitos paslaugos 727,7 554,1 680,0 478,7 -201,3 
Socialinės pašalpos 40,9 8,0 39,3 8,0 -31,3 
Moksleivių pavėžėjimui 500,0 204,0 500,00 204 -296,0 
Kitiems einamiesiems 
reikalams 

829,1 1870,8 
 

828,7 1573,2 +744,5 

Materialaus ir nematerialaus 
turto įsigijimas 

53,5 47,1 42,0 37,9 -4,1 

                              Iš viso 6334,8 6874,9 6082,4 6158,3 75,9 
 

Biudžeto specialiosios programos lėšų sąmatoje 2013 m. buvo patvirtinta 144,5 tūkst. Lt, 
likutis 2013 m. sausio 1 d. 16,6 tūkst. Lt, gauta iš Finansų skyriaus per 2013 m. 141,6 tūkst. Lt, 
padaryta išlaidų 141,6 tūkst. Lt. Nepanaudotas lėšų likutis 6,4 tūkst. Lt persikėlė į 2014 metus. 

Informacija apie  projektų finansavimą 2012 metais pateikiama 8  lentelėje. 
 

8 lentelė.  Informacija apie 2013 m. gautas lėšas projektų vykdymui  
  

Gautas finansavimas (tūkst. Lt) Eil. 
Nr. 

Projekto ar programos pavadinimas 
Iš ES 

struktūrinių 
fondų  

Iš Lietuvos 
valstybės 
biudžeto 

Savivaldybės 
biudžetas 

1 Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo 
aikštės rekonstrukcija 259,9 22,9 228,1 

2 Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių 
kvartalo  viešosios infrastruktūros tvarkymo 
darbai 

880,0 77,6 112,6 

3 Pasvalio rajono kaimų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas I 
etapas 

668,1 58,9 10,3 

4 Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste 711,4 0 385,5 
5 Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas 

Pasvalio mieste 1015,5 0 81,3 

6 Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo 
vietovėse steigimas 1017,9 0 1,2 

7 Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra 
Pasvalio rajone  47,7 0 9,4 

8 Pasvalio miesto Žaliosios gatvės 
rekonstravimas 659,4 81,4 53,8 

9 Tarptautinio verslo informacijos tinklo 
sukūrimas viešosiose bibliotekose  1,7 0 222,1 
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Gautas finansavimas (tūkst. Lt) Eil. 
Nr. 

Projekto ar programos pavadinimas 
Iš ES 

struktūrinių 
fondų  

Iš Lietuvos 
valstybės 
biudžeto 

Savivaldybės 
biudžetas 

10 Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo 
infrastruktūros kūrimas Lielupės upės 
žemupyje 

0 0 256,9 

11 Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros 
plėtra 0 0 0 

12 Pasvalio miesto ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų modernizavimas 346,0 0 0 

13 Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinės mokyklos 
pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio 
modernizavimas  

1548,0 0 54,1 

14 Joniškėlio miesto bendrojo plano ir Pasvalio 
rajono savivaldybės teritorijoje esančių 
seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų 
nustatymo ir pavadinimų patikslinimo plano 
parengimas 

0 0 0 

15 Strateginių planų ir studijos parengimas 0 0 0 
16 Kempingo infrastruktūros plėtra Pasvalio 

mieste 0 0 0 

17 Pasvalio kultūros centro pastato 
rekonstrukcija 0 127,7 0 

18 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
darbuotojų administracinių įgūdžių 
tobulinimas 

110,5 0 0 

19 Pasvalio rajono kaimų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas II 
etapas 

9,3 
0,8 0,8 

20 Vandens gerinimo ir geležies šalinimo 
įrenginių statyba I etapas 382,5 80,3 24,5 

21 Vandens gerinimo ir geležies šalinimo 
įrenginių statyba II etapas 421,2 88,5 35,1 

22 Grūžių vaikų globos namų rekonstrukcija 336,7 59,4 17,5 
23 Švobiškio kaimo bendruomenės pastato 

renovacija 38,1 8,0 8,1 

24 Valakėlių kaimo bendruomenės pastato 
renovacija 84,7 17,8 17,8 

25 Saločių miestelio Gedimino aikštės 
sutvarkymas 46,2 9,4 2,6 

26 Raubonių kaimo bendruomenės pastato 
renovacija 17,7 3,7 66,6 

27 Deglėnų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas 10,1 2,2 0 
28 Mikoliškio kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas 8,3 1,7 0 
29 Norių kaimo parko sutvarkymas bei plėtra 5,1 1,1 0 
30 Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros 

plėtra 590,5 52,1 4,5 

31 Tetirvinų gyvenvietės viešosios 
infrastruktūros plėtra 638,1 56,3 9,7 

32 Joniškėlio bažnyčios kapitalinio remonto 219,9 117,8 328,5 
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Gautas finansavimas (tūkst. Lt) Eil. 
Nr. 

Projekto ar programos pavadinimas 
Iš ES 

struktūrinių 
fondų  

Iš Lietuvos 
valstybės 
biudžeto 

Savivaldybės 
biudžetas 

darbai 
33 Kiemėnų, Žilpamūšio sporto salių remontas 155,1 90,9 0 
34 Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų g. 72 

A, Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo efektyvumą 0 

0 55,1 

35 Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 27 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 2,9 

0 80,8 

36 Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 28 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 526,9 

0 0 

37 Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 24 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 351,2 

0 23,8 

38 Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 19 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 0 

0 0 

39 Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 4 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 769,8 

0 0 

40 Daugiabučio gyvenamojo namo Gėlių g. 3 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 141,2 

0 0 

41 Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 6 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 15,4 

0 0,6 

42 Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 23 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 14,9 

0 0 

43 Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 12 
Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos 
vartojimo efektyvumą 15,8 

0 0 

44 Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto 
fondo plėtra 313,7 0 109,4 

Iš viso 12381,6 958,5 2200,7 
 

Savivaldybės administracijos finansinės ataskaitos už 2013 m. atitinka VSAFAS, kaip tai 
nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Administracijos 
apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 
ir  Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais. 

 
Viešieji pirkimai. 2013 m. Pasvalio rajono savivaldybės administracija atliko 119 prekių, 

paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, iš kurių 4 buvo tarptautiniai pirkimai, visi likusieji – 
supaprastinti. Per ataskaitinius metus parengtos ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktos 42 viešųjų 
pirkimų procedūrų ataskaitos. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnio ir 91 straipsnio 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą, 27 viešuosius pirkimus atliko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos 
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priemonėmis bei 3 viešuosius pirkimus – iš neįgaliųjų socialinių įmonių ir socialinių įmonių. 
 
 

XII. TURTO VALDYMAS 
 

2013 metais buvo vykdoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo 
turto inventorizacija, rengiamos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, įregistruojamos 
Savivaldybės vardu nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą.  

2013 metais nurašyta valstybės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 33556,00 
Lt, viešo aukciono būdu parduota savivaldybės ir valstybės turto už 3037,00 Lt. Pagal panaudos 
sutartis perduota patalpų, kurių bendras plotas – 673 kv. m, sudaryta 15 turto panaudos sutarčių.  

2013 metais Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio 
materialiojo turto už 111746,30 Lt, nematerialiojo turto už 50968,94 Lt ir trumpalaikio turto – už 
30007,08 Lt, kuris perduotas rajono švietimo ugdymo įstaigoms ir Mariaus Katiliškio viešajai 
bibliotekai.  

Išanalizuotos ir Savivaldybės tarybai pateiktos keturių Savivaldybės kontroliuojamų akcinių 
bendrovių ir dviejų viešųjų įstaigų ataskaitos ir finansinės atskaitomybės už 2012 metus. Iš 
Savivaldybės biudžetinių įstaigų surinktos 2012 metų valstybės ir savivaldybės turto ataskaitos. Jas 
išanalizavus, sudarytos bendros ataskaitos ir pateiktos Statistikos departamentui, Savivaldybės 
kontrolierei, merui, ir Savivaldybės tarybai.     
 
 

XIII. INVESTICIJOS 
 

Informacija apie  įgyvendintus, įgyvendinamus projektus, parengtus investicinius projektus 
bei pateiktas paraiškas finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos 
valstybės biudžeto (VIP) bei kitų Lietuvos ir Europos Bendrijų programų pateikiama 9 lentelėje. 
 

9 lentelė. Įgyvendinami projektai, parengti investiciniai projektai bei pateiktos paraiškos 
finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos valstybės biudžeto 

(VIP), bei kitų Lietuvos ir Europos Bendrijų programų 
 

Projekto (veiklos) pavadinimas Finansavimo šaltinis Biudžetas 
(Lt) 

Pastabos 

Pasvalio miesto Žaliosios 
gatvės rekonstravimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

988 650,53 
Projektas 

įgyvendintas 

Pasvalio miesto centrinės 
Vytauto Didžiojo aikštės 
rekonstrukcija 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

4 485 000,00 
Projektas 

įgyvendintas 

Lėvens upės būklės gerinimas 
Pasvalio mieste 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

2 561 563,00 
Projektas 

įgyvendintas 

Lėvens upės ir jos tvenkinio 
būklės gerinimas Pasvalio 
mieste 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 233 435,00 
Projektas 

įgyvendintas 

Savivaldybių institucijų ir 
įstaigų dirbančiųjų 
kvalifikacijos tobulinimas 

Europos socialinis fondas, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

130 000,00 
Projektas 

įgyvendintas 

Kalno gyvenvietės viešosios 
infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 022 940,00 
Projektas 

įgyvendintas 
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Projekto (veiklos) pavadinimas Finansavimo šaltinis Biudžetas 
(Lt) 

Pastabos 

„Modernios lietaus vandens 
nuotekų šalinimo 
infrastruktūros kūrimas 
Lielupės upės žemupyje“ 

Europos regioninės plėtros 
fondas ir Savivaldybės lėšos  

829 630,32 

Projektas 
įgyvendintas 

Vandens gerinimo ir geležies 
šalinimo įrenginių statyba I 
etapas 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

896 610,00 

Projektas 
įgyvendintas 

Vandens gerinimo ir geležies 
šalinimo įrenginių statyba II 
etapas 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

913 550,00 

Projektas 
įgyvendintas 

Valakėlių kaimo 
bendruomenės pastato 
renovacija 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

140 122,00 

Projektas 
įgyvendintas 

Švobiškio kaimo 
bendruomenės pastato 
renovacija 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

63 793,00 

Projektas 
įgyvendintas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Biržų g. 72 A, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 714 079,5 

Projektas 
įgyvendintas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Taikos g. 19, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo  
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 587 040,00 

Projektas 
įgyvendintas 

Pasvalio rajono Pumpėnų 
vidurinės mokyklos pastato 
atnaujinimas ir energetinio 
ūkio modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 868 768,45 

Projektas 
įgyvendinamas 

Pasvalio miesto viešosios 
infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

2 694 198,35 
Projektas 

įgyvendinamas 

Joniškėlio bažnyčios 
kapitalinio remonto darbai 
 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

903 375,00 

Projektas 
įgyvendinamas 

Grūžių vaikų globos namų 
rekonstrukcija 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir  1 530 000,00 Projektas 

įgyvendinamas 
Universalių daugiafunkcinių 
centrų kaimo vietovėse 
steigimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 809 792,94 
Projektas 

įgyvendinamas 

Aktyvaus poilsio 
infrastruktūros plėtra Pasvalio 
rajone 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 320 383,00 
Projektas 

įgyvendinamas 

Tetirvinų gyvenvietės viešosios ES Struktūriniai fondai, 914 118,00 Projektas 
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Projekto (veiklos) pavadinimas Finansavimo šaltinis Biudžetas 
(Lt) 

Pastabos 

infrastruktūros plėtra Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

įgyvendinamas 

Pasvalio raj. kaimų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis 
atnaujinimas I etapas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

3 218 547,00 
Projektas 

įgyvendinamas 

Pasvalio raj. kaimų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis 
atnaujinimas II etapas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

3 291 913,00 
Projektas 

įgyvendinamas 

Pasvalio miesto ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 467 300,00 
Projektas 

įgyvendinamas 

Socialinio būsto rekonstrukcija 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 532 086,00 
Projektas 

įgyvendinamas 

Esamų socialinių būstų, 
esančių Pasvalio miesto 
daugiabučiuose namuose, 
atnaujinimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 71 422, 63 

Projektas 
įgyvendinamas 

„Tarptautinio verslo 
informacijos tinklo sukūrimas 
viešosiose bibliotekose“ 

Europos regioninės plėtros 
fondas ir Savivaldybės lėšos 771 605,33 

Projektas 
įgyvendinamas 

„Pumpėnų miestelio Mindaugo 
gatvės rekonstravimas“ 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

415 529,00 

Pateikta 
paraiška, 

skirtas 
finansavimas 

„Kriklinių miestelio Parko 
gatvės rekonstravimas“ 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

954 087,00 

Pateikta 
paraiška, 

skirtas 
finansavimas 

Strateginių planų ir studijos 
parengimas 

Europos socialinis fondas, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

140 407,00 
Projektas 

įgyvendinamas 

Joniškėlio miesto bendrojo 
plano ir Pasvalio rajono 
savivaldybės teritorijoje 
esančių seniūnijų ir kaimų 
gyvenamųjų vietovių teritorijų 
ribų nustatymo ir pavadinimų 
patikslinimo plano parengimas 

Europos socialinis fondas, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

556 418,85 

Projektas 
įgyvendinamas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Vyšnių g. 24, 
atnaujinimas,  didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 462 530,42 

Projektas 
įgyvendinamas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Vyšnių g. 28, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo  
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 351 127,56 

Projektas 
įgyvendinamas 

Daugiabučio gyvenamojo ES Struktūriniai fondai, 1 148 251,99 Projektas 
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Projekto (veiklos) pavadinimas Finansavimo šaltinis Biudžetas 
(Lt) 

Pastabos 

namo Taikos g. 27, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

įgyvendinamas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Vilties g. 4, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 083 300,00 

Projektas 
įgyvendinamas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Gėlių g. 3, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 534 230,00 

Projektas 
įgyvendinamas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Vilties g. 6, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 329 097,62 

Projektas 
įgyvendinamas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Taikos g. 23, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 211 978,91 

Projektas 
įgyvendinamas 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo, esančio  Vyšnių g. 12, 
Pasvalyje atnaujinimas 
(modernizavimas) 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 172 514,00 

Projektas 
įgyvendinamas 

Pasvalio kultūros centro 
pastato Pasvalyje, Vytauto 
Didžiojo a. 3, rekonstravimas 

Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos 
(VIP) 
 

300 000,00 

Lėšos 
įsisavintos 

 
 

XIV. EKOLOGIJA IR GAMTOS APSAUGA 
 

 Dalyvaujant partneriu projekte „Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros 
kūrimas Lielupės upės žemupyje“ pagal Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą 
Pasvalio mieste ir Pasvalio rajone buvo pastatyti 6 lietaus nuotekų valymo įrenginiai, įgyvendinti 
projektai „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ ir „Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės 
gerinimas Pasvalio mieste“, kurių metu buvo išvalyta 4,0 ha Pasvalio miesto tvenkinio ir 17,10 ha 
Lėvens upės vagos Pasvalio mieste, Žilpamūšio kaime išgręžtas naujas vandens gręžinys ir pastatyti 
vandens gerinimo įrenginiai, Pasvalio mieste Nepriklausomybės gatvėje įrengta 170 m buitinių 
nuotekų tinklų, Biržų gatvėje – 100 m vandentiekio tinklų, Ustukių kaime – 850 m vandentiekio 
tinklų. Parengta Savivaldybės aplinkos monitoringo programa, Gulbinėnų ir Kriklinių kaimuose 
cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų sutvarkymo planai. 
 Buvo surinkta 6300 t įvairių komunalinių atliekų, iš kurių 980 t pakuočių ir kitų antrinių 
žaliavų, kurios buvo perdirbtos arba kitaip panaudotos. Tai sudarė 15,6 proc. arba 2 proc. daugiau, 
negu 2012 m. Išplėsta žaliųjų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra: pastatytos 4 
antrinių žaliavų surinkimo aikštelės, gyventojai įsigijo 1080 žaliųjų atliekų kompostavimo 
konteinerių, viešojo atliekų tvarkymo paslauga padidėjo 2 proc. ir pasiekė 92 procentų. Kaimo 
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vietovėse surinkta ir sutvarkyta 107 t bešeimininkių atliekų, užtamponuoti 3 naudojimui netinkami 
vandens gręžiniai. 
 Saugoma ir gausinama flora. Rajono valstybiniuose bei privačiuose miškuose repelentais 
buvo apsaugota 235 ha želdinių, miestų ir kaimų želdynų teritorijose pasodinta apie 4000 vnt. 
įvairių želdinių, 10,5 ha plote toliau naikinamas invazinis pavojingas augalas Sosnovskio barštis, 
ardomos bebrų užtvankos. Buvo organizuoti Gražiausiai tvarkomos sodybos, įmonės, daugiabučio 
namo aplinkos tvarkymo konkursai. 

 
 

XV. ŽEMĖS ŪKIS 
 

2013 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 67, išregistruoti 78  ūkininkų ūkiai.  Metų 
pabaigoje Ūkininkų ūkio  registre buvo  įregistruoti 2187 ūkininkų ūkiai. 

Administruojant pieno kvotas buvo atliekama pieno gamintojų pateiktų pirminių dokumentų  
patikra. Surinktos  ir patikrintos 109  įvairios pieno gamintojų paraiškos (342 lapai) perduotos 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centrui. 

Dėl išmokos už laikomus mėsinius galvijus ir avis kreipėsi 186  mėsinių galvijų ir 80 avių 
laikytojų. Padėta užpildyti 16 paraiškų smulkiesiems ūkininkams siekiantiems pasinaudoti rėmimo 
priemone „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“. Padėtos užpildyti 177 paraiškos bitininkams dėl 
kompensacijos už papildomą bičių maitinimą  ir 12 paraiškų  pagal KPP priemonę „Parama  
bitininkystės sektoriui“, pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“. Pasvalio rajone yra  
užregistruoti 187 bitynai, iš jų 2 ekologiniai.  

Visų duomenų, reikalingų sudaryti draudimo sutartį, paruošimą ir persiuntimą draudimo 
kompanijos tarpininkams atliko  Žemės ūkio skyriaus specialistai.  Pasėlių draudime dalyvavo 15 
žemės ūkio subjektų, iš kurių surinkti reikalingi dokumentai apskaičiuoti draudimo įmokų dalinį 
kompensavimą, duomenys suvesti į sistemą. Apdrausta 8853 ha žemės ūkio naudmenų, metinė 
draudimo suma – 13,7 mln. Lt. 

Buvo skaičiuojamas lėšų poreikis daliai palūkanų kompensuoti už ūkininkų paimtus kreditus 
investiciniams projektams vykdyti, žemės ūkio paskirties žemei įsigyti ir trumpalaikiam turtui 
įsigyti. Valstybės pagalba kreditų palūkanoms kompensuoti pasinaudojo 21 žemės ūkio subjektas. 
Paramos suma, pateikta apmokėti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, sudarė  25,8 tūkst. Lt. 

Priimtos 2474 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso deklaruota  83457  
ha žemės ūkio naudmenų.  Žemės ūkio skyriaus specialistai 179 subjektams įbraižė deklaruojamus 
laukus ir užpildė tiesioginių išmokų paraiškas. Rajono ūkininkai gaus apie 37 mln. litų tiesioginių 
išmokų. Pateiktų paraiškų skaičius kasmet mažėja ( 15 paveikslas).  

 
15 pav. Priimtos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti 2009-2013 m 
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Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre 2014 m. sausio 1 d. buvo 

įregistruotos 5042 žemės ūkio valdos.   Per metus atnaujinta 2850 žemės ūkio valdų.  
Žemės ūkio technikos parkas praėjusiais metais padidėjo  35 traktoriais, 6 javų kombainais, 

13 priekabų ir 7 savaeigiais krautuvais.  Atliktos 2557 traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų techninės 
apžiūros, iš jų 250  buvo patikrinta pakartotinai.   Už  technikos apžiūras į valstybės biudžetą 
surinkta 43,9 tūkst. Lt. Pasvalio rajone  yra 6356 įregistruotos technikos. Informacija apie 
įregistruotą naują techniką 2009-2013 m. pateikiama  16  paveiksle. 

 

 
16 pav. Įregistruota  naujos technikos  2009-2013 m 

 
2013 metais buvo toliau įgyvendinama priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pagal 

veiklos sritį „Asbestinių stogų keitimas“. Padedant skyriaus ir seniūnijų specialistams užpildyta ir 
pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai 158 rajono savivaldybės gyventojų paraiškos dėl 
asbestinių gyvenamųjų namų stogų keitimo. 

 
Melioracija.  Pasvalio rajonui 2013 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės 

ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)  funkcijoms 
(melioracijai) atlikti skirta 1135,0 tūkst. litų. Šios lėšos skirtos melioracijos statinių priežiūrai, 
remontui, taip pat kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių 
įgyvendinimui. Investicijoms lėšų neskirta.  

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ užbaigti 
4 Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomi melioracijos sistemų 
rekonstrukcijų projektai 4411,40 tūkst. Lt sumai, įgyvendinus šiuos projektus pagerintas 
melioracijos sistemų veikimas 359,48 ha plote. Šiuose projektuose Pasvalio rajono savivaldybė 
dalyvavo kaip partneris. 

2013 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno 
nesiekiančios investicijos“, žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys bei žemės ūkio bendrovės 
galėjo dalyvauti melioracijos griovių tvarkymo darbuose. Savivaldybės administracijos specialistai 
sudarė reikalingų atlikti, pagal šią priemonę, darbų sąmatas.  

Sudarytas 21 vnt. avarinio drenažo remonto techninis darbo projektas, nuolat derinami kelių, 
požeminių komunikacijų ir antžeminių elektros linijų, ryšių, tiltų, pralaidų ir kitų statinių bei 
žemėtvarkos ir miškotvarkos projektai; gyventojai konsultuojami melioracijos klausimais, 
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išduodama techninė melioracijos dokumentacija.  
 

 
XVI. TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR ŪKIO PLĖTRA 

 
2013 metais naujo statinio statybai išduoti 81 statybos leidimai  ir 38 rašytiniai pritarimai. 

Visa turima dokumentacija suvesta į duomenų bazę „Infostatyba“.  
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą 2013 metais patikrinti 24 naudotojams priklausantys 

statiniai: gyvenamųjų pastatų – 18, negyvenamųjų pastatų – 7, iš jų visi 7 ypatingi. 
Išduoti 93 geoduomenų rinkiniai fiziniams ir juridiniams asmenims (turintiems licencijas 

atlikti darbus) dėl bazinių ir specialiųjų žemėlapių sudarymo bei atnaujinimo. Savivaldybės 
reikmėms paruošta ir išduota 138  fragmentų su ortofoto bei topografine medžiaga. Į GIS sistemą 
įtraukta 400 naujų objektų. Nuolat vektorizuojami/konvertuojami sukaupti duomenys. Kuriama ir 
nuolat papildoma Pasvalio miesto komunikacijų eksplikacijų duomenų bazė. Minėta duomenų bazė 
patalpinta internetinėje aplinkoje, pasiekiama kiekvienam suinteresuotam asmeniui. 
Administruojama ir pildoma REGIA programa. 

Vykdant Reklamos įstatyme ir Išorinės reklamos taisyklėse nustatytus reikalavimus išduota 
17  leidimų išorinei reklamai įrengti.  

Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija 2013 m. užpildė 37 Želdinių apžiūros ir 
vertinimo aktus, išrašė bei suderino 42 Leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo 
ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. 

Klasifikuojami ir tikslinami duomenys želdynų ir želdinių paskelbimui Savivaldybės 
saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais Saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymų nustatyta tvarka. Naujai paruošti du daugiamečių gėlių bei dekoratyvinių 
želdinių želdynai Pasvalio mieste.  Aktyviai dalyvauta želdynų inventorizacijos procese bei 
suorganizuotas Pasvalio rajono želdynų ir želdinių inventorizacijos rezultatų viešas pristatymas 
visuomenei.  
 Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2013 m. buvo gauta 1 978,0 tūkst. Lt vietinės 
reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms 
užtikrinti. Darbai buvo atliekami pagal Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 
programos 2013 metų objektų sąrašą, patvirtintą   Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 
balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-91. Papildomai buvo gauta 500 tūkst. Lt Pumpėnų seniūnijos 
vietinės reikšmės kelių Nr. Pm-026 Kalnas-Talkoniai ir Nr. Pm-023 Talkoniai-Pumpėnai, kurie 
jungiasi su magistraliniu keliu A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga, taisymo (remonto) darbams ir 83,4 
tūkst. Lt Pušaloto seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. Pš-010 Deglėnai-Jokuboniai-Kidžioniai-
Mikoliškis, jungiančio rajoninės reikšmės kelius Nr. 2930 Klovainiai-Deglėnai-Valmoniai ir 
Nr.3005 Panevėžys-Skaistgiriai-Pušalotas taisymo (remonto) darbams. 

 
 

XVII. SOCIALINIS BŪSTAS 
 

2013-aisiais metais  gautas 41 šeimos (asmenų) prašymas įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių 
teisę į socialinį būstą, sąrašus. 2013 m gruodžio 31 d. sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo 
įrašytos 182 šeimos (asmenys): iš jų jaunų šeimų sąraše – 65, neįgaliųjų – 28, našlaičių ir likusių be 
tėvų globos – 8, šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų (įvaikių) – 20, bendrame – 60, socialinio 
būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą - 1. 2013 metais atlaisvintose 
gyvenamosiose patalpose buvo apgyvendinta  septyniolika šeimų (asmenų). Pastaraisiais metais iš 
Valstybės biudžeto asignavimų lėšų gyvenamųjų patalpų įsigijimui nebuvo skirta, todėl socialinio 
būsto fondą papildė  tik trys butai, kuriuos Savivaldybės nuosavybėn perdavė Valstybinės sienos 
apsaugos tarnyba ir Lavėnų socialinės globos namai. Siekiant didinti socialinio būsto fondą, 2012 
metais pradėtas įgyvendinti projektas ,,Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ 
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 
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plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo 
priemonę   VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“. Projekto veiklos 
apima pastato, esančio Pasvalio mieste, Nepriklausomybės g. 79, rekonstrukciją į gyvenamąjį namą, 
kuriame bus įrengti aštuoni socialiniai būstai.  

2013-aisiais metais Savivaldybės tarybos sprendimu socialinio būsto nuomininkams 
parduoti du socialiniai būstai, kurių kapitalinis remontas ar rekonstrukcija Savivaldybei buvo 
ekonomiškai nenaudingi.  

 
 

XVIII. SOCIALINĖ PARAMA 
 

Piniginė socialinė parama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams bei 
Valstybinės šalpos išmokų įstatymais rajono gyventojams yra skiriamos šiuose teisės aktuose 
nustatytos išmokos, mokamos iš Valstybės biudžeto lėšų. Socialinių paslaugų priežiūros ir audito 
departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriumi  yra sudaręs sutartis dėl šių lėšų pervedimo ir naudojimo. Duomenys 
apie piniginę socialinę paramą pateikiami 10 lentelėje. 

 
10 lentelė. Socialinių išmokų ir kitos paramos skyrimas ir mokėjimas iš Valstybės 

biudžeto  2012–2013 metais 
 

2012 m. 2013 m. 
Išmokos pavadinimas Gavėjų 

 skaičius 
Sunaudota 

lėšų (tūkst. Lt) 
Gavėjų 
skaičius 

Sunaudota lėšų 
(tūkst. Lt) 

1. Išmokos vaikams 2588 2953,6 2171 2592,1 
2. Valstybinės šalpos išmokos 1606 7576,0 1558 7712,4 
3.Transporto išlaidų kompensacijos  44 17,8 49 20,2 
4. Spec. automobilio  įsigijimo 
kompensacijos 

3 12,5 2 8,3 

 
Vykdant valstybinę funkciją, kai lėšos skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos 

Savivaldybės biudžetui, skiriama ir teikiama socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, 
socialinė parama mokiniams, parama mirties atveju. Duomenys apie šios paramos teikimą 
pateikiami  11 lentelėje.   

 
11 lentelė. Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos Savivaldybės biudžetui 2012–2013 metais 
 

2012 m.  2013 m. 

Socialinės paramos pavadinimas Vidutinis 
gavėjų 

 skaičius 

Sunaudota 
 lėšų (tūkst. Lt) 

Vidutinis 
gavėjų 

skaičius 

Sunaudota lėšų 
(tūkst. Lt) 

1*.Socialinė parama mokiniams   1355,0  1130,7 
1.1. nemokamas maitinimas 2140 1081,1 1851 918,9 
1.2. mokinio reikmenys 1752 273,9 1359 211,8 
2**. Piniginė socialinė parama 
nepasiturintiems (vidutinis gavėjų 
skaičius per mėnesį) 

 10058,8     7752,2 

2.1. socialinė pašalpa  3411 9269,0 2724 7118,7 
2.2. kompensacija už centralizuotą 
būsto šildymą 1158 454,8 1195 302,2 
2.3. kompensacija už karštą vandenį 461 86,3 190 38,3 
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2012 m.  2013 m. 

Socialinės paramos pavadinimas Vidutinis 
gavėjų 

 skaičius 

Sunaudota 
 lėšų (tūkst. Lt) 

Vidutinis 
gavėjų 

skaičius 

Sunaudota lėšų 
(tūkst. Lt) 

2.4. kompensacija už šaltą vandenį 23 0,4 2 0,02 
2.5. kompensacija už kietą kurą  571 229,2 578 268,0 
2.6 paimto kredito ir palūkanų      
apmokėjimas 

41 19,1 41 18,0 

3. Kompensacija palaikų pervežimui - - 1 7,0 
3. Laidojimo pašalpa 458 476,4 410 426,4 

* Įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams įstatymą nemokamas maitinimas 2012 m. 
buvo skirtas 45 proc., 2013 m. 54 proc. mokinių nuo bendro mokinių skaičiaus ugdymo įstaigose. 

**Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas nustato socialinės 
pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijų skyrimo ir teikimo sąlygas. 
Socialinės pašalpos vidutinis metinis gavėjų skaičius lyginant 2012 m. ir 2013 m. sumažėjo 25 proc. 
Socialinių pašalpų 2013 m. išmokėta 2143,2 tūkst. Lt mažiau, nei 2012 m. Socialinės pašalpos 
gavėjų skaičiaus mažėjimui turėjo įtakos teisės aktų pakeitimai, sustiprinta socialinės pašalpos 
gavėjų įdarbinimo kontrolė, visuomenei naudingos veiklos organizavimo gerinimas seniūnijose. Dėl 
nedalyvavimo šioje veikoje 36 asmenims nepaskirtos socialinės pašalpos 

 
Kita parama. Įgyvendinant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai 

nepasiturintiems asmenims bendrijoje programą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos nustatyta tvarka seniūnijose buvo teikiama parama maisto produktais nepasiturintiems 
rajono gyventojams. Prašymai ir reikalingi dokumentai dėl maisto produktų gavimo renkami 
seniūnijose. Duomenys apie seniūnijose priimtus prašymus pateikiami 12 lentelėje. 

 
12 lentelė. Parama maisto produktais, gautų prašymų skaičius pagal seniūnijas 2012–2013m. 

 
Seniūnija 
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Iš viso 
gauta 
prašy-

mų 

2012 285 219 292 223 188 93 304 270 321 305 93 2593 
2013 237 176 266 227 159 90 272 234 235 262 72 2230 

 
2012 m. šią paramą gavo 6097 nepasiturintys asmenys,  2013 m –5497.  
Vykdant savarankiškąją vietos savivaldos funkciją iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2013 m. 

buvo skiriama vienkartinė materialinė parama (pašalpos), mokami pagalbos pinigai socialinėms 
paslaugoms pirkti, kompensuojamas lengvatinis keleivių pervežimas. 

 
13 lentelė. Išmokėta socialinei paramai iš Savivaldybės biudžeto 2012–2013 m. 

 
2012 m. 2013 m.  

Paramos pavadinimas Gavėjų 
skaičius 

Išmokėta lėšų,  
(tūkst. Lt) 

Gavėjų 
skaičius 

Išmokėta lėšų, 
(tūkst. Lt) 

Vienkartinė materialinė parama 124 38,8 114 24,8 
Pagalbos pinigai 6 4,1 4 3,8 
Lengvatinis keleivių pervežimas - 100,0 - 105,6 

 
Duomenys apie  socialinių paslaugų poreikį ir jo patenkinimo lygį pateikiami 14 lentelėje. 
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14 lentelė.  Specialiųjų socialinių paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, neįgaliems 

asmenims 2012–2013 m. 
 

2012 2013 2014 
Eil. 
Nr. Socialinės paslaugos  pavadinimas Gauta 

prašymų  
Skirta 
paslaugų 

Gauta 
prašymų  

Skirta 
paslaugų 

Numato-
mas 

poreikis 
1. Socialinė priežiūra, iš jų: 56 56 56 52 60 
1.1. pagalbos į namus paslaugos 50 50 49 48 54 
1.2. pagalbos pinigai 6 6 7 7 6 
2. Socialinė globa, iš jų  54 50 82 78 100 
2.1. dienos socialinė globa 6 6 23 23 20 
2.2. trumpalaikė socialinė globa 

institucijoje 
22 22 36 36 30 

2.3. ilgalaikė socialinė globa 
institucijoje 

26 22 23 19 20 

 Iš viso  110 106 138 130 - 
 

Socialinės globos paslaugų plėtra. 2013 m. dienos socialinės globos paslaugų namuose 
teikimas asmenims su sunkia negalia buvo pradėtas vykdyti Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo 
centrui pagyvenusiems ir neįgaliesiems įgyvendinant  ES finansuojamą projektą „Pasvalio rajono 
integruotos pagalbos asmens namuose paslaugų teikimo modelis“.  Socialinės globos paslaugas 
teikia mobili komanda (socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas). Įstaiga 
įsigijo 2 automobilius.  

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos 
padalinys. Į šį padalinį iš Užimtumo centro „Viltis“ perkelti vaikai su sunkia negalia: 5 dienos 
socialinės globos paslaugų gavėjai, 6 trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai. Buvo 
pagerinta socialinės globos paslaugų kokybė vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia, visi 
vaikai ugdomi pagal nustatytas programas. Užimtumo centras „Viltis“ teiks socialinės globos 
paslaugas suaugusiems asmenis su negalia. Į laisvas vietas užimtumo centre „Viltis“ priimti 5 nauji 
paslaugų gavėjai, iš jų 2 dienos socialinei globai, 3 trumpalaikei socialinei globai.  

Į socialinės rizikos šeimų įskaitą 2013 m. buvo įtrauktos 226 šeimos, jose augo 586 vaikai. 
Lyginant 2010–2013 m. laikotarpį matome, kad socialinės rizikos šeimų skaičius mažėja (15 
lentelė). 2013-aisiais metais iš socialinės rizikos šeimų įskaitos išbraukta: 10 šeimų išnykus įrašymo 
į apskaitą priežastims; 7 šeimoms išvykus į kitus rajonus; 11 šeimų neterminuotai apribojus tėvų 
valdžią arba šeimoje nebelikus nepilnamečių vaikų. Socialines paslaugas  teikė 13 socialinių 
darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis (11 etatų). Vidutiniškai per mėnesį šeimose 
apsilankoma 3-4 kartus. Dažniausiai šeimos į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašomos dėl 
piktnaudžiavimo alkoholiu. Socialiniai darbuotojai, stengdamiesi padėti šeimoms, turinčioms šią 
problemą, bendradarbiauja su Panevėžio, Šiaulių priklausomybės ligų centrais ir Pasvalio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centru. Į šias įstaigas buvo nukreipta 12 asmenų.  

Socialinių įgūdžių ugdymas tvarkant pinigines lėšas  buvo vykdomas 133 šeimoms (iš 226 
socialinės rizikos šeimų, socialinės pašalpos negauna 74 šeimos).  

 
15 lentelė. Socialinės rizikos šeimų skaičiaus pokytis per 2010–2013 m. 

 
Metai 2010 2011 2012 2013 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 259 239 240 226 
 

Socialinės rizikos asmenys. Socialinės rizikos asmenims teikiamos bendrosios ir  
specialiosios socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Šias paslaugas 114 
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socialinės rizikos asmenų seniūnijose teikia socialinio darbo organizatoriai. 
 
 

XIX. VAIKO TEISIŲ APSAUGA 
 

Vaiko teisių apsaugos  skyrius  įgyvendindamas pagrindines Jungtinių tautų Organizacijos 
1989 metų  Vaiko teisių konvencijos nuostatas ir vykdydamas vaiko teisių apsaugą, įstatymų 
nustatyta tvarka gindamas vaiko teises bei jo teisėtus interesus, organizuodamas ir prižiūrėdamas 
likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą)  2013 metais atstovaudamas vaiko teises dalyvavo 
teismo bylose. Informacija apie vaiko teisių atstovavimą teismo bylose 2012-2013 m. pateikiama 16  
lentelėje. 

16 lentelė. Vaiko teisių atstovavimas teismo bylose 2011-2012 m. 
 

VTAT pateiktų teismui / 
ikiteisminio tyrimo 

institucijoms ieškinių / 
pareiškimų / prašymų / 

protokolų skaičius 

VTAT teismui pateiktų 
išvadų / pažymų 

skaičius 

Posėdžių / apklausų, 
kuriose dalyvavo 
VTAT atstovas 

skaičius 

Atstovavimas vaiko 
interesams teisme 

2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 
Civilinėse bylose 9 21 187 123 131 138 
Baudžiamosiose 
bylose 

0 0 0 30 38 16 

Administracinėse 
bylose 

47 3 3 1 8 1 

Iš viso 56 24 190 154 177 155 
 
2013-aisiais metais 21 vaikas buvo laikinai  apgyvendintas Grūžių vaikų globos namuose.  

A.Navickienės šeimynoje gyvena 11 tėvų  globos netekusių vaikų. Tėvų prašymu 24 vaikams 
nustatytos laikinosios globos (rūpybos) šeimoje.   

Vaiko teisių apsaugos  skyriaus specialistės kartu su seniūnijų socialinio darbo 
organizatorėmis ir socialinėmis darbuotojomis darbui su socialinės rizikos šeimomis planavo ir 
organizavo prevencinį darbą bei pagalbą socialinės rizikos šeimoms.  17 lentelėje palyginti 
duomenys apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus  2012-2013 metais. 

 
17 lentelė. Duomenys apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus  2012-2013 

metais 
 
2012 m. 2013 m. Socialinės rizikos šeimos 

Per metus Gruodžio 31 d. Per metus Gruodžio 31 d. 
Į vaiko teisių apsaugos institucijos 
apskaitą įrašytų socialinės rizikos 
šeimų skaičius 

31 241 24 231 

Pagal vietą: miestas 12 62 9 63 
kaimas 19 180 15 168 
Vaikų skaičius jose 72 612 53 591 
Pagal lytį: berniukai 40 311 28 296 
mergaitės 32 301 25 295 
Pagal amžių: 0-3 m. 18 100 20 95 
4-6 m.   8 76 11 83 
7-9 m. 12 122 7 106 
10-14 m. 24 213 11 201 
15-17 m. 10 101 4 106 
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Bendradarbiaujant su  Carito organizacija vykdytos  prevencinės „Kova su prekyba 

žmonėmis (vaiko pirkimo arba pardavimo)“ priemonės, siekiant suteikti informaciją 14 -18 metų 
paauglėms mergaitėms apie prekybos žmonėmis  būdus, pasekmes, pagalbos šaltinius, 
apsisaugojimo galimybes. Vykdant prevencinę veiklą buvo organizuojami anoniminių alkoholikų 
susitikimai Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijoje, Pumpėnų vidurinėje mokykloje, 
Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinėje mokykloje. 
Susitikimai su socialinės rizikos šeimomis vyko Pasvalio, Joniškėlio, Vaškų bei Saločių 
seniūnijose.  

Dalyvaujant  projekte „Vaikų svajonės“  2013 metais išpildytos 120 Pasvalio rajono vaikų 
svajonės.  
 

XX. ŠVIETIMAS IR SPORTAS 
 
2013 m. Pasvalio rajono savivaldybėje veikė 18 finansiškai savarankiškų  švietimo įstaigų. 

Informacija apie mokyklų tinklą pateikiama  17 paveiksle. 
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17 pav. Pasvalio rajono savivaldybės mokyklų tinklas 

 
Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012-2015 metais bendruoju planu1,  2013 metais buvo tęsiama Pasvalio rajono savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. uždarytas Joniškėlio 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio pradinio ugdymo skyrius ir Pumpėnų 
vidurinės mokyklos Jurgėnų pradinio ugdymo skyrius. Tęsiamas Pasvalio darželio-mokyklos 
,,Liepaitė“ pradinių klasių „nuauginimas“ – nebekomplektuota pirma ir antra klasės.  

Savivaldybėje toliau mažėja mokinių skaičius: 2013 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 1-12 klasėse mokėsi 3462 mokiniai, t.y. 283 mokiniais 
mažiau negu 2012 m. (2012 m. – 3745).  

Pasvalio miesto bendrojo ugdymo mokyklose mokinių sumažėjo 151 (neskaičiuojant 
Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Suaugusiųjų mokymo 
skyriaus): 2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis buvo 1664 mokiniai, o 2013 m. rugsėjo 1 d.  – 1513 
mokinių. 

                                                        
1Savivaldybės  tarybos  2012 m.  vasario 15 d. sprendimas Nr. T1-1 
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Mokinių ir vaikų skaičiaus mažėjimas turi įtakos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių bei klasių komplektų skaičiui. Lyginant su 2012 m., grupių ir klasių komplektų sumažėjo 14 
(2012 m. buvo iš viso 253; 2012 m. – 239).  

2013 m. Savivaldybėje savo veiklą toliau plėtojo daugiafunkciai centrai. Šių centrų veikla ir 
Savivaldybės patirtimi mokyklų tinklo pertvarkos klausimais domėjosi Estijos švietimo ministerijos 
atstovai. 
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18 pav. Vaikų skaičius daugiafunkciuose centruose 2013 m. 

 
Suaugusieji įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turi galimybę Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriuje. Minėtame skyriuje 2013-2014 mokslo metais  mokosi 
37 klausytojai.  

 
2013 metais Pasvalio rajono ugdymo įstaigos, jaunimo ir nevyriausybinės organizacijos, 

kaimo bendruomenės dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos paskelbtuose 
bendruomeniškumo ugdymo  konkursuose.  Jaunimo iniciatyvų projektams panaudota 25,0 tūkst. 
Lt, paremtos 23 programos.  Vasaros socializacijos programų konkurse finansuota 20 projektų. 
2013 metų vasarą užimti 654 vaikai ir paaugliai, iš jų – 334 iš soc. remtinų šeimų. Programų 
vykdymui panaudota 32,1 tūkst. Lt. 

 
Pasvalio sporto mokykloje kultivuojamos aštuonios sporto šakos: rankinis, krepšinis, 

futbolas, lengvoji atletika, boksas, dviračių sportas, dziudo ir plaukimas. Darbas vyko 33 grupėse, 
kuriose sportavo 466 moksleiviai.  
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Lengvoji atletika 88 68 67

Krepšinis 16 48 64

Boksas 40 56 56

Futbolas 64 64 48

Dviračių sportas 23 11 11

Dziudo 16 16 16

Plaukimas 0 24 24

2011 m. 2012 m. 2013 m.

19 pav. Sportuojančių skaičius pagal sporto šakas 2011-2013 m. 
 

Sportas Pasvalio rajono seniūnijose    
Pasvalio sporto mokykloje dirba devyni sporto organizatoriai iš Pasvalio rajono seniūnijų.  
Rajono seniūnijose vyko įvairios varžybos: krepšinis, rankinis, tinklinis, veteranų krepšinis, 

salės ir 8x8futbolas, lauko teniso rajono pirmenybės. 
2013 m. rajono seniūnijų sporto žaidynėse, kuriose dalyvavo apie 420 sportininkų buvo 

vykdomos tinklinio, stalo teniso, futbolo, šaškių, krepšinio, svarsčių kilnojimo, virvės traukimo ir 
paplūdimio tinklinio varžybos. Galutinėje žaidynių įskaitoje I vietą iškovojo Krinčino seniūnija, 
surinkusi 630 taškų; II vietą – Namišių seniūnija, surinkusi 580 taškų ir III vietą – Pumpėnų 
seniūnija su 500 taškų. 

Buvo organizuota žiemos šventė (slidinėjimo varžybos, rogučių slalomas, smiginis, vaikų ir 
tėvų estafetės (70 dalyvių), Pasvalio miesto šventės metu pravestos  futbolo varžybos.  

 
 

XXI. VIDAUS AUDITAS 
 

Atliekant vidaus auditus, priklausomai nuo vidaus audito objekto, vertinta  audituojamojo 
subjekto vidaus kontrolės funkcionavimas, tikrintos ir vertintos audituojamo subjekto sukurtos 
vidaus kontrolės procedūros, kontroliuota, ar laikomasi viešojo juridinio asmens planų, procedūrų, 
įstatymų, kitų norminių teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai. Taip pat tikrinta, ar 
informacija apie audituojamo subjekto veiklą yra patikima ir išsami, bei vertinti būdai, kaip 
renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija. Skyrius 2013 m. atliko 8 
vidaus auditus: Viešųjų pirkimų vertinimas Savivaldybės socialinės globos įstaigose, Viešųjų 
pirkimų vertinimas Savivaldybės kultūros įstaigose, Viešųjų pirkimų vertinimas Pasvalio darželyje-
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mokykloje „Liepaitė“, Viešųjų pirkimų vertinimas Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, Viešųjų 
pirkimų vertinimas Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“;  Viešųjų pirkimų vertinimas Narteikių 
mokykloje-darželyje „Linelis“, Viešųjų pirkimų vertinimas seniūnijose, Kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšų vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti 
panaudojimo pagal paskirtį vidaus auditas. Atlikti vidaus auditai apėmė šiuos subjektus: Pasvalio 
rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrą „Viltis“, Grūžių vaikų globos namus, Pasvalio 
rajono paslaugų ir užimtumo centrą pagyvenusiems ir neįgaliesiems, Pasvalio kultūros centrą, 
Pasvalio krašto muziejų, Pasvalio darželį-mokyklą „Liepaitė“, Pasvalio lopšelį-darželį „Žilvitis“, 
Pasvalio lopšelį-darželį „Eglutė“,  Narteikių mokyklą-darželį „Linelis“. Tai pat vertinti 
Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. 

2013 metais  Centralizuoto vidaus audito skyriaus veikla buvo sukoncentruota į pačią 
rizikingiausią sritį – viešuosius pirkimus. Visoms įstaigoms buvo pateiktas viešųjų pirkimų 
vertinimo klausimynai. Teisės portalo, teisinių žinių ir naujienų tinklavietės INFOLEX 
duomenimis, Viešųjų pirkimų įstatymas nuo priėmimo iki 2012 m. liepos 1 d. buvo keistas 37 
kartus. Viešųjų pirkimų įstatymo keitimo vidurkis – pusmetis. Be to, su šiuo įstatymu yra susiję 
daugiau kaip 600 kitų teisės aktų. Pažymėtina, kad, atliekant pirkimus, labai svarbi viešųjų pirkimų 
specialistų kompetencija ir patirtis. Kiekvieną kartą pakeitus straipsnį, įstaigos darbuotojai privalo 
analizuoti ir mokytis taikyti juos praktikoje, konsultuotis su viešųjų pirkimų srities specialistais. 
Vykdydama savo funkcijas, Viešųjų pirkimų tarnyba rengia įstatymui įgyvendinti reikalingas 
rekomendacijas ir nustato įstatymo taikymo gaires, tačiau norint įsigilinti į visas Viešųjų pirkimų 
tarnybos parengtas metodikas, rekomendacijas, taisykles, tvarkų aprašus ir kt., įstaigai reikia 
papildomų laiko sąnaudų ir žmogiškųjų išteklių. Atlikus vidaus auditus, nustatyta, kad tinkamai 
veikianti pirkimų vidaus kontrolės sistema – viena iš veiksmingų priemonių, užkertančių galimybes 
pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymą. Pažymėtina, kad daugeliu atvejų viešųjų pirkimų procedūros yra 
pažeidžiamos, kai įstaigos vidaus kontrolės sistema nesukurta arba ji veikia netinkamai, t. y. 
nustatytos vidaus kontrolės procedūros neužtikrina jai keliamų reikalavimų. Nustatyta, kad ne 
visose audituotose įstaigose viešųjų pirkimų vidaus kontrolė pakankamai veiksminga, nes ji 
neapima viso pirkimų proceso, o tik kai kurias procedūras. Siekiant sukurti veiksmingą pirkimų 
proceso (nuo poreikio formavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo ir jos rezultatų įvertinimo) vidaus 
kontrolės sistemą, buvo pateiktos rekomendacijos, kurios sudarys prielaidas peržiūrėti atliekamas 
procedūras, įvertinti trūkstamas vidaus kontrolės vietas bei tam parengti atitinkamas priemones. 
Rizikingiausios sritys audituotuose subjektuose: esant nepakankamam reglamentavimui  bei nesant 
patvirtintų konkrečių tvarkų, nesudaromos prielaidos užtikrinti efektyvų, tikslingą ir koordinuotą 
audituotų funkcijų vykdymą. 

Atlikus vidaus auditus buvo pateiktos rekomendacijos dėl vietinių teisės aktų suderinimo 
tarpusavyje bei su Lietuvos Respublikos teisės aktais, veiklos administravimo gerinimo ir 
rezultatyvesnio jų panaudojimo ir kitos rekomendacijos, susijusios su vidaus kontrolės procedūrų 
tobulinimu. 2013 m. vidaus auditų metu pastebėtiems trūkumams šalinti buvo suformuluotos 
atitinkamos 69 rekomendacijos valdymo ir veiklos srityje: parengti privalomas tvarkas ir jas laiku 
patikslinti; patikslinti ir aiškiai reglamentuoti vykdomas funkcijas; užtikrinti tinkamą pareigų 
atskyrimą, įgaliojimų ir atsakomybės nustatymą; vykdyti sutarčių kontrolę; užtikrinti Savivaldybės 
tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą; siekti optimalių viešųjų 
pirkimų rezultatų (įsigyti tinkamu laiku ir tinkamos kokybės prekes, paslaugas, darbus) taikant 
veiksmingas procedūras; sustiprinti viešųjų  pirkimų procedūrų vykdymo kontrolę, siekiant pašalinti 
vidaus audito metu nustatytus trūkumus; sustiprinti kontrolės procedūras, susijusias su vidaus 
administravimu bei apskaitos organizavimu. 

 
 

XXII. SENIŪNIJŲ VEIKLA 
 

Seniūnijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, 
Vietos savivaldos įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, 
Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės 
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administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais. 
Seniūnijos paskirtis - spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje 

Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo 
administravimo funkcijas. Seniūnijos seniūno įsakymai, įpareigojimai ir pavedimai seniūnijos 
kompetencijos klausimais privalomi visiems jos teritorijos gyventojams ir joje esančioms įmonėms, 
įstaigoms bei organizacijoms. 

Seniūnai ir seniūnijų darbuotojai – žmonės, kurie pirmieji sprendžia žmonėms aktualias 
problemas, pirmieji pagalbininkai nelaimės atveju. Kartu su kultūros centrų darbuotojais 
organizuoja šventinius renginius, su gyventojų bendruomenėmis rengia įvairius projektus. 

Praėjusiais metais seniūnijose buvo tvarkomi keliai, kapinės, gyvenvietės, atliekamas 
Savivaldybei priklausančių patalpų remontas. Seniūnai tvarko jiems priskirtas teritorijas,  
pasitelkdami viešiesiems darbams atlikti teritorinės darbo biržos siųstus asmenis, socialinės 
pašalpos gavėjus. Informacija apie 2013 m. socialinės pašalpų gavėjų pasitelkimą visuomenei 
naudingai veiklai seniūnijose pateikiama paveiksle.  Iš viso buvo pasitelkti 2159 socialinės pašalpos 
gavėjai. 

 
20 pav. Pasitelkta socialinės pašalpos gavėjų visuomenei naudingai veiklai 

 
Teikiamos socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir kitiems pagyvenusiems ir 

neįgaliems seniūnijos gyventojams. Dirbta su socialinės rizikos šeimomis. 
 

 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitoje 

aptartos svarbiausios ir pagrindinės vykdomos veiklos funkcijos. Kitos funkcijos, tokios kaip 
savivaldybės tarybos veiklos administravimas, ryšiai su visuomene, investicijos, savivaldybės 
ūkis,  daugiabučių namų administravimas, viešosios tvarkos ir gyventojų rimties užtikrinimas, 
socialinė parama, švietimas, turizmas, jaunimo politikos įgyvendinimas, kūno kultūros ir sporto 
plėtojimas, gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, plačiai aptartos 
Pasvalio rajono  savivaldybės mero ataskaitoje. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija stengėsi priimti teisingus sprendimus, kad 
pateisintų Savivaldybės  gyventojų lūkesčius. Dėkojame visiems už Jūsų supratimą ir 
bendradarbiavimą. 
 
 
Administracijos direktorius       Rimantas Užuotas 


