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ĮVADAS 
 

Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija yra biudžetinė įstaiga, 

kurią sudaro administracijos struktūriniai padaliniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. 

Jie vykdo Savivaldybės tarybos formuojamą savivaldybės politiką ir atsako už priskirtą 

Savivaldybės veiklos sritį.  

Savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) yra įstaigos 

vadovas, kuris vadovauja Savivaldybės administracijai. 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 Savivaldybės 

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 koordinuoja ir 

kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą 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. 

Šioje Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje apžvelgiamos direktoriaus vykdomos 

funkcijos ir 2015 metų veiklos rezultatai, tiesiogiai susiję su šių funkcijų įgyvendinimu.  

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitoje 

pateikta informacija apie savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą ir tam 

skirtų lėšų panaudojimą. Ataskaitoje pateikti savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir 

seniūnijų 2015 m. veiklos ataskaitų duomenys. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 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 – 

Savivaldybės administracija) nuostatais (patvirtintais 2013 m. gegužės 29 d.  sprendimu Nr. T1-

144).  

Savivaldybės gyventojams ataskaita bus pateikta interneto svetainėje www.pasvalys.lt.  

 

 

I. PERSONALAS 

 

Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-185 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ patvirtinta Administracijos struktūra, kurią 

sudaro 12 skyrių, viena tarnyba, 11 seniūnijų, bei į padalinius neįeinantis specialistas (Savivaldybės 

kultūros įstaigų veiklos koordinavimui ir priežiūrai).  Savivaldybės administracijos struktūroje 2015 

m. pokyčių nebuvo. 

2015 m. sausio 1 d. Administracijoje dirbo 73 valstybės tarnautojai ir 255 darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 328 asmenys), o 2015 m. gruodžio 31 d. – 71 valstybės 

tarnautojas ir 252 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 323 asmenys). 

Per ataskaitinį laikotarpį, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.: 

Priimtas 31 asmuo: 6 valstybės tarnautojai, iš jų – 2 politinio asmeninio pasitikėjimo 

valstybės tarnautojai; 25 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Atleisti 34 asmenys: 8 valstybės tarnautojai, iš jų – 2 politinio asmeninio pasitikėjimo 

valstybės tarnautojai;  26 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

1 paveiksle pateikiama išsami priimtų, atleistų asmenų dinamika pagal atskiras grupes.  
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1 pav. Priimti ir atleisti valstybės tarnautojai / darbuotojai,  

dirbantys pagal darbo sutartis, 2015 m. 

 

Kaip matyti iš pateikto paveikslo, daugiausia valstybės tarnautojų ir darbuotojų atleido: 

Vaškų seniūnija (9), Administracija (7), Pumpėnų seniūnija (6), Joniškėlio miesto seniūnija (5). 

Daugiausia darbuotojų priėmė Vaškų seniūnija (8), Administracija (7), Pumpėnų seniūnija 

(5 darbuotojus).  

Personalo kaitos (nei priimtų, nei atleistų darbuotojų) nebuvo – Daujėnų ir Pasvalio miesto 

seniūnijose. 

 

2007 – 2010 metų laikotarpiu pareigybių skaičius Administracijoje buvo sumažintas nuo 

374 iki 321. Nuo 2011 m. vasario mėn. Administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų 

bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, 

skaičius vėl pradėjo didėti, t. y. nuo 321 iki 326 (1 pav.). Pagrindinė priežastis, lėmusi pareigybių 

skaičiaus didėjimą – mažėjant mokinių skaičiui uždaromos mokyklos, o jų pastatai, kurie pritaikomi 

kitų įstaigų veiklai (Bibliotekos, Kultūros centro skyriai), perduodami seniūnijoms valdyti, naudoti 

ir disponuoti patikėjimo teise. Siekiant užtikrinti minėtuose pastatuose esančių įstaigų tinkamą 

veiklą, sudaryti įstaigų paslaugomis besinaudojantiems asmenims bei įstaigų darbuotojams 

reikalingas sąlygas (šildymas), pastatams prižiūrėti ir aptarnauti buvo būtini darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis. 2012 metais didžiausias leistinas pareigybių skaičius Administracijoje nebuvo 

keičiamas, t. y. nei didintas, nei mažintas. 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 vėl 

sumažintas iki 322 (1 pav.). Tai lėmusi priežastis – 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.  

Nuo 2014 m. gegužės 1 d. Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-

87 Administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičius dar kartą sumažintas iki 317 (1 

pav.). Priežastys, lėmusios pareigybių (etatų) skaičiaus sumažinimą: 1) nuo 2014 m. sausio 1 d. 

pakeistas darbo organizavimas Administracijos seniūnijose, perduodant seniūnijų buhalterių, vyr. 

buhalterių, finansininkų, vyr. finansininkų vykdomas funkcijas į Apskaitos skyrių vykdymui. 2014 
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m. vasario 28 d. šis darbo organizavimas baigtas įgyvendinti, dėl šios priežasties liko laisvos 3 

(Vaškų, Krinčino, Namišių) seniūnijų buhalterių pareigybės; 2) įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 3D-2 „Dėl 2014 m. skiriamų specialiųjų 

tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, sumažintas 

žemės ūkio specialistų pareigybių (etatų) skaičius Krinčino, Namišių, Pumpėnų ir Pušaloto 

seniūnijose (1,5 etato); 3) sumažėjus darbo Pumpėnų seniūnijos valytojos pareigybė sumažinta 0,5 

etatu. 

 

 

2 pav. Administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų,  

dirbančių pagal darbo sutartis  ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto,  

skaičiaus dinamika 2007–2015 m 
 

2015 m. didžiausias leistinas pareigybių skaičius Administracijoje nebuvo keičiamas. 

Valstybės tarnybos įstatymas valstybės tarnautojų darbo užmokestį susieja ir su tarnybos 

Lietuvos valstybei stažo dydžiu, kas ir yra viena iš valstybės tarnybos stabilumo priežasčių. 

Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta, kad valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 

procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Minėto priedo 

suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.  

Administracijoje didžiausią valstybės tarnautojų dalį 2015 metais sudarė valstybės 

tarnautojai, kurių tarnybos Lietuvos valstybei stažas yra 24 metai – 31 proc. Likusi dalis valstybės 

tarnautojų pasiskirstė taip (mažėjimo tvarka): 14 proc. valstybės tarnautojų – 15 metų stažas 

Lietuvos valstybei; 13 proc. – iki 3 m. stažas; po 10 proc.  – 21 ir 6 m. stažas; 7 proc. – 12 m. 

stažas; 6 proc. – 18 m. stažas; 5 proc. – 3 m. stažas;  4 proc. – 9 m. stažas (3 pav.). 
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3 pav. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybos stažas  

Lietuvos valstybei, 2015 m. 

 

Apibendrinant visus aukščiau pateiktus duomenis, galima pateikti tokį Administracijos 

valstybės tarnautojo tipinį paveikslą – moteris (valstybės tarnautojų 65 proc. sudaro moterys), 

turinti aukštąjį išsilavinimą (97 proc. valstybės tarnautojų turi aukštąjį universitetinį ar 

neuniversitetinį išsilavinimą), 49 metų amžiaus (tai yra vidutinis Administracijos darbuotojų 

amžius).  

Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį Administracijoje tipinis paveikslas būtų toks – 

moteris (59 proc. darbuotojų sudaro moterys), turinti arba vidurinį, arba specialųjį vidurinį, arba 

vidurinį profesinį išsilavinimą (60 proc. darbuotojų turi nurodytą išsilavinimą), 49 metų amžiaus. 

 

Savivaldybės administracijos personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas 

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo, Valstybės 

tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategija, Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 

1275, Administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. DV-11 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos prioritetinių valstybės tarnautojų mokymo tikslų ir mokymo grupių 

2015 metams nustatymo“, nuspręsta: 

 patvirtinti Administracijos prioritetinius valstybės tarnautojų mokymo tikslus 2015 

metams: 

o plėtoti valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje; 

o tobulinti valstybės tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams, orientavimosi į klientą 

gebėjimus ir įgūdžius; 

o tobulinti visų lygių valstybės tarnautojų gebėjimus organizuoti, vykdyti viešuosius 

pirkimus; 

o vykdyti Valstybės tarnybos įstatyme nustatytą privalomąjį mokymą; 

o tobulinti valstybės tarnautojų vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimus; 

o gilinti valstybės tarnautojų komunikacinius įgūdžius; 

o stiprinti valstybės tarnautojų analitinius gebėjimus. 
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 patvirtinti Administracijos prioritetines valstybės tarnautojų mokymo grupes 2015 

metams: 

o valstybės tarnautojai, einantys vadovaujančias pareigas;  

o valstybės tarnautojai, užimantys padidintos rizikos, jautrias korupcijai pozicijas; 

o valstybės tarnautojai, vykdantys korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas; 

o valstybės tarnautojai, teikiantys paslaugas gyventojams; 

o valstybės tarnautojai, organizuojantys, vykdantys viešuosius pirkimus; 

o valstybės tarnautojai, kurie pagal Valstybės tarnybos įstatymą privalo išklausyti 

nustatytas mokymo programas. 

2015 metais valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo 

234 mokymuose. Reikia pažymėti ir tai, kad ir 2015 metais (taip pat kaip ir ankstesniais metais) 

valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, siekiantys tobulinti turimas žinias, 

dažniausiai rinkosi nemokamus seminarus, mokymus.  

Duomenys apie 2015 metais mokymuose dalyvavusius Administracijos darbuotojus pagal 

atskiras mokymo rūšis pateikiami 4 paveiksle (duomenys atsižvelgiant į patvirtintus prioritetus). 

 

 
4 pav. Mokymų, kuriuose kėlė kvalifikaciją Administracijos darbuotojai, rūšys 2015 m.  

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad tik 25 proc. visų mokymų (59 vnt.) sudaro „Kiti mokymai“, 

t. y. neįtraukti į prioritetinius. Paminėtina, kad šie mokymai yra būtini profesiniams gebėjimams, 

reikalingiems konkrečiuose pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms vykdyti, tobulinti. 

Paminėtini šie: „Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės reglamentavimas ir veikimas viešajame 

sektoriuje“ (juose dalyvavo net 24 Administracijos darbuotojai); „Civilinės saugos mokymo kursai 

pagal ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos 

mokymo programa“ (dalyvavo 8 Administracijos darbuotojai); „Darbo teisė ir darbuotojų sauga ir 

sveikata“ (dalyvavo 6 darbuotojai) ir pan. 
 

 

II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMS TEISMUOSE 

 

Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus teisininkai 2015 metais 

atstovavo Savivaldybės tarybai, Administracijai ieškovu, pareiškėju, atsakovu, trečiuoju asmeniu 
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arba suinteresuotu asmeniu 54 bylose. Atstovautos bylos pagal bylų rūšis pasiskirstė taip: 2 

administracinės bylos, 52 civilinės bylos. 

Ypatingoji teisena: 

 Didžiąją dalį civilinių bylų (67 proc.) sudarė bylos, kuriose atstovaujama 

Administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui: dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo 

ar rūpintojo paskyrimo – 22 bylos; dėl asmens pripažinimo neveiksniu – 8 bylos; dėl asmens 

pripažinimo ribotai veiksniu – 1 byla. Pažymėtina, kad šiais metais (2015 m.) buvo nagrinėjamos 

net 3 bylos dėl atleidimo nuo globėjo pareigų (pasikeitusi globėjo sveikatos ar finansinė būklė) ir 1 

byla dėl nušalinimo nuo globėjo pareigų (netinkamai vykdomos globėjo pareigos, pažeidžiant 

globotinio teises ir teisėtus interesus). 

 2015 m. buvo nagrinėjamos 7 bylos dėl daiktinių teisių: dėl valdymo fakto patvirtinimo 

– 1 byla; dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį – 5 bylos; dėl daikto pripažinimo 

bešeimininkiu – 1 byla.  

 Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu – 1 byla. 

 Išduotas 1 teismo leidimas skirti vaiko vidutinės priežiūros priemonę. 

Ginčo teisena: 

 Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atstovaujama 3 bylose dėl iškeldinimo: iš gyvenamųjų 

patalpų – 2; iš Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio buto – 1. 

 2015 m. buvo nagrinėjamos net 2 bylos dėl trukdymo pašalinimo. Pažymėtina, kad 

abiejose bylose ginčo objektas susijęs su kapavietėmis (paskyrimas, dydis, statiniai).  

 Atstovauta 2 bylose dėl skolos: 1) pateiktas ieškinys Administracijai, kurio reikalavimai 

pirmosios instancijos teismo atmesti pilna apimtimi, šiuo metu byla perduota apeliacinės instancijos 

teismui; 2) Administracija – tretysis asmuo, finansiniai reikalavimai keliami fiziniam asmeniui. 

Dokumentinio proceso tvarka buvo nagrinėjama 1 byla dėl viešųjų pirkimų. 

 

 

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.  

Pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas Savivaldybės administracijoje 2015 m. nebuvo 

keičiamas. Kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais, Administracijoje pirminę teisinę pagalbą teikia 

vienas valstybės tarnautojas. Administracija nėra sudariusi sutarčių su advokatais ar su viešosiomis 

įstaigomis dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo. Šis, pasirinktas, pirminės teisinės pagalbos 

teikimo būdas užtikrina greitą ir efektyvų pirminės teisinės pagalbos teikimą – pirminė teisinė 

pagalba suteikiama iš karto, sutaupomos pareiškėjų laiko ir lėšų sąnaudos, asmenys nėra siunčiami į 

kitas institucijas bei įstaigas.  

2015-01-01–2015-12-31 laikotarpiu Pasvalio rajone pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 

511 asmenų.  

Per 2015 m. laikotarpį pareiškėjų, kuriems atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą, nebuvo. 

2015 m. pareiškėjų, kuriems buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė, nebuvo. Per 

2015 m. laikotarpį nebuvo gauta pareiškėjų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos  teikimo. 
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Pirminės teisinės pagalbos pobūdis pateikiamas 1 lentelėje. 

 

 

1 lentelė. Klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, klasifikacija, 2015 m. 

 

Eil. Nr. Klausimai 

Suteiktos 

pirminės teisinės 

pagalbos skaičius 

1. Šeimos teisė, iš viso: 178 

1.1. 
Santuokos sudarymas ir nutraukimas, separacija, sutuoktinių 

turtinės teisės ir pareigos 
71 

1.2. 
Šeimos narių tarpusavio išlaikymas, tėvystės nustatymas ir 

pripažinimas 
82 

1.3. Kitos vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos 1 

1.4. Globa ir rūpyba, įvaikinimas 21 

1.5. Kiti klausimai 3 

2. Darbo teisė,  iš viso: 26 

2.1. Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas 3 

2.2. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos 10 

2.3. Darbo sutarties pasibaigimas 9 

2.4. Darbuotojų sauga ir sveikata 2 

2.5. Kiti klausimai 2 

3. Socialinės apsaugos teisė,  iš viso: 17 

3.1 Socialinis draudimas 1 

3.2 Socialinė parama 13 

3.3 Kiti klausimai 3 

4. Žemės teisė 14 

5. Nuosavybės teisių atkūrimas 3 

6. Administracinė teisė ir administracinis procesas 22 

6.1. Administracinės nuobaudos 9 

6.2. Mokestiniai teisiniai santykiai 0 

6.3. 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmų 

(neveikimo) apskundimas 
8 

6.4. Kiti klausimai 5 

7. Civilinė teisė ir civilinis procesas,   iš viso: 183 

7.1. Asmenys 1 

7.2. Daiktinė teisė 10 

7.3. Prievolių teisė 27 

7.4 Paveldėjimo teisė 34 

7.5. Notarų ir antstolių veikla 52 

7.6 Civilinis procesas 45 

7.7 Ikiteisminis ginčų sprendimas 10 

7.8 Kiti klausimai 4 

8. Baudžiamoji teisė 19 

9. Baudžiamasis procesas 19 

10. Kiti klausimai 30 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2015 m. laikotarpiu daugiausia teisinių konsultacijų 
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suteikta šeimos teisės, civilinės teisės ir proceso klausimais. Mažiausia pareiškėjų kreipiasi – 

nuosavybės teisių atkūrimo, socialinės apsaugos, žemės teisės klausimais. 

 

Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame 

procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat  

interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme.  

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba teikia antrinę teisinę pagalbą, kai žmogui 

prireikia savo teises ginti ar siekti teisingumo teismuose: tarnybos paskirtas advokatas padeda 

parengti dokumentus, užtikrinama gynyba ir atstovavimas bylose, taip pat atstovaujami žmogaus 

interesams sprendžiant ginčą ne teisme. Valstybė sudaro galimybę ta pagalba pasinaudoti vis 

didesniam žmonių ratui. 

Antrine teisine pagalba gali pasinaudoti asmenys, kurie neviršija nustatyto pajamų ir turto 

lygio. Jeigu asmens pajamos ir turtas neviršija pirmojo finansavimo lygio, valstybė kompensuoja 

visas išlaidas, žmogui paslaugos visiškai nieko nekainuoja, jeigu neviršija antrojo lygio – valstybė 

kompensuoja 50 procentų išlaidų. 

Asmuo, siekiantis gauti antrinę teisinę pagalbą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

tarnybai privalo pateikti motyvuotą prašymą, jį pagrindžiančius dokumentus, metinę pajamų ir turto 

deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti.  

Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo ne tik teisės aktų nustatyta tvarka užpildo asmenų 

prašymus antrinei teisinei pagalbai gauti, bet ir įvertina asmenų pajamas ir turtą, apskaičiuoja 

pajamų ir turto lygį, nustatyta tvarka parengia metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei 

pagalbai gauti, teikia juos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. 

2015-01-01–2015-12-31 laikotarpiu buvo parengti 179 prašymai suteikti antrinę teisinę 

pagalbą (toliau – APP prašymai) ir 113 dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms 

(toliau – dokumentai įstaigoms).  

Teisinės pagalbos teikimo Savivaldybės administracijoje 2008–2015 m. dinamika 

pateikiama 5 paveiksle. 

 
5 pav. Teisinės pagalbos teikimas Savivaldybės administracijoje  

2008–2015 metais 

 

Kaip matyti iš 5 paveiksle pateiktų duomenų, 2015 m. parengtų prašymų antrinei teisinei 

pagalbai gauti skaičius yra didžiausias per 2008 – 2015 m. laikotarpį. 
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IV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

 

Pajamos. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2015 metų Savivaldybės biudžete planuota 

gauti  22447,4 tūkst. Eur pajamų, gauta 22586,2  tūkst.  Eur.  Biudžeto pajamų planas įvykdytas 

100,6 proc.  

2 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos 
(tūkst. Eur) 

Eil.

Nr. 

Pajamų pavadinimas Patikslintas 

2015 m. 

pajamų 

planas 

2015 m. 

įvykdymas 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvykdymas 

(proc.) 

Pajamų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Mokesčiai 9849,8 10036,6 186,8 101,8 44,5 
1.1. Gyventojų pajamų 

mokestis (gautas iš 

VMI) 

5342,9 5577,8 234,9 104,3 24,7 

1.2. Gyventojų pajamų 

mokestis 

savivaldybių išlaidų 

struktūros 

skirtumams išlyginti 

1728,0 1888,7 160,7 109,2 8,4 

1.3. Gyventojų pajamų 

mokestis 

savivaldybių 

pajamoms iš 

gyventojų pajamų 

mokesčio išlyginti 

1925,4 1711,7 -213,7 88,9 7,6 

1.4. Turto mokesčiai 795,2 799,2 4,0 100,5 3,6 
1.5. Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 
58,3 59,2 0,9 101,5 0,2 

2. Dotacijos 11265,7 11234,6 -31,1 99,7 49,8 
2.1. Valstybinėms 

(perduotoms 

savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti 

2275,9 2244,9 -31,0 98,6 10,0 

2.2. Mokinio krepšeliui 

finansuoti 
5681,0 5681,0 0 100 25,2 

2.3. Kitos dotacijos 154,8 154,8 0 100 0,7 
2.4. Kelių programos 

priežiūros lėšos 
1181,8 1181,7 -0,1 100 5,2 

2.5. Dotacija įstaigos 

(Specialioji 

mokykla) išlaikymui  

392,7 392,7 0 100 1,7 

2.6. Valstybės investicijų 

programa 
280,9 280,9 0 100 1,2 

2.7. Europos Sąjungos 

finansinės paramos 
75,8 75,8 0 100 0,3 
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Eil.

Nr. 

Pajamų pavadinimas Patikslintas 

2015 m. 

pajamų 

planas 

2015 m. 

įvykdymas 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvykdymas 

(proc.) 

Pajamų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 
1 2 3 4 5 6 7 

lėšos  

2.8. 
Bendrosios dotacijos 

kompensacija 
1222,8 1222,8 0 100 5,5 

3. Kitos pajamos 301,7 315,2 13,5 104,4 1,3 

4. 
Pajamos už 

teikiamas paslaugas 
1022,2 990,9 -31,3 96,9 4,4 

5. 

Materialiojo ir 

nematerialiojo 

turto realizavimo 

pajamos 

8,0 8,9 0,9 111,2 0 

6. 

Iš viso mokesčiai, 

dotacijos, pajamos 

ir sandoriai 

22447,4 22586,2 138,8 100,6 100 

7. Paskolos 900,0 805,4 x x x 

8. Iš viso 23347,4 23391,6 x x x 

9. 
Praėjusių (2014 m) 

lėšų likučiai 
 273,5 x x x 

  

Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 23621,0 tūkst. Eur. Išleista  

23163,9 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 98,0 proc. 2015 metais grąžinome 31045,70 Eur 

nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 521,75 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 

3281,98 Eur dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų 

užimtumo programas, 10833,72 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 

10765,25 Eur socialinėms paslaugoms kompensuoti, 5643,0 Eur lėšų, skirtų asmenims ir šeimoms, 

nuomojantiems būstą iš fizinių ir juridinių asmenų nuomos mokesčio daliai kompensuoti. 
 

3 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 
                                                                                                                  (tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2015 m. 

patikslintas 

išlaidų 

planas 

2015 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta- 

Plano 

įvykdy-

mas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

1. 
Bendrosios valstybės 

paslaugos 
3094,1 2984,1 -110,0 96,4 12,9 

  2. Gynyba 21,3 21,3 0 100 0,1 

3. 
Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 
445,7 444,6 -1,1 99,7 1,9 

4. Ekonomika 2296,3 2237,1 -59,2 97,4 9,7 

  5. Aplinkos apsauga 186,6 178,5 -8,1 95,6 0,7 

6. Būstas ir komunalinis ūkis 1461,8 1411,6 -50,2 96,5 6,1 

7. Sveikatos apsauga 294,4 293,2 -1,2 99,5 1,2 

  8. Poilsis, kultūra ir religija 2508,3 2439,9 -68,4 97,2 10,5 

9. Švietimas 9862,4 9811,4 -51,0 99,4 42,4 

10. Socialinė apsauga 3450,1 3342,2 -107,9 96,8 14,5 
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Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2015 m. 

patikslintas 

išlaidų 

planas 

2015 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta- 

Plano 

įvykdy-

mas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

 Iš viso išlaidų 23621,0 23163,9 -457,1 98,0 100 

 

 

4 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją 
(tūkst. Eur)                

Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2015 m. 

išlaidų 

planas 

 

2015 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

(kasinės 

išlaidos) 

 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvykdy-

mas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

 

1. 
Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 
12909,8 12860,3 -49,5 99,6 55,5 

1.1. Darbo užmokestis 9800,9 9764,7 x x x 

1.2. Socialinio draudimo įmokos 3108,9 3095,6 x x x 

2.  
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
4904,2 4677,1 -27,1 95,3 20,2 

2.1. Mityba 310,4 307,6 x x x 

2.2. 
Medikamentai (darbuotojų 

sveikatos tikrinimas) 
7,6 7,2 x x x 

2.3. Ryšių paslaugos 73,6 72,8 x x x 

2.4. Transporto išlaikymas 430,6 385,1 x x x 

2.5. Apranga ir patalynė 10,3 9,9 x x x 

2.6. Spaudiniai 46,2 43,3 x x x 

2.7. Kitos prekės  800,2 759,4 x x x 

2.8. Komandiruotės  11,9 10,0 x x x 

2.9. 
Miestų ir gyvenviečių 

viešasis ūkis 
6,4 6,1 x x x 

2.10 
Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 
664,8 656,7 x x x 

2.11 Kvalifikacijos kėlimas 33,0 31,0 x x x 

2.12 Komunalinės paslaugos 1217,1 1150,5 x x x 

2.13 Kitos paslaugos 1292,1 1237,5 x x x 

3. Turto išlaidos 61,0 53,4 -7,6 87,5 0,2 

3.1. Sumokėtos palūkanos 61,0 53,4 x x x 

4. Socialinės išmokos 1760,4 1725,3 -35,1 98,0 7,5 

4.1. Socialinė parama 1743,6 1709,5 x x x 

4.2. Darbdavių socialinė parama  16,8 15,8 x x x 

5. Kitos išlaidos 1024,3 1011,9 -12,4 98,7 4,4 

5.1. 
Kitiems einamiesiems 

tikslams 
1024,3 1011,9 x x x 

5. 

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto  

įsigijimo išlaidos 

2308,2 2182,7 -125,5 94,5 9,4 

5.1. 
Materialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 
2275,7 2158,4 x x x 
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Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2015 m. 

išlaidų 

planas 

 

2015 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

(kasinės 

išlaidos) 

 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvykdy-

mas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

 

5.2. 
Nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 
32,5 24,3 x x x 

6. 
Išlaidos dėl finansinių 

įsipareigojimų vykdymo 
653,1 653,1 0 100 2,8 

6.1. Paskolos (grąžintos) 653,1 653,1 x x x 

7 Iš viso išlaidų 23621,0 23163,9 -457,1 98,0 100 

 

Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 

3395,2  tūkst. Eur. Suteikta garantijų – 19,2 tūkst. Eur.  Per 2015 metus grąžinta 653,1 tūkst. Eur 

ilgalaikių paskolų, sumokėta 53,4  tūkst. Eur palūkanų. Per 2015 m. pasirašytos dvi kreditavimo 

sutartys su Danske Bank A/S: dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 600,0 

tūkst. Eur ir 300,0 tūkst. Eur sumai kreditinė linija investiciniams projektams finansuoti išlaidų 

kompensavimo būdu.  

           Mokėtinos sumos. 2015 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės 

funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 474,6 tūkst. Eur.  

 

5 lentelė. Mokėtinos sumos pagal asignavimų valdytojus 

(tūkst. Eur) 

Įstaigos pavadinimas 

Mokėtina 

suma  

2014-12-31 

Mokėtina 

suma  

2015-12-31 

Skirtumas 

1. Savivaldybės administracija 485,7 284,0 -201,7 

2. Kontrolės ir audito tarnyba 0,8 0,0 -0,8 

3. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius 101,9 72,7 -29,2 

4. Pasvalio miesto seniūnija 8,2 4,1 -4,1 

5. Joniškėlio miesto seniūnija 1,4 2,0 0,6 

6. Pasvalio apylinkių seniūnija 8,6 0,2 -8,4 

7. Joniškėlio apylinkių seniūnija 2,1 1,9 -0,2 

8. Saločių seniūnija 11,3 2,2 -9,1 

9. Vaškų seniūnija 15,4 0,7 -14,7 

10. Krinčino seniūnija 9,3 1,7 -7,6 

11. Pumpėnų seniūnija 0,4 1,2 0,8 

12. Pušaloto seniūnija 4,4 1,0 -3,4 

13. Daujėnų seniūnija 2,1 0,1 -2,0 

14. Namišių seniūnija 0,6 0,5 -0,1 

15. Priešgaisrinė tarnyba 27,6 0,7 -26,9 

16. Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 8,0 2,8 -5,2 

17. Pasvalio krašto muziejus 8,4 5,1 -3,3 

18. Pasvalio kultūros centras 9,1 7,2 -1,9 

19 Grūžių vaikų globos namai 6,5 7,6 1,1 

20. Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems 

ir neįgaliesiems 1,8 1,7 -0,1 

21. Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras 

„Viltis“ 2,1 0,5 -1,6 
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Įstaigos pavadinimas 

Mokėtina 

suma  

2014-12-31 

Mokėtina 

suma  

2015-12-31 

Skirtumas 

22. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 33,2 13,2 -20,0 

23. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 22,1 7,1 -15,0 

24. Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla 4,3 5,1 0,8 

25. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės–Bitės 

gimnazija 12,8 7,7 -5,1 

26. Saločių Antano Poškos pagrindinė  mokykla 10,8 2,9 -7,9 

27. Vaškų gimnazija 5,6 2,5 -3,1 

28. Pumpėnų gimnazija 5,8 1,5 -4,3 

29. Pajiešmenių pagrindinė mokykla  4,4 3,3 -1,1 

30. Daujėnų pagrindinė mokykla 5,7 1,0 -4,7 

31. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė 

mokykla 2,0 0,5 -1,5 

32. Pasvalio specialioji mokykla 1,6 1,1 -0,5 

33. Pasvalio visuomenės sveikatos biuras 0,2 0,1 -0,1 

34. Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis” 6,9 0,9 -6,0 

35. Pasvalio lopšelis-darželis  „Liepaitė” 9,7 3,5 -6,2 

36. Narteikių mokykla-darželis „Linelis” 14,6 9,8 -4,8 

37. Pasvalio lopšelis – darželis „Eglutė” 9,5 1,8 -7,7 

38 Pasvalio muzikos mokykla 5,1 0,4 -4,7 

40. Pasvalio sporto mokykla 6,7 13,6 6,9 

41. Pasvalio švietimo pagalbos tarnyba 1,0 0,7 -0,3 

Iš viso: 877,7 474,6 -403,1 
            

6 lentelė. Mokėtinų sumų ataskaita pagal ekonominė klasifikaciją 

(tūkst. Eur) 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 
Išlaidų pavadinimas 

Mokėtinos sumos 

 biudžeto lėšos 

likutis 

metų 

pradžioje 

likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

iš viso 

iš jų įvykdymo terminas 

praleistas daugiau kaip 

10 

dienų 
45 dienos 

1 2 3 4 5 6 

2           Išlaidos 698,9 381,8 0,0 120,9 

2 1         
Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 
117,5 22,5 0,0 0,0 

2 1 1       Darbo užmokestis 21,8 3,0 0,0 x 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 21,8 3,0   x 

            
iš jų: gyventojų pajamų 

mokestis 
1,8     x 

2 1 1 1 1 2 Pajamos natūra       x 

2 1 2       Socialinio draudimo įmokos 95,7 19,5 x 0,0 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 95,7 19,5 x   

2 2         
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
208,4 109,8 0,0 0,0 

2 2 1       Prekių ir paslaugų naudojimas 208,4 109,8 0,0 0,0 

2 2 1 1 1 1 Mityba 5,8 9,7 x   
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Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 
Išlaidų pavadinimas 

Mokėtinos sumos 

 biudžeto lėšos 

likutis 

metų 

pradžioje 

likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

iš viso 

iš jų įvykdymo terminas 

praleistas daugiau kaip 

10 

dienų 
45 dienos 

2 2 1 1 1 2 
Medikamentai (ir darbuotojų 

sveikatos tikrinimas) 
  0,3 x   

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 5,0 2,5 x   

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas 13,1 7,3 x   

2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė     x   

2 2 1 1 1 8 Spaudiniai   0,2 x   

2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 15,2 7,7 x   

2 2 1 1 1 11 

Komandiruotės (transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 

0,1 0,1   x 

2 2 1 1 1 12 
Miestų ir gyvenviečių viešasis 

ūkis 
    x   

2 2 1 1 1 14 

Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto nuoma 

(įskaitant veiklos nuomą) 

    x   

2 2 1 1 1 15 
Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 
21,7 7,7 x   

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas 0,5   x   

2 2 1 1 1 17 
Apmokėjimas ekspertams ir 

konsultantams 
    x   

2 2 1 1 1 18 
Turto vertinimo paslaugų 

apmokėjimas 
    x   

2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 122,7 67,0 x   

2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 24,3 7,3 x   

2 7         Socialinės išmokos (pašalpos) 101,9 72,7 x 0,0 

2 7 2       
Socialinė parama (soc. paramos 

pašalpos) 
101,9 72,7 x 0,0 

2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais 88,9 61,9 x   

2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra 13,0 10,8 x   

2 7 3       Darbdavių socialinė parama 0,0 0,0 x 0,0 

2 7 3 1 1 1 
Darbdavių socialinė parama 

pinigais  
    x   

2 7 3 1 1 2 
Darbdavių socialinė parama 

natūra 
    x   

2 8         Kitos išlaidos 271,1 176,8 x 120,9 

2 8 1 1     Einamiesiems tikslams 271,1 176,8 x 120,9 

2 8 1 1 1 1 Stipendijoms     x   

2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams 271,1 176,8 x 120,9 

3           

SANDORIAI DĖL 

MATERIALIOJO IR 

NEMATERIALIOJO 

TURTO BEI FINANSINIŲ 

3505,2 3488,0 x 0,0 
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Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 
Išlaidų pavadinimas 

Mokėtinos sumos 

 biudžeto lėšos 

likutis 

metų 

pradžioje 

likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

iš viso 

iš jų įvykdymo terminas 

praleistas daugiau kaip 

10 

dienų 
45 dienos 

ĮSIPAREIGOJIMŲ 

VYKDYMAS 

3 1         
Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos 
178,8 92,8 x 0,0 

3 1 1       
Ilgalaikio materialiojo turto 

kūrimas ir įsigijimas 
141,7 70,1 x 0,0 

3 1 1 1     Žemė 0,0 0,0 x 0,0 

3 1 1 1 1 1 Žemė     x   

3 1 1 2     Pastatai ir statiniai 134,4 67,1 x 0,0 

3 1 1 2 1 1 Gyvenamieji namai     x   

3 1 1 2 1 2 Negyvenamieji pastatai 19,5 1,0 x   

3 1 1 2 1 3 Kiti pastatai ir statiniai 114,9 66,1 x   

3 1 1 3     Mašinos ir įrenginiai 7,3 3,0 x 0,0 

3 1 1 3 1 1 Transporto priemonės     x   

3 1 1 3 1 2 Kitos mašinos ir įrenginiai 7,3 3,0 x   

3 1 1 3 1 3 Ginklai ir karinė įranga     x   

3 1 1 4     Vertybės     x   

3 1 1 5     
Kitas ilgalaikis materialusis 

turtas 
    x   

3 1 2       
Nematerialiojo turto kūrimas ir 

įsigijimas 
1,5 0,7 x 0,0 

3 1 2 1 1 1 
Naudingųjų iškasenų žvalgymo 

darbai 
    x   

3 1 2 1 1 2 

Kompiuterinė programinė 

įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

0,5 0,7 x   

3 1 2 1 1 3 Patentai     x   

3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūriniai     x   

3 1 2 1 1 5 Kitas nematerialusis turtas 1,0   x   

3 1 4       

Ilgalaikio turto įsigijimas 

finansinės nuomos (lizingo) 

būdu 

35,6 22,0 x   

3 1 5       
Biologinis turtas ir mineraliniai 

ištekliai 
    x   

3 2         
Finansinio turto įsigijimo 

išlaidos (perskolinimas) 
    x   

3 3         

Išlaidos dėl finansinių 

įsipareigojimų vykdymo 

(paskolų grąžinimas) 

3326,4 3395,2 x   

            IŠ VISO (2+3) 4204,1 3869,8 0,0 120,9 
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Strateginis planavimas. 2015 metais buvo parengtas Pasvalio rajono savivaldybės 2016–

2018 metų strateginis veiklos planas. Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Pasvalio 

rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu,  patvirtintu Savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 22 d.  sprendimu Nr. T1-199, pagal Administracijos direktoriaus 2014 m. 

lapkričio 24 d. įsakymu Nr. DV-637 patvirtintas biudžetinių įstaigų ir Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos veiklos planų formas. Planas parengtas bendradarbiaujant su asignavimų valdytojais 

ir programų koordinatoriais.  

 

 

 

 
 

 

V. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMAI 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai 2015 metais buvo patvirtinta sąmata 5807,1 

tūkst. Eur (neįvertinus ilgalaikių paskolų ir sumokėtų palūkanų), gauta asignavimų 5600,9 tūkst. 

Eur. 
 

7  lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014–2015 m. biudžeto išlaidų 

įvykdymo ataskaita  

 

Programos 

pavadinimas 

Patvirtinta metams  

(tūkst. Eur) 

Kasinės išlaidos  

(tūkst. Eur) 

Ekonomija 

(tūkst. Eur) 

2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 

Administracija 2770,8 2391,3 2732,3 2300,4 -38,5 -90,9 

Administracija 

(spec. programa) 
39,5 57,5 39,5 50,4 0 -7,1 

Infrastruktūros 

objektų priežiūra ir 

modernizavimas, 5 

pr. 

226,2 1473,0 223,2 1468,5 -3,0 -4,5 

Investicijų 

programa, 7 pr. 
1992,4 1223,2 1171,6 1126,2 -820,8 -97,0 

Melioracija 423,7 291,6 423,7 291,6 0 0 

Gamtos specialioji  

programa 
59,5 57,6 55,5 50,9 -4,0 -6,7 

Organizacijų veiklos 

rėmimas 

(bendruomenių, 

neformaliojo vaikų 

švietimo programos, 

religinių bendrijų, 

melioracijos 

asociacijų 

38,9 312,9 38,8 312,9 -0,1 0 

Iš viso 5551,0 5807,1 4684,6 5600,9 -866,4 -206,2 

 

Biudžeto specialiosios programos lėšų sąmatoje 2015 m. buvo patvirtinta 57,5 tūkst. Eur, 

likutis 2015 m. sausio 1 d. 0,0 tūkst. Eur, gauta iš Finansų skyriaus per 2015 m. 50,4 tūkst. Eur, 

padaryta išlaidų 50,4 tūkst. Eur. Nepanaudoto lėšų likučio nėra. 

Aplinkos apsaugos programos lėšos 50,9 Eur panaudotos taip: aplinkos kokybės gerinimo ir 
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apsaugos priemonių įsigijimui 19,1 tūkst. Eur, repelentų įsigijimui – 15,4 tūkst. Eur, Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti 7,8 tūkst. Eur, atliekomis užterštų 

teritorijų valymo ir sutvarkymo darbams – 1,5 tūkst. Eur, absorbentų įsigijimui – 1,0 tūkst. Eur, 

želdynų kūrimo ir tvarkymo darbams – 2,6 tūkst. Eur, kitoms aplinkos apsaugos priemonėms 3,5 

tūkst. Eur (ugdymo įstaigų projektams ir programoms remti, gamtine tematika rašantiems 

laikraščiams, žurnalams ir plakatams). 

Nevyriausybinių organizacijų veiklai vykdyti buvo skirta 217,3 tūkst. Eur, panaudota 217,3 

tūkst. Eur, iš jų policijos įstaigoms – 8,7 tūkst. Eur, jaunimo veiklai remti – 8,7 tūkst. Eur, vaikų 

vasaros stovykloms – 5,8 tūkst. Eur, religinėms bendrijoms – 14,8 tūkst. Eur, bendruomenėms 175,0 

tūkst. Eur, karitatyvinei veiklai („Caritas“) – 4,3 tūkst. Eur. 

Neformaliojo vaikų švietimo programų veiklai vykdyti buvo skirta 31,1 tūkst. Eur, 

panaudota 31,1 tūkst. Eur 

Neįgaliųjų socialinei integracijai 2015 m. skirta ir panaudota 3,8 tūkst. Eur Savivaldybės 

biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimui (partnerio lėšos) įsisavinta 20 tūkst. Eur, melioracijos statinių 

asociacijų finansavimui (partnerio lėšos) – 40,7 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. 

2015 m., įgyvendinant projektus, buvo gautas finansavimas iš ES struktūrinių fondų – 

1909,9 tūkst. Eur, valstybės biudžeto – 513,9 tūkst. Lt ir Savivaldybės biudžeto lėšos – 842,0 tūkst. 

Eur. 

 

8 lentelė. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo išlaidų vykdymo ataskaita2015 m.  

 

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams 

tūkst. Eur 

Apmokėtos išlaidos 

tūkst. Eur 

Apmokėtos 

išlaidos 2015m. 

lyg.su 2014 m. 

+,- 
 

2014 2015 2014 2015 

Darbo užmokestis 969,5 968,8 963,2 956,5 -6,7 

Socialinio draudimo įmokos 282,4 318,2 279,1 315,9 36,8 

Prekės ir paslaugos 388,0 467,8 361,8 387,2 25,4 

t. sk. ryšių paslaugos 32,7 32,5 32,5 32,5 0,0 

 transporto išlaikymas 45,2 59,1 44,4 34,9 -9,5 

 spaudiniai 1,2 3,2 0,8 0,8 0,0 

  prekės 32,2 47,1 31,1 37,0 5,9 

komandiruotės 4,0 5,3 3,0 4,3 1,3 

kvalifikacijos kėlimas 3,7 4,3 2,8 3,6 0,8 

             komunalinės paslaugos 54,4 48,2 38,6 32,8 -5,8 

 ilgalaikio turto remontas 3,5 3,5 2,6 0,0 -2,6 

 kitos paslaugos 211,0 264,6 206,0 241,3 35,3 

Socialinės pašalpos 1,2 5,5 1,2 4,9 3,7 

Kitiems einamiesiems reikalams 402,8 514,8 401,2 512,3 111,1 

Materialaus ir nematerialaus 

turto įsigijimas 
35,9 

29,0 35,6 29,0 -6,6 

Finansinio turto įsigijimas 

(akcijos) 
0   0,0   0,0 

Iš viso 

 

2079,8 2304,1 2042,1 2205,8 163,7 

 

 

Didžiausią kitų paslaugų dalį sudarė: patalpų valymas, programų aptarnavimas, kopijavimo 

aparato priežiūra, būtų ūkio administravimo kaupimo lėšos, telekomunikacinės įrangos techninė 

priežiūra ir kt. 
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2015 m. didžiausią išlaidų „Kitiems einamiesiems reikalams“ dalį sudarė UAB „Autobusų 

parkas“ nuostolingi maršrutai – 466,7 tūkst. Eur. 

Moksleivių pavėžėjimui 2015 m. skirta ir panaudota 144,8 tūkst. Eur. 

2015 m. įgyvendinant specialiąją programą, surinkta 60,5 tūkst. Eur. pajamų. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2015 m. 

pradžioje buvo 0,3 tūkst. Eur, per 2015 metus gauta pajamų 33,3 tūkst. Eur, iš jų: iš už poliklinikos 

patalpų nuomą - 25,2 tūkst. Eur, 20 proc. nuo aplinkos teršimo mokesčių – 7,8 tūkst. Eur ir 

grąžintas nepanaudotas programų likutis – 0,3 tūkst. Eur. 

Išlaidos – 22,9 tūkst. Eur, iš jų mokyklų įvairių sveikatos programų vykdymui – 15,9 tūkst. 

Eur, Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2015 m. 

pabaigoje buvo 10,7 tūkst. Eur. 

Neįgaliųjų socialinei integracijai 2015 m. skirta ir panaudota 39,5 tūkst. Eur Valstybės 

biudžeto lėšų, Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimui – 20,5 tūkst. Eur 

Valstybės biudžeto lėšų. 

Per 2015 metus buvo vykdomi projektai „Parama maisto produktais“. Į Administracijos 

sąskaitą pervesta 5,9 tūkst. Eur. maisto produktų saugojimui ir kelionės išlaidų kompensavimui. 

2015 m. nemokamai gauta maisto produktų už 142,8 tūkst. Eur, kurie išdalinti seniūnijų labiausiai 

skurstantiems asmenims – paramos gavėjams. 

Savivaldybės administracijos 2015 m. finansinės ataskaitos 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. 

 

 

VI. INVESTICIJOS  

 

 Informacija apie Savivaldybės administracijos 2015 metais įgyvendinamus ir įgyvendintus 

projektus pateikiama  9 lentelėje. 

 

9 lentelė.  Įgyvendinti ir 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 

(tūkst. Eur) 
Pastabos 

Pasvalio rajono 

savivaldybės socialinio 

būsto fondo plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

504,7  
Projektas 

įgyvendintas 

Pasvalio rajono 

Pumpėnų vidurinės 

mokyklos pastato 

atnaujinimas ir 

energetinio ūkio 

modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

545,2 
Projektas 

įgyvendintas 

Pasvalio miesto 

viešosios infrastruktūros 

plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

997,2 
Projektas 

įgyvendintas 

Joniškėlio bažnyčios 

kapitalinio remonto 

darbai 

 

Europos žemės ūkio fondas 

kaimo plėtrai, Lietuvos 

valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

228,3 
Projektas 

įgyvendintas 
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Projekto (veiklos) 

pavadinimas 
Finansavimo šaltinis 

Biudžetas 

(tūkst. Eur) 
Pastabos 

Pasvalio r. kaimų 

viešosios infrastruktūros 

kompleksinis 

atnaujinimas, I etapas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

966,8 
Projektas 

įgyvendintas 

Esamų socialinių būstų, 

esančių Pasvalio miesto 

daugiabučiuose 

namuose, atnaujinimas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

20,7 
Projektas 

įgyvendintas 

„Pumpėnų miestelio 

Mindaugo gatvės 

rekonstravimas“ 

Europos žemės ūkio fondas 

kaimo plėtrai, Lietuvos 

valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

288,6 
Projektas 

įgyvendintas 

„Kriklinių miestelio 

Parko gatvės 

rekonstravimas“ 

Europos žemės ūkio fondas 

kaimo plėtrai, Lietuvos 

valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

125,5 
Projektas 

įgyvendintas 

Teritorijų planavimo 

dokumentų parengimas 

Europos socialinis fondas, 

Lietuvos valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

161,2 
Projektas 

įgyvendintas 

„Sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas 

Pasvalio rajono 

savivaldybės jaunimui“ 

Norvegijos finansinis 

mechanizmas  

 

72,6 

Projektas 

įgyvendinamas 

Pasvalio kultūros centro 

pastato Pasvalyje, 

Vytauto Didžiojo a. 3, 

rekonstravimas 

Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšos 

(VIP) 

 

2195,0 

Projektas 

įgyvendinamas 

2015 m. gautas 

finansavimas ir 

atlikta darbų už 57,9 

tūkst. Eur 

Iš viso atlikta darbų 

už 1152,1 tūkst. Eur 

VšĮ Pasvalio ligoninės I 

aukšto gydomojo 

korpuso renovacija 

Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšos 

(VIP) 

 

 

544,0 

Projektas 

įgyvendinamas.  

2015 m. gautas 

finansavimas ir 

atlikta darbų už 156 

tūkst. Eur 

Iš viso atlikta darbų 

už 349,0 tūkst. Eur 

 

2015 metais buvo pateikta viena paraiška pagal Dvišalio bendradarbiavimo fondo „B“ 

priemonę. Paraiška patvirtinta, gautas finansavimas. Ataskaitiniais metais pateiktos dvi paraiškos 

tarptautinių projektų įgyvendinimui pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo 

programą ir pagal Europos Sąjungos programą „Europa piliečiams“. Projektas pateiktas pagal 

2019–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą gavo finansavimą ir šiuo metu yra 

įgyvendinamas projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 

Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“. Įgyvendinant projektą, numatoma Pasvalio rajono 
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savivaldybėje įkurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinį centrą, jaunimo 

sveikatos interneto portalą, įrengti visuomenei prieinamus nemokamus treniruoklius viešosiose 

Pasvalio miesto erdvėse bei surengti gaivinimo ir pirmos medicinos pagalbos mokymus traumų ir 

kitų nelaimingų atsitikimų atvejais. 

2015 m. vasario 24 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Investuok Lietuvoje“. 

Vadovaujantis šia sutartimi Pasvalio rajono savivaldybės Investicijų ir turto valdymo skyrius ir VšĮ 

„Investuok Lietuvoje“ specialistai parengė marketingo priemonę (anglų kalba), skirtą verslo 

skatinimui ir investicijų pritraukimui į Pasvalio rajoną, sukurta duomenų bazė, kurioje pateikta 

informacija apie investicijoms tinkamus nekilnojamojo turto objektus esančius Pasvalio rajone ir 

visoje Panevėžio apskrityje. Parengtą priemonę galima rasti Pasvalio rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

VII. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

            2015 m. Pasvalio rajono savivaldybės administracija kartu su seniūnijomis atliko 2417 

prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, iš kurių 35 atlikti naudojantis Centrinės perkančiosios 

organizacijos katalogu, visi likusieji – supaprastinti. Per ataskaitinius metus parengtos ir Viešųjų 

pirkimų tarnybai pateiktos: 15 viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų, 14 įvykdytos ar nutrauktos 

pirkimo sutarties ataskaitos. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15
1
 straipsnio ir 91 straipsnio 1 dalies nuostatų 

įgyvendinimą, 14 viešųjų pirkimų atliko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos 

priemonėmis bei 2 viešuosius pirkimus – iš neįgaliųjų socialinių įmonių ir socialinių įmonių. 

 

 

VIII. TURTO VALDYMAS 

 

2015 metais buvo vykdoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo 

turto inventorizacija, rengiamos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, įregistruojamos 

Savivaldybės vardu nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, atlikti kai kurių pastatų kadastrinių 

matavimų patikslinimai, paskirties pakeitimai. 

2015 metais nurašytas fiziškai nusidėvėjęs gyvenamasis namas, Savivaldybės tarybos 

sprendimais nurašyta valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto už 15 794 Eur, viešo aukciono būdu 

parduota Savivaldybės ir valstybės turto už 7 117 Eur. Pagal panaudos sutartis perduota patalpų, 

kurių bendras plotas – 1 815 kv. m, kito ilgalaikio turto, kurio pradinė vertė – 24 806 Eur, 

trumpalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė – 10 157 Eur, sudaryta 18 turto panaudos 

sutarčių. Viešo konkurso būdu 2 nuomininkams išnuomotas Savivaldybės negyvenamosios 

patalpos, kurio bendras plotas – 172 kv. m.  

2015 metais Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio 

materialiojo ir trumpalaikio turto – už 77 000 Eur, kuris perduotas rajono švietimo ugdymo 

įstaigoms ir Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai. Gautas 1 mokyklinis autobusas, kuris perduotas 

Saločių Antano Poškos pagrindinei mokyklai.  
 

 

IX. SOCIALINIS BŪSTAS 

 

Per 2015 metus gauti 29 šeimų (asmenų) prašymas įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašus. 2015 m. gruodžio 31 d. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose buvo įrašyta 100 asmenų ar šeimų (224 asmenys): iš jų jaunų 

šeimų sąraše – 26 (66 asmenys), neįgalių, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar 

jos įgalioto institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų – 

15  (25  asmenys), asmenų auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) – 14  (61  asmuo), likusių be 

tėvų globos asmenų – 3 (4  asmenys), bendrajame sąraše – 40  (61  asmuo), socialinio būsto 
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nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą yra įrašytos – 2 (7  asmenys). 

Per 2015 metus patuštintuose socialiniuose būstuose buvo apgyvendintos  aštuonios šeimos 

(asmenys). 2015 m. užbaigtas projektas ,,Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo 

plėtra“. Projekto veiklos apėmė pastato, esančio Pasvalio mieste, Nepriklausomybės g. 79, 

rekonstrukciją ir pritaikymą socialiniam būstui. Įgyvendinant projektą įrengti 8 socialiniai butai, 

kurių bendras plotas 402,38 kv. m, 20 asmenų aprūpinti socialiniu būstu.  

 

 

X. KULTŪROS PAVELDAS 

 

Kartu su Kultūros paveldo centro darbuotojais bei Panevėžio teritorinio padalinio 

specialistais buvo tikslinamos kultūros paveldo objektų vertingosios savybės. 5 objektams suteikta 

teisinė apsauga, 5 objektams panaikinta teisinė apsauga, 7 objektams patikslinti apskaitos 

duomenys. 

Bendradarbiaujant su Kultūros paveldo departamentu, VĮ „Lietuvos paminklai“ ir Raubonių 

bendruomene vykdyti Raubonių vandens malūno–vilnų karšyklos–verpyklos atkūrimo darbai: 

atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, parengti 

tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo projektiniai pasiūlymai. 

Taip pat parengtas Joniškėlio dvaro sodybos svirno tvarkybos darbų projektas. 

Atlikti Joniškėlio bažnyčios remonto darbai, žydų kapinių ir žudynių vietų pirminiai 

priežiūros darbai seniūnijose, sudarytas ir viešai paskelbtas Pasvalio r. savivaldybės kapinių sąrašas. 

Suorganizuoti „Europos paveldo dienų“, „Europos žydų kultūros dienų“ renginiai. 

 
 

XI. EKOLOGIJA,  GAMTOS APSAUGA, ŽELDYNAI 

 

Įgyvendinus projektus „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ ir „Lėvens upės ir 

jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste“, tęsiama šių vandens telkinių stebėsena, kurios 

metu tiriamos vandens fizinės – cheminės ir biologinės savybės, upės vagoje ir tvenkinyje, 

šienaujami makrofitai, vykdoma Savivaldybės aplinkos kokybės stebėsena, kurios metu tiriama 

požeminių ir paviršinių vandenų, oro kokybė, triukšmas, kraštovaizdis. 

Grūžių ir Kiburių kaimuose išgręžti nauji vandens gręžiniai, Deglėnų, Sabonių, Kraštų, 

Nakiškių, Raubonių ir Talačkonių kaimuose pastatyti vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginiai, 

Pumpėnų miestelyje įrengta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių sistema, Saločių 

miestelyje rekonstruota nuotekų valykla, išplėsti vandentiekio ir kanalizacijos  tinklai. 

Buvo surinkta 6190 t įvairių komunalinių atliekų, iš kurių 410 t pakuočių ir kitų antrinių 

žaliavų, kurios buvo perdirbtos arba kitaip panaudotos, viešojo atliekų tvarkymo paslauga padidėjo 

2 proc. 

Saugoma ir gausinama flora. Rajono valstybiniuose bei privačiuose miškuose repelentais 

buvo apsaugota 163 ha želdinių, 1,3 ha želdinių plote įrengta apsauginė tvora, 5600 lapuočių 

apsaugoti individualiomis apsaugos priemonėmis, miestų ir kaimų želdynų teritorijose pasodinta 

apie 2750 vnt. įvairių želdinių, 14,6 ha plote toliau naikinamas invazinis pavojingas augalas 

Sosnovskio barštis, ardomos bebrų užtvankos. Buvo organizuoti Gražiausiai tvarkomų sodybų, 

įmonių, daugiabučių namų aplinkos tvarkymo konkursai. 

 

 

XII. ŽEMĖS ŪKIS 

 

2015 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruotas 81 ūkininko ūkis.  Metų pabaigoje 

Ūkininkų ūkio  registre buvo  įregistruoti 2 350 ūkininkų ūkiai. 

Padėtos užpildyti 210 paraiškos bitininkams dėl kompensacijos už papildomą bičių 
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maitinimą  ir 6 paraiškos  pagal KPP priemonę „Parama  bitininkystės sektoriui“, pagal priemonę 

„Bičių šeimų atnaujinimas“. Pasvalio rajone yra  užregistruoti 296 bitynai, iš jų 1 ekologinis.  

Visų duomenų, reikalingų sudaryti draudimo sutartį, paruošimą ir persiuntimą draudimo 

kompanijos tarpininkams atliko  Žemės ūkio skyriaus specialistai.  Pasėlių draudime dalyvavo 17 

žemės ūkio subjektų, iš kurių surinkti reikalingi dokumentai apskaičiuoti draudimo įmokų dalinį 

kompensavimą, duomenys suvesti į sistemą. Apdrausta 7055 ha žemės ūkio naudmenų, metinė 

draudimo suma – 4,24 mln. Eur. 

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 9 žemės ūkio subjektai. 

Paramos suma, pateikta apmokėti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, sudarė  3 tūkst. Eur. 

Priimtos 2285 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso deklaruota  84749 ha 

žemės ūkio naudmenų.  Žemės ūkio skyriaus specialistai 186 subjektams įbraižė deklaruojamus 

laukus ir užpildė tiesioginių išmokų paraiškas. Rajono ūkininkai gaus apie 11 mln. eurų tiesioginių 

išmokų. Pateiktų paraiškų skaičius kasmet mažėja ( 6 paveikslas).  

 

 
 

6 pav. Priimtos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti 2011–2015 m 

 

Žemės ūkio technikos parkas praėjusiais metais padidėjo 14 traktorių, 2 javų kombainais, 6 

priekabomis ir 3 savaeigiais krautuvais.  Atliktos 2746 traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų techninės 

apžiūros, iš jų – 40 buvo patikrintos pakartotinai.  Už  technikos apžiūras į valstybės biudžetą 

surinkta 10,5 tūkst. Eur. Pasvalio rajone  yra 6489 įregistruotos technikos. Informacija apie 

įregistruotą naują techniką 2011–2015 m. pateikiama  7 paveiksle. 
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7 pav. Įregistruota  naujos technikos  2011–2015 m 

 

2015 metais buvo toliau įgyvendinama priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pagal 

veiklos sritį „Asbestinių stogų keitimas“. Padedant Savivaldybės administracijos specialistams 

užpildyta ir pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai 32 rajono savivaldybės gyventojų paraiškos 

dėl asbestinių gyvenamųjų namų stogų keitimo. 
 

 

XIII. MELIORACIJA 

 

Pasvalio rajonui 2015 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio 

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

(melioracijai) atlikti skirta 291647 eurų. Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-20 patvirtinta Pasvalio rajono 2015 

metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa.  

2015 m.  įvykdytas Pasvalio rajono Valakėlių kadastrinės vietovės dalies griovių ir jų 

įrenginių remonto objektas. Suremontuota 8,342 km griovių (išvalytos sąnašos, nukirsti krūmai, 

nušienauta), pakeista 83 vnt. drenažo žiočių. 

 Įvykdytas griovių Lieknas, L-1, L-2 Meškalaukio kadastrinėje vietovėje ir   griovių 

Vidubala, V-2, V-3 Krinčino kadastrinėje vietovėje remonto projektas. Suremontuota 10,43 km 

griovių, pakeista 89 vnt. žiočių, išvalyta 15 vandens pralaidų.  

Atliktas melioracijos statinių vektorizavimas ir duomenų rinkinio rengimas pagal MelGis 

specifikaciją Kiemelių, Ustukių, Kriklinių, Balčiūniškio, Valakėlių kadastrinėse vietovėse.  

Pagal ūkininkų ir žemės sklypų savininkų prašymus, gavus Valstybės įmonės valstybės 

žemės fondo Melioracijos skyriaus  inspektoriaus suderinimus, atlikti 15 vnt. avarinių melioracijos 

statinių remonto darbų. Atlikta 9 vnt. melioracijos statinių remonto darbų gyvenvietėse.  

Pasvalio rajono 2015 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa 

įgyvendinta. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir 

miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ užbaigti 

3 Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomi melioracijos sistemų 

rekonstrukcijų projektai bendrai 852267 eurų sumai, įgyvendinus šiuos projektus pagerintas 

melioracijos sistemų veikimas 274 ha plote. Šiuose projektuose Pasvalio rajono savivaldybė 

dalyvavo kaip partneris. 
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XIV. TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR ŪKIO PLĖTRA 
 

2015 metais išduoti 88 statybą leidžiantys dokumentai, iš jų: 59 statybos leidimai  ir 21 rašytinis 

pritarimas. 

Reklaminės veiklos subjektams teikta informacija išorinių reklamų įrengimo ir leidimo išdavimo 

klausimais. Išduoti 26 leidimai išorinei reklamai įrengti. 

Vykdant statinių naudojimo priežiūrą 2015 metais patikrinti 67 naudotojams priklausantys 

statiniai: gyvenamųjų pastatų – 25 (iš jų ypatingų 12), negyvenamųjų pastatų 101 (iš jų ypatingų 

48), inžinerinių statinių 8 (iš jų ypatingų 7). Surašyti 84 statinio techninės priežiūros patikrinimo 

aktai. 

Išduoti 135 geoduomenų rinkiniai fiziniams ir juridiniams asmenims (turintiems licencijas 

atlikti darbus) dėl bazinių ir specialiųjų žemėlapių sudarymo bei atnaujinimo. Savivaldybės 

reikmėms paruošta ir išduota 190  fragmentų su ortofoto bei topografine medžiaga. Į GIS sistemą 

įtraukta 700 naujų objektų. Nuolat vektorizuojami / konvertuojami sukaupti duomenys. Kuriama ir 

nuolat papildoma Pasvalio miesto komunikacijų eksplikacijų duomenų bazė. Minėta duomenų bazė 

skelbiama internetinėje aplinkoje, pasiekiamoje kiekvienam suinteresuotam asmeniui. 

Administruojama ir pildoma REGIA programa. 

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2015 m. buvo gauta 902 933 Eur vietinės reikšmės 

keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir 

278 860 Eur tikslinio finansavimo lėšų kurios panaudotos Saločių seniūnijos vietinės reikšmės kelio 

Nr. Ps-077 ir Nr. S-031 Pervalkai–Žilpamūšis, kuris jungia rajono kelią Nr. 3118 Vytartai–

Pervalkai su rajono keliu Nr. 3117 Tetervinai–Žilpamūšis ir Joniškėlio apylinkių seniūnijos vietinės 

reikšmės kelio Nr. J-083, kuris jungia rajono kelią Nr. 3113 Valakėliai–Pušalotas su krašto keliu 

Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys kapitalinio remonto darbams. Įgyvendinant 2015 metų Kelių 

priežiūros ir plėtros programą, buvo atlikta: 

 Įrengtas pėsčiųjų takas prie krašto kelio Nr.150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys nuo Paberžėlių 

gatvės iki Pasvalio miesto ribos. 

 Įvažiavimo į Vilniaus gatvės namų Nr. 59 ir Nr. 57A  kiemą viršutinio dangos sluoksnio 

atstatymo darbai. 

 Gėlių gatvės šaligatvių remontas. 

 Iškiliųjų pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Vilniaus g.  prie Svalios pagrindinės 

mokyklos ir Taikos g. prie Pasvalio sporto mokyklos. 

 Vyšnių gatvės šaligatvių remontas. 

 Valakėlių kaimo Draugystės gatvės viršutinio dangos sluoksnio atstatymas. 

 Vaškų miestelio Vilniaus gatvės viršutinio dangos sluoksnio atstatymas. 

 Saločių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. Ps-077 ir Nr. S-031 Pervalkai–Žilpamūšis, 

kuris jungia rajoninį kelią Nr. 3118 Vytartai–Pervalkai su rajoniniu keliu Nr. 3117 Tetervinai–

Žilpamūšis kapitalinis remontas. 

 Joniškėlio apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. J-083, kuris jungia rajoninį kelią 

Nr. 3113 Valakėliai–Pušalotas su krašto keliu Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys kapitalinis 

remontas. 

 Automobilių stovėjimo aikštelės Pasvalio mieste, Žemaitės gatvėje įrengimas. 

 

 

XV. SOCIALINĖ PARAMA 

 

 Piniginė socialinė parama 

Piniginė socialinė parama teikiama iš trijų finansavimo šaltinių: Valstybės biudžeto, 

Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, Savivaldybės biudžeto. Informacija 

apie skiriamas ir mokama socialines išmokas pagal finansavimo šaltinius pateikta 10 – 11 lentelėse. 
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Lietuvos Respublikos išmokų vaikams bei Valstybinės šalpos išmokų įstatymais nustatytos 

išmokos skiriamos ir mokamos iš Valstybės biudžeto lėšų.  

 

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

2014 – 2015 metais 

 

Išmokos pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 

Gavėjų 

skaičius 

Sunaudota lėšų, 

tūkst. Lt 

Gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, Eur 

1. Išmokos vaikams: 1974 2369,5 1868 650349 
1.1. vienkartinė išmoka vaikui 242 346,1 274 114378 
1.2. išmoka vaikui 1462 1065,5 1346 269771 
1.3. išmoka privalomosios tarnybos 

kario vaikams - - - - 
1.4. globos (rūpybos) išmoka, iš jų  

Grūžių v. g. n. 
141 

24 

614,7 

127,9 

139 

31 

207236 

11226 
1.5. vienkartinė išmoka būstui įsigyti 

arba įsikurti 13 110,7 8 27168 
1.6. vienkartinė išmoka nėščiai 

moteriai 90 23,5 99 7445 
1.7. Globos (rūpybos) tikslinis priedas 2 81,1 2 24350 
2. Valstybinės šalpos išmokos: 1622 8661,7 1690 2600519 
2.1. socialinė pensija paskirta iki 

1995.01.01. - - - - 
2.2. šalpos pensija neįgaliajam 289 1842,5 293 551416 
2.3. šalpos pensija neįgaliajam vaikui 

iki 18 m.  172 1052,8 180 324571 
2.4. šalpos pensija daugiavaikei 

motinai  1 0,7 - - 
2.5. šalpos našlaičių pensija  69 144,9 69 41978 
2.6. šalpos pensija sukakus pensiniam 

amžiui 77 272,3 79 78563 
2.7. slaugos išlaidų tikslinė 

kompensacija 350 3686,1 348 1088752 
2.8. priežiūros išlaidų tikslinė 

kompensacija 497 1350,1 525 419542 
2.9. šalpos kompensacija daugiavaikei 

motinai 
27 190,5 25 49754 

2.10. išmoka laidojusiems asm. 134 106,3 167 42315 
2.11. šalpos pensija už neįgalaus vaiko 

slaugą 
5 9,0 3 1717 

2.12 šalpos kompensacija už neįgalių 

vaikų nuo vaikystės slaugą (I ir II 

inval. gr.) 1 6,5 1 1911 

3.Transporto išlaidų komp.  47 27,4 49 5726 

4. Spec. automobilių įsigijimo 

kompensacija 2 8,3 4 4842 

 

Išmokų vaikams gavėjų skaičius kasmet mažėja. To priežastis – mažėjantis gimstamumas, 

senstanti visuomenė, santuokų skaičiaus mažėjimas, ištuokų skaičiaus didėjimas, vaikų, augančių 

tik su vienu iš tėvų, skaičiaus didėjimas, mažėjantis gyventojų skaičius. 

Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius didėja. Didėja asmenų skaičius, kuriems nustatyti 
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specialieji poreikiai nuolatinei (pagalbai) priežiūrai ir slaugai. Todėl didėja priežiūros ir slaugos 

išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius. Šioms kompensacijoms išmokama 58 proc. 

valstybės biudžeto lėšų, skirtų visoms valstybinėms šalpos išmokoms.  

Vykdant priskirtas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, kai lėšos 

skiriamos Savivaldybės biudžetui kaip specialioji tikslinė dotacija, 2015 m. buvo skiriama ir 

teikiama socialinė parama mokiniams ir parama mirties atveju. 

 Nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir būsto šildymo, 

karšto ir šalto vandens kompensacijos), kurios skyrimą ir mokėjimą nustato Piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, priskirta savivaldybėms kaip savarankiškoji 

funkcija. Ši parama skiriama ir mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti. Duomenys apie šios paramos teikimą pateikiami 11 lentelėje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 lentelė. Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

savivaldybės biudžetui ir Savivaldybės biudžeto lėšų 2014–2015 metais 

 

 

Socialinės paramos pavadinimas 

2014 m.  2015 m. 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, tūkst. 

Eur. 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, tūkst. 

Eur. 

1 2 3 4 5 

1.* Socialinė parama mokiniams   337,1  283,8 

1.1. nemokamas maitinimas 1529 284,7 1311 239,3 

1.2. mokinio reikmenys 1160 52,4 977 44,5 

2.* Laidojimo pašalpa 432 130,1 476 144,7 

3.** Piniginė socialinė parama 

nepasiturintiems (vidutinis gavėjų 

skaičius per mėnesį) 
 1482,11  1093,51 

3.1. socialinė pašalpa  2055 1307,5 1661 980,3 

3.2. kompensacija už centralizuotą 

būsto šildymą 1130 78,5 744 49,0 

3.3. kompensacija už karštą vandenį 235 14,2 173 8,5 

3.4. kompensacija už šaltą vandenį 4 0,01 5 0,01 

3.5. kompensacija už kitą kurą  510 75,6 425 45,9 

3.6. paimto kredito ir palūkanų      

apmokėjimas 

35 6,3 81 7,7 

3.7. Kompensacija palaikų 

pervežimui 

- - 1 2,1 

 

1.* Įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams įstatymą nemokamo mokinių maitinimo 

gavėjų skaičius, lyginant 2015 m.  su  2014 m., sumažėjo 14,3 proc.  2015 m. 40 proc. mokinių nuo 
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bendro mokinių skaičiaus ugdymo įstaigose. Socialinės paramos mokiniams lėšų mažėjimą lėmė 

taip pat bendro mokinių skaičiaus mažėjimas Savivaldybės ugdymo įstaigose.   

2.* Paramos mirties atveju gavėjų skaičiaus didėjimą 10 proc. lėmė mirtingumo didėjimas 

Pasvalio rajone. 

3.** Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui, 

kaip savarankiškosios vietos savivaldos funkcijos, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-12 buvo patvirtintas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Įgyvendinant šiuos teisės 

aktus, vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2015 m. sumažėjo 23,7 proc. lyginant su 2014 

m., kompensacijų už centralizuotą būsto šildymą – 34,2 proc., kompensacijų už kitą kurą – 17,7 

proc.  

Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičiaus mažėjimas susijęs su Piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimais, seniūnijų Socialinės paramos komisijų 

veikla, sustiprinta socialinės pašalpos gavėjų įsidarbinimo kontrole, visuomenei naudingos veiklos 

organizavimo pagerinimu seniūnijose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 lentelė. Seniūnijų organizuojama veikla su socialinės pašalpos gavėjais 

 

Seniūnija 
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Pasvalio 

miesto 
262 149 8 29 3 5 212 12 125 2 15 40 

Pasvalio 

apylinkių 
176 149 11 12 9 - 105 10 36 5 9 26 

Joniškėlio 

apylinkių 
246 252 2 16 14 1 188 5 99 3 9 50 

Joniškėlio 

miesto 
102 86 6 - 8 1 59 3 22 1 2 30 

Krinčino  129 92 7 12 4 2 105 6 20 1 15 35 
Saločių  206 216 11 - 4 - 89 10 4 2 13 30 
Daujėnų 88 59 9 - 3 1 26 1 22 - 1 - 
Namišių 62 95 9 4 2 - 74 - 37 1 3 13 
Pumpėnų  188 133 10 25 4 2 81 17 31 - 5 20 
Pušaloto  125 113 11 17 - 2 68 4 67 2 5 10 
Vaškų  210 174 8 63 12 7 129 3 87 2 15 31 

Iš viso 1794 1518 92 178 63 21 1136 71 550 19 92 285 
 (Duomenys pateikti pagal seniūnijų pateiktą informaciją) 
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Iš Savivaldybės biudžeto skiriama ir mokama kita socialinė parama: vienkartinė materialinė 

parama (pašalpos), pagalbos pinigai socialinėms paslaugoms pirkti, kompensuojamas lengvatinis 

keleivių pervežimas. 

 

13  lentelė. Iš Savivaldybės biudžeto skirta  parama 2014–2015 m. 

 
 

Paramos 
2014 m. 2015 m. 

pavadinimas Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta, tūkst. Lt Gavėjų skaičius Išmokėta lėšų, Eur 

Vienkartinė materialinė 

parama 
109 41,6 96 11793 

Pagalbos pinigai 3 2,7 4 668 

Lengvatinis keleivių 

pervežimas 
- 150,0 - 30000 

Vienkartinės materialinė parama iš Savivaldybės biudžeto skiriama vadovaujantis 

Vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-204. Šių pašalpų skyrimą svarsto Socialinės 

paramos teikimo komisija.  

 

Išmokų dokumentavimas 

Kreipdamasis dėl socialinių išmokų į Savivaldybės administraciją, asmenys (šeimos) teisės 

aktų nustatyta tvarka turi pateikti prašymą ir nustatytus dokumentus (kurių nėra duomenų bazėse). 

Prašymai socialinėms išmokoms gauti priimami Savivaldybės administracijos seniūnijose ir 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje. Suvedus duomenis į Socialinės paramos informacinę 

sistemą (SPIS) ir posistemę „Parama“, išmokų paskyrimo, pratęsimo, perskaičiavimo sprendimai 

pagal teisės aktų nustatymus reikalavimus rengiami Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus  

specialistų.  

Socialinės paslaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės 

 Socialinių paslaugų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims administravimas, 

neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimas 

Socialinė priežiūra asmens namuose – pagalbos į namus paslaugų skyrimas ir pagalbos 

pinigų mokėjimas. 

Pagalbos į namus paslaugos. 2015 metais dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo į 

Socialinės paramos ir sveikatos skyrių kreipėsi 43 asmenys (2014 m. – 43), prašymai svarstyti 

Socialinės paramos teikimo komisijoje, 42 asmeniui paslaugas nutarta skirti, 1 atsisakė. Kai 

pagalbos į namus paslaugos negali būti teikiamos, jos keičiamos į pagalbos pinigus, kuriuos moka 

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Tai pati pigiausia pagalbos namuose forma vienišiems 

senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Už gautus pagalbos pinigus (19 Eur per mėnesį) jų gavėjai 

patys perka būtinas pagalbos į namus paslaugas iš kaimynų. Per 2015 metus su prašymais gauti 

pagalbos pinigus kreipėsi 5 asmenys, patenkinti 4 prašymai. Per 2015 m. pagalbos pinigai buvo 

mokami 4 asmenims, metų pabaigoje 1 asmeniui. 

Socialinė globa asmens namuose (dienos) ir institucijoje (dienos, trumpalaikė, 

ilgalaikė). Išsamūs  duomenys apie gautus prašymus ir skirtas paslaugas pateikiami 14 lentelėje. 

 

14 lentelė. Specialiųjų socialinių paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims  

2014-2015 m. 
 

Eil. 

Nr. 
Socialinės paslaugos  pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 
Numatomas 

poreikis 
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Eil. 

Nr. 
Socialinės paslaugos  pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 
Numatomas 

poreikis 

1. Socialinė priežiūra, iš jų: 46 44 48 46 47 

1.1. pagalbos į namus paslaugos 43 41 43 42 45 

1.2. pagalbos pinigai 3 3 5 4 2 

2. Socialinė globa      

2.1. dienos socialinė globa, iš jų: 19 19 8 8 14 

 2.1.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centre „Viltis“ 

2 2 1 1 2 

 2.1.2. Pasvalio specialiosios mokyklos 

Socialinės globos padalinyje 

3 3 - - 2 

 2.1.3. dienos socialinė globa asmens 

namuose 

14 14 7 7 10 

2.2. trumpalaikė socialinė globa institucijoje, 

iš jų: 

29 29 38 38 40 

 2.2.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centre „Viltis“ (5 d. per 

sav.) 

2 2 1 1 2 

 2.2.2. Pasvalio specialiosios mokyklos 

Socialinės globos padalinyje (5 d. per sav.) 

3 3 6 6 5 

 2.2.3. Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centre pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems (iki 6 mėn. per metus) 

5 5 1 1 3 

 2.2.4. VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės 

globos padalinyje (iki 6 mėn. per metus) 

16 16 26 26 25 

 2.2.5. valstybiniuose socialinės globos 

namuose asmenims su proto ir psichine 

negalia (iki 6 mėn. per metus) 

3 3 4 4 5 

2.3. ilgalaikė socialinė globa institucijoje, iš 

jų: 

43 33 38 34 30 

 2.3.1. Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centre pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems 

22 13 13 12 10 

 2.3.2. valstybiniuose socialinės globos 

namuose asmenims su proto ir psichine 

negalia 

10 10 10 7 10 

 2.3.3. VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės 

globos padalinyje 

11 10 15 15 10 

 Iš viso  137 125 132 126 131 

 

 Socialinės globos paslaugų kompensavimas Asmenims, apgyvendintiems 

valstybiniuose socialinės globos namuose, socialinė globa yra kompensuojama pagal sudarytas 

individualias sutartis su asmenių ir socialinės globos įstaiga. Duomenys apie socialinės globos 

kompensavimą pateikiami 15 lentelėje. 

 

15 lentelė. Socialinės globos paslaugų kompensavimas 2015 metais 

 
 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinės globos 

namų pavadinimas 

Valstybės biudžeto tikslinės 

dotacijos 

Savivaldybės biudžetas 

Gavėjų 

skaičius 

Kompensuota 

Eur 

Gavėjų 

skaičius 

Kompensuota 

Eur 

1. Jotainių 2 5396,18 2 9250,55 

2. Lavėnų 14 30467,01   

3. Skemų 7 23525,21 7 22458,92 

4. Kupiškio 3 14901,43   

5. Ventos 1 7340,40 1 6150,00 
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Eil. 

Nr. 

 

Socialinės globos 

namų pavadinimas 

Valstybės biudžeto tikslinės 

dotacijos 

Savivaldybės biudžetas 

Gavėjų 

skaičius 

Kompensuota 

Eur 

Gavėjų 

skaičius 

Kompensuota 

Eur 

6. Zarasų 1 1635,64   

7. Linkuvos 1 2934,60   

8. Jurdaičių 1 1589,21   

9. Vilijampolės vaikų ir jaunimo 1 1889,77   

10. Prienų  1 2493,49   

11. VšĮ Pasvalio ligoninė 31 
(metų pabaigai 

15) 

33965,81   

12 Algimanto Bandzos kūdikių ir 

vaikų globos namai 
  1 543,00 

 Iš viso: 63 126138,75 11 38402,47 

1 N. Navickienės šeimyna   11 9861 

2 Grigaliūnų šeimyna   2 1279 

 Iš viso šeimynose   13 11140 

 

Socialinės paslaugos teikiamos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose: Pasvalio rajono 

paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centre „Viltis,“ Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos padalinyje, 

Grūžių vaikų globos namuose.  

  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimas. 2015 m. iš nevyriausybinių organizacijų, vienijančių neįgaliuosius, gautos 7 

paraiškos projektų finansavimui, finansavimas skirtas 7 projektams. 

   Neįgalių asmenų globa, rūpyba. 

2015 metais buvo parengti 3 pareiškimai ir 25 išvados (2014 m. 4 pareiškimai ir 29 išvados) 

Pasvalio, Biržų, Panevėžio rajono apylinkės teismams dėl rūpybos, globos nustatymo neįgaliems 

asmenims, rūpintojų, globėjų, turto administratorių skyrimo. Neįgalių asmenų globos, rūpybos 

klausimais konsultuoti rajono gyventojai. Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai vykdė neįgalių 

asmenų globėjų, rūpintojų veiklos kontrolę.  

  Specialiųjų poreikių lygio nustatymas asmenims sukakusiems senatvės pensijos 

amžių, neįgaliojo pažymėjimų išdavimas. Per 2015 metus dėl specialiųjų poreikių lygio 

nustatymo kreipėsi 276 pareiškėjai (2014 m. - 317). Per metus parengtos 273 pažymos (2014 m. – 

312) dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo (ST), visiems minėtiems asmenims išduoti nustatytos 

formos Neįgaliojo pažymėjimai. Duomenys pateikiami  16 lentelėje. 

 

16 lentelė. Specialiųjų poreikių lygio nustatymas pensinio amžiaus asmenims 2014 - 2015 m. 

 

Gauta prašymų Nustatytas specialiųjų poreikių lygis 

 Didelių Vidutinių Nedidelių  

2014 m.  317 225 80 -  

iš jų komisijai 106 iš jų komisijoje 81 iš jų komisijoje  23 iš jų komisijoje - 0  

2015 m.  276 186 87 -  

iš jų komisijai 100 iš jų komisijoje 73 iš jų komisijoje  25 iš jų komisijoje - 0  

 

Savivaldybėje veiklą vykdo Specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija. Iš viso per 2015 

metus suorganizuota 11 komisijos posėdžių (2014 m. – 11), kurių metu svarstyta 100 prašymų 

(2014 m. – 106). 

 Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Būsto pritaikymo veiklą vykdė ir darbus 
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organizavo Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems. 2015 m. 

pritaikytų būstų skaičius – 2 (2014 m. – 3), panaudota lėšų 7505 Eur, iš jų: 6240 Eur iš valstybės 

biudžeto, 1265 Eur iš Savivaldybės biudžeto (2014 m. – 14,68 tūkst. Lt./42516 Eur). Įsigaliojus 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460, 

būsto pritaikymą savivaldybėje organizuoti ir vykdyti gali tik Savivaldybės administracija, ši 

funkcija negali būti pavesta vykdyti trečiajam asmeniui – Savivaldybės biudžetinei įstaigai. Nuo  

2007 m. vasario 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. būsto pritaikymą neįgaliesiems rajone organizavo ir 

vykdė įgaliota Savivaldybės biudžetinė įstaiga – Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Nuo 2016 m. sausio 1 d. būsto pritaikymo neįgaliesiems 

organizavimą perėmė Savivaldybės administracijos skyriai pagal kompetenciją. 

 Socialinės paslaugų teikimo administravimas socialinės rizikos šeimoms 

auginančioms vaikus ir socialinės rizikos asmenims vaikams, likusiems be tėvų globos  

Dokumentavimas 

Socialinėms paslaugoms skirti buvo parengti 297 sprendimai, iš jų: 

246 dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo socialinės rizikos šeimoms ir socialinės 

rizikos asmenims;  

10 dėl laikino apnakvindinimo Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre, socialinės 

rizikos šeimoms (asmenims) patekusioms į krizinę situaciją; 

41 dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos vaikams, laikinai likusiems be tėvų 

globos.  

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei laikino apnakvindinimo paslaugoms teikti 

socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims seniūnijose nustatytas socialinių paslaugų 

poreikis. 

 

 

 

 

17 lentelė. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas šeimoms esančios socialinėje rizikoje pagal 

seniūnijas 2015 m. 

 

Seniūnija 

 

Šei-

mų 

skai-

čius 

Vaikų 

skč. 

juose 

Šeimų rizikos lygis 
Išbrauk-

ta iš 

apskaitos 

Gydėsi 

kodavimo 

metodu 
Stebi-

mų 

šeimų 

skč. 
Vidutinis 

(lank. 2 k. 

per mėn.) 

Padidintas 

(lank. 3 k. 

per mėn.) 

Didelis 

(lank. 4 k. 

per mėn.) 

koda-

vosi 

atkrito 

Pumpėnų   15 37 8 2 5 0 1 - 4 

Daujėnų  8 21 3 5 0 2 - - 2 

Joniškėlio 

apylinkių 
37 101 18 11 8 2 3 1 1 

Joniškėlio 

miesto 
17 43 4 4 9 0 1 - 2 

Pasvalio 

miesto 
28 48 11 12 5 1 2 1 3 

Saločių  28 84 13 11 4 1 3 1 0 

Namišių  8 25 2 2 4 0 - - 0 

Pušaloto  15 33 4 4 7 0 - - 3 

Vaškų 30 75 17 13 0 4 - - 4 

Pasvalio 

apylinkių 
18 48 3 7 8 0 1 - 6 

Krinčino  15 38 0 5 10 3 5 3 3 

Iš viso 219 553 83 76 60 13 16 6 28 
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Socialinės rizikos šeimų rajone yra 219 ir jose auga 553 vaikai. Dėl socialinių įgūdžių 

stokos į apskaitą įrašytos 104 šeimos, dėl piktnaudžiavimo alkoholiu – 107 šeimos, dėl kitų 

priežasčių – 8.  

Per 2015 m. iš socialinės rizikos šeimų sąrašo 13 šeimų išbraukta, nes išnyko įrašymo į 

apskaitą priežastys.  

Paslaugas teikė 15 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis (patvirtinta 

pareigybių 14). Per mėnesį šeimose apsilankoma 3–4 kartus. Visi apsilankymai šeimoje fiksuojami 

Lankymosi socialinės rizikos šeimoje žurnale, su šeima sudaroma sutartis, įvertinamas šeimos 

socialinės rizikos lygis, kuris apsprendžia kiek kartų per mėnesį lankyti šeimoje. 

Visose seniūnijose ne mažiau kaip kartą per 2015 m. buvo organizuoti Socialinės rizikos 

šeimos (asmens) socialinių paslaugų poreikio pervertinimo komisijų posėdžiai, kurių metu 

aptariama esama padėtis socialinės rizikos šeimose, siūloma jas išbraukti iš sąrašų ar toliau teikti 

socialinę priežiūrą. 

Kita priskirta veikla 

Projektas „Parama maisto produktais“. 

Nuo 2014 m. Lietuvoje buvo pradėtas vykdyti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 

asmenims fondo projektų finansavimas, pagal kurį buvo pradėta teikti parama maisto produktais 

skurstantiems asmenims. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu 

T1-51, Savivaldybė, kaip partneris, dalyvauja projekte „Parama maisto produktais“. Maisto 

produktai per 2015 m. buvo vežami 5 kartus ir iš sandėlio, kurį nuomoja Pasvalio rajono 

savivaldybės administracija, išdalinti seniūnijų atsakingiems darbuotojams, kurie maisto prekes 

išdalijo savo seniūnijos gyventojams. 

 

 

 

 

 

 

 

18 lentelė. Paramos maisto produktais gavėjų skaičius pagal seniūnijas 2015 m. 

 

 

Seniūnija  
Kreipėsi asmenų pagal mėnesius 

sausio vasario balandžio birželio rugpjūčio 

Pasvalio m. 393 347 350 342 342 

Pasvalio 

apylinkių 
463 404 455 447 448 

Joniškėlio 

apylinkių 
578 577 588 589 591 

Joniškėlio m. 256 195 218 223 229 

Pušaloto 445 310 327 330 337 

Namišių 157 148 149 150 150 

Krinčino 311 250 277 279 289 

Vaškų 372 326 349 369 365 

Saločių 379 339 355 365 367 

Pumpėnų 445 333 352 356 363 

Daujėnų 209 186 182 182 190 

Iš viso 4008 3415 3602 3632 3671 

  

 

XVI. VAIKO TEISIŲ APSAUGA 
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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), 2015 metais atstovavo vaiko teises teismo bylose ir 

dalyvavo  civilinėse (119), baudžiamosiose (24) ir administracinėse (9)  bylose.  

2015 metais 24 vaikai buvo laikinai  apgyvendinti vaikų globos namuose. A. Navickienės 

šeimynoje gyvena 11 tėvų globos netekusių vaikų. Tėvų prašymu 21 vaikui nustatytos laikinosios 

globos (rūpybos) šeimoje. Informacija apie vaikų, globojamų (rūpinamų)  šeimoje, skaičių 

pateikiama 19  lentelėje. 

 

19 lentelė. Vaikų, globojamų (rūpinamų)  šeimoje, skaičius 2014–2015 m. 

 

Vaikai 

globojami 

(rūpinami) 

šeimoje 

2014 m. 2015 m. 

Šeimų skaičius Vaikų skaičius Šeimų skaičius Vaikų skaičius 

54 91 53 81 

 

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. 20 lentelėje palyginti 

duomenys apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus už 2013, 2014 ir 2015 metais. 

 

20 lentelė. Socialinės rizikos šeimos ir juose augantys vaikai 

 

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 231 223 219 

Vaikų skaičius šeimose 591 577 560 

 

Informacija apie vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose paėmimo iš biologinių šeimų 

skaičių 2012–2015 metais ir priežastis dėl kurių buvo paimti vaikai iš socialinės rizikos šeimų, 

pateikiama 21 lentelėje. 

 

21 lentelė. Priežastys dėl kurių buvo paimti vaikai iš socialinės rizikos šeimų 2012–2015 metais 

 

Vaikų paėmimo iš biologinių 

šeimų priežastys 
2012 metai 2013 metai 2014 metai 2015 metai 

Tėvai arba turimas vienintelis 

iš tėvų laikinai negali juo 

rūpintis dėl abiejų tėvų ar vieno 

iš jų ligos, suėmimo, bausmės 

atlikimo ar kitų svarbių 

priežasčių 

7 5 14 8 

Tėvai arba turimas vienintelis 

iš tėvų nesirūpina, nesidomi 

vaiku, jo neprižiūri, netinkamai 

auklėja, naudoja fizinį ar 

psichinį smurtą, ir dėl to kyla 

pavojus vaiko fiziniam 

protiniam, dvasiniam, 

doroviniam vystymuisi bei 

36 24 20 25 
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Vaikų paėmimo iš biologinių 

šeimų priežastys 
2012 metai 2013 metai 2014 metai 2015 metai 

saugumui 

Turimas vienintelis iš tėvų 

pripažintas neveiksniu 
- 1 -  

Abu tėvai arba turėtas vienas iš 

tėvų yra miręs 
- - - 1 

Bendras vaikų paėmimo iš 

šeimų skaičius 
43 30 34 34 

 

Dalyvauta akcijoje „Gegužė – mėnuo be smurto“.  Bendradarbiaujant su organizacija 

„Gelbėkit vaikus“ suorganizuoti  4 mokymai globėjams. Bendradarbiaujant su  VšĮ „Ištiesk 

pagalbos ranką“, ECC MISSION, Pagalba visoms Lietuvos šeimoms  buvo suteikta materialinė 

pagalba maistu, drabužiais, batais, higienos priemonėmis, baldais, buitine technika ir kt. skurdžiai 

gyvenančioms šeimoms, kuriose auga nepilnamečiai vaikai. 

Bendradarbiaujant su Norvegų organizacija „Family Support Lietuva“  vasarą organizavome 

išvyką vaikams iš socialinės rizikos šeimų į Klaipėdą, Kretingą. Į ekskursiją buvo išvykę 45 vaikai 

jie aplankė delfinariumą, Kretingos nykštukų miestelį, ilsėjosi prie jūros.  Buvo suorganizuotos 

vaikams išvykos į Panevėžio kino teatrą, Pasvalio sporto mokyklos baseiną, kuriose dalyvavo po 30 

vaikų iš socialinės rizikos šeimų. 

 

 

XVII.  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.   

Pateikiame keletą  paveikslų,  iliustruojančių civilinės būklės aktų įrašų dinamiką Pasvalio 

rajone per pastaruosius metus.  

 

Gimimo registravimas 

2015   metais Pasvalio rajone jau kelintus metus iš eilės buvo įregistruota daugiau berniukų 

nei mergaičių (152 berniukai ir 129 mergaitės). Gimimų apskaitymas, lyginant su 2014 m., 

sumažėjo:  2014 m. buvo  apskaityta  57 gimimo akto įrašai, o 2015 m. 47 gimimo įrašai. 

 Populiariausi berniukų vardai  2015 metais buvo Matas, Jonas, Lukas, Nojus, Benas, 

Dominykas, Dovydas, Aronas, Domas, Majus, Armandas.  Berniukams  suteikti šie reti vardai – 

Adenas, Dylanas, Aranas, Rojus, Neitas, Maiklas, Ajus, Markas, Adrian Eduard, Uvis, Theo, 

Eustachijus. Tėveliai savo naujagimiams rinkosi ir senuosius krikščioniškus ir tautiškus vardus – 

Pranas, Mykolas, Juozas, Vytautas, Mažvydas. 

Mergaičių populiariausi vardai buvo Austėja, Lėja, Viltė, Rusnė, Luknė, Gabrielė, Smiltė, 

Melita, Andrėja, Saulė, Rugilė, Gabija. Vis dažniau pasirenkami vardai Vėjūnė, Vakarė, Adelė, 

Marta.   Reti vardai:   Zahra Sofia, Rebeka, Patricija, Leach Chloe, Tita, Milana. 
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Pagal vaikų gimimo seką daugiausia gimsta pirmųjų (114) ir antrųjų (106) vaikų. 2015 

metais trečią vaiką gimdė 31 moteris,  ketvirtą  vaiką gimdė 14 moterų, šeštą – 5, septintą – dvi 

moterys, po vieną moterį pagimdė devintą, vienuoliktą ir keturioliktą vaiką. Jauniausia mama tapo 

septyniolikmetė, vyriausia – keturiasdešimt šešerių metų moteris, kuri pagimdė 14-ą vaiką.   

Palyginimui pateikiamas gimstamumo kitimas  2007–2015 metų laikotarpiu. 

 

 
8 pav. Gimimų dinamika Pasvalio rajone 2007–2015 metais 

 

Santuokos registravimas 

 2015 m. liepos 10 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.298, 3.299 ir 3.302 

straipsnių pakeitimo įstatymas. Jame numatoma, kad santuoką galima registruoti pasirinktoje 

metrikacijos įstaigoje. Tai gali būti priežastis, kodėl santuokų skaičius 2015 metais Pasvalio r. 

Civilinės metrikacijos skyriuje nežymiai sumažėjo, lyginant su 2014 metais, nes mūsų rajono 

gyventojai galimai rinkosi savo santuokai išskirtines reprezentatyvias vietas kituose miestuose ar 

rajonuose. 

 
9 pav. Santuokų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2007–2015 metais 

 

Sumažėjo atitinkamai ir bažnytinių santuokų, įtrauktų į apskaitą: 2014 metais buvo 54, o 

2015 m. 49. Užsienio valstybėse sudarytų santuokų apskaityta tiek pat, kiek praėjusiais metais  

(2014 m. ir 2015 m. – po 10 santuokų). Išduotos 9 pažymos apie šeiminę padėtį santuokos 

įregistravimui užsienio valstybėse. Nepilnamečių asmenų santuokų nebuvo, o vyriausias 

besituokiantis asmuo buvo 63 m. amžiaus. 2015 m. Pasvalio r. Civilinės metrikacijos skyriuje 

Lietuvos Respublikos pilietės moterys susituokė su 5 užsieniečiais vyrais, o Lietuvos Respublikos 

piliečiai vyrai - su 4 užsienietėmis moterimis. 

 

Mirties registravimas 

Vienas iš svarbiausių gyvenimo kokybės vertinimo kriterijų yra gyventojų sveikata, kurią 
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atspindi gyventojų mirtingumo lygis, kuris keletą metų mažėjęs, vėl nežymiai išaugo (10 pav.).  

 
10 pav. Pasvalio rajono gyventojų mirtingumas 2007 - 2015 metais 

 

Pasvalio rajone 2015 metais vyrų mirė mažiau nei moterų:  220 vyrų ir 246 moteris, 

(palyginimui 2014 m. vyrų mirė 219, moterų 201). Didžiausias mirtingumas stebimas asmenų 60 m. 

ir vyresnių amžiaus grupėje: moterų 96,74 proc., vyrų 70,45 proc.  Dažniausia mirties priežastis 

buvo įvairios širdies ir kraujagyslių ligos (apie 58,9 proc.) ir vėžys (apie 21,2 proc.), 5  rajono 

gyventojai gyvenimą baigė savižudybe ir 15 žmonių netekome nelaimingų atsitikimų metu.  

 

Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas, ištaisymas 

2015 m. sudaryti 196 civilinės būklės papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai. Sudarytos 28 

bylos, kuriose surinkti dokumentai ir parašytos išvados dėl gimimo (13 bylų), santuokos (10 bylų), 

santuokos nutraukimo (2 bylos), mirties (2 bylos) įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo ir 1 byla 

dėl gimimo akto atkūrimo. 

Žymiai sumažėjo korespondencijos paštu, atitinkamai padaugėjo informacijos keitimasis 

elektroninėmis priemonėmis, o tai labai pagreitino piliečių prašymų nagrinėjimą ir vykdymą. 

Skyriuje gauta 354 įstaigų ir institucijų paklausimai dėl civilinės būklės aktų įrašų, išsiųsta 647 

atsakymai į paklausimus (iš jų 481 el. paštu). Tarpininkauta 352 asmenims, pageidaujantiems gauti 

pakartotinius civilinės būklės aktų įrašų kopijas,  įrašus ar jų pagrindu išrašytus liudijimus, kurių 

civilinės būklės aktų įrašai saugomi kitų rajonų civilinės metrikacijos įstaigose, iš jų 65 prašymai 

įvykdyti pasinaudojant elektroninėmis priemonėmis. Išduota pirminių civilinės būklės aktą 

liudijančių liudijimų 1053, kartotinių liudijimų išduota 244. 

 

XVIII. ŠVIETIMAS  

 

Švietimo ir sporto skyriaus specialistai: 

Kuravo priskirtas švietimo įstaigas, mokomuosius dalykus ir teikė konsultacinę 

pagalbą švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, ugdymo įstaigų vadovų pasitarimų ir individualių 

konsultacijų metu dėl ugdymo programų įgyvendinimo, veiklos plano ir veiklos tikslų bei uždavinių 

dermės, ugdymo plano sudarymo, vadybinių funkcijų pasiskirstymo, mokytojų veiklos priežiūros 

organizavimo, priėmimo mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, ugdymo programos baigimo 

ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, savarankiško mokymo (si), pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo bei brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo, duomenų bazių 

tvarkymo, statistinių ataskaitų, mokytojų atestacijos dokumentų pildymo, atskirų dalykų programų 

bei neformaliojo ugdymo programų rengimo, metodinės veiklos organizavimo ir kitais švietimo 

veiklos klausimais. Teikė informaciją mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems 

asmenims apie steigėjui pavaldžias mokyklas ir kitas švietimo įstaigas, švietimo programas, 

mokymosi formas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus.  

Vykdė priežiūrą įvairiais švietimo įstaigų veiklos klausimais: pamokų lankomumo; 

brandos egzaminų organizavimo, vykdymo; bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo; 
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ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų formavimo, socializacijos ir 

jaunimo projektų įgyvendinimo.  

Nagrinėjo kuruojamų mokomųjų dalykų mokytojų atestavimo dokumentus, stebėjo 

mokytojų, siekiančių įgyti mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, pamokas, 

teikė savo išvadas ir vertinimus. Suteikta dailės mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. 

Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija suteikta 4 mokytojams: dviem anglų kalbos 

mokytojams ir po vieną muzikos ir lietuvių kalbos mokytojams. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė 

kategorija suteikta 5 pedagogams: dviem lietuvių kalbos mokytojams ir po vieną technologijų, 

anglų kalbos ir kūno kultūros mokytojui. Informacija apie mokytojų atestaciją 2011–2015 m. 

pateikta 11  paveiksle. 

 

 
11 pav.  Mokytojų atestacija 

 

Sprendė vadovų atestacijos klausimus:  

konsultavo mokyklų vadovus atestacijos klausimais. Iš viso atestavosi ar nusistatė vadybinės 

veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai vadybinei kvalifikacinei kategorijai 40 vadovų: 

atestuota antrajai vadybinei kvalifikacinei kategorijai 7 vadovai; 

atestuota trečiajai vadybinei kvalifikacinei kategorijai 9 vadovai; 

nustatyta vadybinės veiklos ir kompetencijos atitiktis turimai antrajai vadybinei 

kvalifikacinei kategorijai 6 vadovai; 

nustatyta vadybinės veiklos ir kompetencijos atitiktis turimai trečiajai vadybinei 

kvalifikacinei kategorijai 18 vadovų. 

Tvarkė švietimo įstaigų registrą, duomenų bazes, rengė mokinių ir pedagogų 

suvestines statistines ataskaitas: 1-mokykla (mokiniai), 2-mokykla (aplinka), 3-mokykla 

(pedagogai), 3D-mokykla, 3ES-mokykla, 3I-mokykla, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonių bei prevencinės veiklos savivaldybėse rodikliai. 

Koordinavo švietimo įstaigų dalyvavimą įvairiuose projektuose. 
 

Ryškiausi pasiekimai  

- visose Savivaldybės mokyklose vykdyti 4 ir 8 klasių mokinių standartizuoti testai. 

Mokyklos gavo išsamią informaciją apie mokinių matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio 

pažinimo (4 kl.) matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos mokslų, socialinių mokslų (8 kl.) 

pasiekimus.  

- Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje atliktas mokyklos veiklos išorės vertinimas.  
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- be didesnių problemų tęsiamas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2012–2015 metais bendrojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2012 m. 

vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-1, įgyvendinimas.  

- asociacija BIBLIONEF, Prancūzijos Kultūros ir komunikacijos ministerija ir Prancūzijos 

ambasados Lietuvoje Bendradarbiavimo ir kultūros skyrius padovanojo prancūziškų knygų Pasvalio 

Petro Vileišio gimnazijai, Svalios ir Lėvens pagrindinėms mokykloms, Mariaus Katiliškio viešajai 

bibliotekai.  

 

Atlikti patikrinimai ir parengtos pažymos: 

2015 m. atlikti mokyklų veiklos patikrinimai ir parengtos pažymos  Apie brandos egzaminų 

organizavimą ir vykdymą;  apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą ir vertinimą 

šiais klausimais ir apie pamokų lankomumo apskaitą. 

Savivaldybėje toliau mažėja mokinių skaičius: 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 3034 mokiniai, t. y. 213 mokinių mažiau negu 

2014 m. (2014 m. – 3247). Pasvalio m. bendrojo ugdymo mokyklose mokinių sumažėjo 91 

(neskaičiuojant Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Suaugusiųjų 

mokymo skyriaus): 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, buvo 1334 mokiniai, o 2014 m. rugsėjo 1 d.  

–1425 mokiniai.  Mokinių ir vaikų skaičiaus mažėjimas turi įtakos klasių komplektų skaičiui. 

Lyginant su 2014 m., klasių komplektų sumažėjo 8 (2014 m. buvo 179; 2015 m. – 171). Nauja 

ikimokyklinio ugdymo grupė atidaryta Pumpėnų gimnazijoje. Informacija apie ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius 2011–2015 m. pateikiama 12 

paveiksle.  

 

 
12 pav. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius 2011–2015 m. 

 

Suaugusieji įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turi galimybę Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriuje. 2015–2016 m. mokosi 16 klausytojų.   

 

Pasvalio rajono savivaldybėje 2015 metais, organizuojant ir vykdant švietimo veiklą, buvo 

orientuotasi į  šių tikslų įgyvendinimą:  

 Diegti ir tobulinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, 

užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

 Sudaryti prielaidas efektyviai jaunimo politikos problemų sprendimo planų 

įgyvendinimo stebėsenai ir užtikrinti vaikams ir jaunimui socialiai teisingas saviraiškos ir 

laisvalaikio užimtumo. 
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XIX. PILIEČIŲ APTARNAVIMAS, SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ 

TVARKYMAS 

 

Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje 2015 m priimti ir užregistruoti 968 

asmenų prašymai, skundai, pranešimai. Skundai sudarė 0,2 proc. visų 2015 m. gautų prašymų.  
Dėl administracinių paslaugų suteikimo kreipėsi 775 piliečiai. Daugiausiai prašymų 

užregistruota ir nukreipta Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriui – 402, Investicijų ir turto 

valdymo skyriui – 104, Žemės ūkio skyriui – 132, Bendrajam skyriui – 78, Švietimo ir sporto 

skyriui – 38.  Fiziniai ir juridiniai asmenys į Savivaldybės administraciją dažniausiai kreipėsi dėl 

adresų pastatams bei žemės sklypams suteikimo, pakeitimo, panaikinimo – 186 prašymai; dėl 

teritorijų planavimo dokumentų – 127 prašymai; dėl leidimų, licencijų išdavimo, patikslinimo, 

dublikato išdavimo, panaikinimo – 104 prašymai; dėl socialinio būsto – 90; dėl ekonominio dydžio 

vieneto (EDV) – 89; dėl kvalifikacinės kategorijos – 36; dėl melioracijos – 30; dėl valdos 

įregistravimo, duomenų patikslinimo, atnaujinimo, išregistravimo, valdos valdytojo pakeitimo – 23; 

dėl kelio remonto – 16 ir dėl kitų paslaugų – 74 prašymai. 

Piliečiai prašymus taip pat pateikia žodžiu, šie prašymai neregistruojami. Į tokius prašymus 

atsakoma nedelsiant. Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą nėra galimybės atsakyti nedelsiant, piliečiui 

sudaroma galimybė užpildyti prašymą raštu. Asmens pageidavimu, priėmus prašymą, skundą ar kitą 

kreipimąsi įteikiama, o jeigu prašymas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais – asmens nurodytu 

adresu arba el. pašto adresu išsiunčiama nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.  
Savivaldybės administracija dalyvavo projekte „Centralizuotas savivaldybių paslaugų 

perkėlimas į elektroninę erdvę“, į elektroninę erdvę perkeltos 42 teikiamos paslaugos, skirtos 

gyventojams ir verslo įmonėms. Įgyvendinus projektą pasiektas į elektroninę erdvę perkeltų teikiamų ir 

administruojamų paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo įmonėms,  ketvirtas brandos lygis – visiškas 

interaktyvumas.  

Savivaldybės administracija prisijungė prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

kartu su partneriu – akcine bendrove Lietuvos paštas sukurta Nacionalinės elektroninių siuntų 

pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E. pristatymo sistema), kurios 

tikslas veiksmingai, panaudojant informacines ir ryšių technologijas, greitai ir patogiai pristatyti 

siunčiamų dokumentų ir pranešimų gavėjams elektroninius pranešimus ir elektroninius 

dokumentus, t.y. fiziniai ar juridiniai asmenys bet kuriuo paros metu ir nepriklausomai nuo buvimo 

vietos galės nemokamai visoms valstybinėms institucijoms siųsti ir iš jų gauti oficialias, 

registruotam paštui prilyginamas e. siuntas. E. siuntos pristatymas įvyks iš karto. Tai labai patogu, 

lyginant su kelių dienų pristatymo terminu įprasto registruoto laiško atveju. 

Atlikus anoniminę asmenų apklausą apie aptarnavimą ir prašymų nagrinėjimą Savivaldybės 

administracijoje ir susumavus kiekvieno klausimo rezultatus, galima teigti, kad dauguma gyventojų, 

dalyvavusių apklausoje, patenkinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos teikiama paslaugų 

kokybe. Asmenų aptarnavimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje vertinamas teigiamai 

(90 proc. apklaustųjų įvertino labai gerai, gerai ir vidutiniškai). Anketas pildę respondentai nurodė, 

kad Savivaldybės administracijoje patogus darbo laikas, asmenims nereikia ilgai laukti priėmimo, 

jie aptarnaujami paslaugiai ir mandagiai. Gyventojai iškilusias problemas dažniausiai sprendžia 

atvykdami į Savivaldybės administraciją arba kreipiasi telefonu. 

 

Savivaldybės institucijų dokumentų tvarkymas  

Savivaldybės administracijos 2015 metų  prioritetai dokumentų valdymo srityje buvo 2013  

metų dokumentų tvarkymas sudarant nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, trumpai saugomų bylų 

sąrašus,  Savivaldybės institucijų 2016 metų dokumentų registrų sąrašo ir dokumentacijos plano 

parengimas. 

2015 metais Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius užregistravo  3759 raštus 
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gautus iš  Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, 

Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje, savivaldybių, įvairių įmonių, organizacijų. Visi gauti 

dokumentai  nukreipti darbuotojams  vykdymui.  Daugiausia dokumentų  teko nagrinėti   Investicijų 

ir turto valdymo (774), Socialinės paramos ir sveikatos (595), Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros  

(482), Bendrojo (459), Švietimo ir sporto (304)  skyrių darbuotojams.  

Bendrojo skyriaus darbuotojai 2015 metais užregistravo ir išsiuntė 2646 raštus. Daugiausia 

raštų parengė Investicijų ir turto valdymo (718), Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros (576), 

Bendrojo (387) skyrių darbuotojai.  

Gaunamų  dokumentų skaičius 2011–2015 m. išliko panašus, 2015 m. sumažėjo siunčiamų 

dokumentų skaičius. Duomenys atvaizduoti  13 paveiksle.  

 

 
 13 pav. Užregistruotų gautų ir siunčiamų dokumentų kaita 2011–2015 m. 

 

Užregistruoti  ir  darbuotojams vykdymui pateikti 785 Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymai veiklos klausimais (iš jų 29 norminiai teisės aktai), 90 Savivaldybės mero 

potvarkių  veiklos klausimais. Didžiąją dalį įsakymų veiklos klausimais parengė  Vaiko teisių 

apsaugos (190), Investicijų ir turto valdymo (141), Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros (138),  

Bendrojo skyriaus (75)  darbuotojai. 

 

Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimas 

2015 m. užregistruoti 327 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai  rajono gyventojams, 

Savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms aktualiais klausimais ir  klausimais, susijusiais 

su Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų įgyvendinimu.  

2015 metais padėta suorganizuoti 13 Savivaldybės tarybos posėdžių, kurių  metu apsvarstyti  

324 klausimai, priimta 314 sprendimų, iš jų 112 norminiai.  

Visa informacija apie 2015 metais vykusius Savivaldybės tarybos posėdžius – eigą, 

balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus skelbiama Savivaldybės interneto 

svetainėje www.pasvalys.lt. Interneto svetainėje paskelbti ir Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir 

vaizdo įrašai. 

Savivaldybės tarybos ir jos sudarytų  komitetų, kolegijos  posėdžių ir Savivaldybės tarybos 

priimamų teisės aktų skaičius 2015 m. padidėjo. Informacija  apie Savivaldybės tarybos, jos 

komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimą  2011–2015 m. pateikiama 22 lentelėje.  

 

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

 

Veiklos pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Surašyta Savivaldybės tarybos posėdžių 13 10 11 10 13 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

3437 
3566 3794 3751 3759 

2958 3210 3165 
3121 2646 

Gauta dokumentų Išsiųsta dokumentų  

http://www.pasvalys.lt/
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protokolų 

Užregistruota ir perduota vykdymui 

Savivaldybės tarybos sprendimų  

278 278 302 274 314 

Surašyta Savivaldybės tarybos komitetų 

posėdžių protokolų 

45 47 43 44 51 

Surašyta Savivaldybės tarybos kolegijos 

posėdžių protokolų 

9 12 11 10 9 

 

Pasvalio rajono  savivaldybės administracijai įgyvendintus projektą „Elektroninė 

demokratija Pasvalio rajono savivaldybėje“, gyventojams Savivaldybės interneto svetainėje 

sudaryta galimybė ne tik stebėti tiesiogines Tarybos posėdžių transliacijas ir matyti svarstomo 

klausimo balsavimo rezultatus, bet ir iš anksto pareikšti savo nuomonę apie paskelbtus Tarybos 

sprendimų projektus. Nors tokia galimybė yra sudaryta, tačiau Pasvalio  rajono gyventojai labai 

nenoriai dalyvauja sprendimų priėmimo procese.  

 

Informacinės technologijos 
Pagrindinis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacinių technologijų plėtros 

politikos tikslas – diegti ir pritaikyti informacines technologijas ir telekomunikacijas, siekiant 

efektyviausio rezultato, projektuoti ir plėtoti savivaldybės informacinę sistemą, diegti elektronines 

paslaugas. Bendrojo skyriaus specialistai  organizavo Savivaldybės duomenų perdavimo tinklų kūrimą, 

koordinavo duomenų bazių tvarkymą ir naudojimą, kontroliavo jų technologinį suderinamumą, 

užtikrino duomenų apsaugą ir Savivaldybės informacinės sistemos standartų bei techninių reikalavimų 

laikymąsi, prižiūrėjo kompiuterines darbo vietas, tarnybines stotis, kompiuterinius tinklus, 

administruojamas informacines sistemas.  

2015 m.  Savivaldybės administracijoje atnaujinta  16 darbo vietų kompiuterinė ir programinė 

įranga, netinkama naudoti Savivaldybės administracijoje įranga siūloma perduoti pavaldžioms 

įstaigoms, parduoti aukcione. 

Savivaldybės administracija dalyvavo projektuose „Centralizuotas savivaldybių paslaugų 

perkėlimas į elektroninę erdvę“ ir „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir 

juridiniams asmenims pristatymo sukūrimas“. Įgyvendinant minėtus projektus, Savivaldybės 

administracijai perduota techninė ir programinė įranga: valstybės tarnautojų pažymėjimų kortelių 

skaitytuvai (10 vnt.);  DVS suderintuvo, kai paslaugos yra teikiamos pasinaudojant VIISP 

infrastruktūra sukūrimo paslaugos;  DVS suderintuvo, kai paslaugos yra teikiamos pasinaudojant 

VIISP infrastruktūra, diegimo, testavimo ir konfigūravimo paslaugos; DVS suderintuvo, kai 

paslaugos yra teikiamos pasinaudojant DVS infrastruktūra, sukūrimo paslaugos; DVS suderintuvo, 

kai paslaugos yra teikiamos pasinaudojant DVS infrastruktūra, diegimo, testavimo ir konfigūravimo 

paslaugos. 

 

 

XX. LEIDIMŲ  (LICENCIJŲ)  IŠDAVIMAS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS IR 

TVARKA 

 

2015 m. gruodžio 31 d. Pasvalio rajono savivaldybėje buvo 197 galiojančios licencijos 

verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 190 licencijų  verstis mažmenine prekyba 

tabako gaminiais.  Lyginant 2005–2015 metų laikotarpį, galima konstatuoti, kad iki 2011 metų 

išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius 

didėjo, nuo 2012 m. Pasvalio rajono savivaldybėje galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius mažėja.  Nuo 2011 metų ir 2015 metų pabaigos 

Savivaldybės administracijos išduotų galiojančių licencijų  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais ir tabako gaminiais skaičius sumažėjo 16 proc. Informacija apie Pasvalio rajono 

savivaldybėje galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako 
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gaminiais  skaičius 2005–2015 m.  pateikiama  14–15 paveiksluose.  

 
 

14 pav. Išduotų galiojančių licencijų  verstis mažmenine prekyba  tabako gaminiais skaičius 

2005–2015 m. 
 

 
 

15 pav. Išduotų galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  

skaičius 2005–2015 metais 
 

Praėjusiais metais išduotos 28 vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, 

alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo 

alkoholio koncentracija neviršija 6 proc. masiniuose renginiuose ir mugėse.  2014 m. tokių licencijų 

buvo išduoda  žymiai  daugiau – 49.  

Pasvalio rajone 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 12 galiojančių leidimų  verstis mažmenine 

prekyba nefasuotais naftos produktais ir 15 leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba. 
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XXI. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ (CIVILINĖS SAUGOS) PREVENCIJA, 

MOBILIZACIJA 

 

2015 metais įvyko 4 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai, kurių metu 

buvo aptarti civilinės saugos būklės Pasvalio rajono savivaldybėje 2014 metais vertinimo rodikliai, 

2015 metų Savivaldybės civilinės saugos darbo planas. Kalbėta, kaip pasirengti galimam Afrikinio 

kiaulių maro protrūkiui Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje, kaip organizuoti Savivaldybės 

lygio civilinės saugos stalo pratybas, kaip pasirengti šaltajam metų periodui.  

Vyko Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos. Stalo pratybų metu buvo aptariami 

Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir kitų 

civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų veiksmai likviduojant tariamo, ekstremalaus 

įvykio Gružių vaikų globos namuose padarinius ir  evakuojant globos namų gyventojus ir 

darbuotojus.  

Atlikta Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninė priežiūra (12 kartų 

per metus), du kartus atliktas Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninis 

patikrinimas įjungiant sirenas ir informuojant gyventojus per žiniasklaidos priemones. Perspėjimo 

sistema veikė be sutrikimų. 

2015 metais Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje įvyko 3 ekstremalūs įvykiai. Išsamesnė 

informacija apie ekstremalius įvykius pateikiama  23 lentelėje. 

 

23 lentelė. Ekstremaliųjų įvykių įvykusių Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje 2015 m. 

suvestinė 

Data Ekstremaliojo įvykio trumpas aprašymas 

2015-04-02 Rastas sprogmuo. 

Pasvalio r. Krinčino sen., Barklainių k. rastas sprogmuo. Įvestas planas  

,,Skydas“. Rastas 75 mm artilerijos sviedinys paimtas ir išvežtas išminuotojų 

2015-09-19  Durpynų ar durpingų pievų degimas, smilkimas. 

Pasvalio r., Pušaloto sen., Pabuojų k. degė durpinga miško paklotė. Gaisro metu 

išdegė 75 m² miško paklotės, apdegė 2 medžiai. 

2015-09-26 Rastas sprogmuo. 

Pasvalio r., Vaškų sen., Kriaušiškių k., Velniakalnio g. 16,  rastas sprogmuo. 

Įvestas planas „Skydas“. J. Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojai rastą 

prieštankinį sviedinį (80 mm) sunaikino vietoje.   

 

Mobilizacija 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas  prie Krašto apsaugos ministerijos 

2015 m. kovo 5 d.  atliko Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pasirengimo mobilizacijai ir 

priimančios šalies paramai teikti planinį patikrinimą. Mobilizacijos būklė įvertinta gerai. 2015 m. 

lapkričio 27 d. Pasvalio rajono savivaldybėje vykdė mobilizacijos stalo pratybas ,,Pasvalio rajono 

savivaldybės mobilizacijos plano patikrinimas“. Savivaldybės pasirengimas mobilizacijai įvertintas 

gerai. 

2015 m. buvo sudarytas ir patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės Mobilizacinis personalo 

rezervas (1826 darbuotojai). 

 

 

XXII. LIKVIDUOTŲ ĮMONIŲ ARCHYVAS 

 

Juridinius asmenis, likviduojančius Pasvalio rajono savivaldybėje registruotą įmonę, kuri 

neturi teisių perėmėjo, teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo 
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terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, todėl kasmet archyvo dokumentų saugyklos lentynos  

pasipildo naujais likviduotų įmonių dokumentais. 2015 metais saugoti priimta 7 įmonių 

dokumentai.   Duomenys, kaip kinta saugomų dokumentų skaičius, pateikiami 16  paveiksle. 

 
16  pav. Likviduotų įmonių archyve saugomų dokumentų (bylų) skaičius 2005 -2015 m. 

 

Informacija apie Savivaldybės likviduotų įmonių archyve gautus dokumentus ir išduotas 

pažymas pateikiama 24  lentelėje. Iš įstaigų ir piliečių per metus gauta 52 prašymais mažiau,   

išduota 58  pažymomis daugiau.  

  

24 lentelė. Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo darbo apimtys 

 

 2014 m. 2015 m. Palyginimas   

(+ padidėjo; - sumažėjo) 

Priimta  prašymų 684 632 -52 

Išduota pažymų  1479 1537 +58 

 

Bendrojo skyriaus specialistai teikė konsultacijas Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių  

darbuotojams dėl  dokumentacijos planų, dokumentų registrų sąrašų ir bylų apyrašų sąrašų derinimo,  

dėl bylų (dokumentų) apskaitos dokumentų ir bylų (dokumentų) nurašymo aktų parengimo ir  derinimo. 

 

 

XXIII. VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖ 

 

2015 metais, atliekant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas 

Savivaldybėje, buvo redaguojami Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės administracijos darbuotojų ir 

Savivaldybės tarybos narių parengti dokumentai, patikrinta 31 Savivaldybės įstaiga, 9 interneto 

svetainės, 1 rajono laikraščio numeris. 

 Dėl valstybinės kalbos vartojimo parengta informacija apie Savivaldybės administracijos 

darbuotojų rengiamų dokumentų kalbos ir rašybos klaidas, parengtos atmintinės apie elektroninių 

laiškų rašymą, skolinių vertinimą, žodžio „euras“ vartojimą – šios atmintinės išsiųstos elektroniniu 

paštu Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams. Atmintinės apie elektroninių laiškų 

rašymą, skolinių vertinimą, žodžio „euras“ vartojimą ir bendruosius reikalavimus valgiaraščių 

sudarytojams paskelbtos Savivaldybės interneto svetainėje. Parengtas lankstinukas apie kalbos 

kultūros klaidas ir pateiktas Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės administracijos ir 

seniūnijų darbuotojams.   

16369 

17795 
18174 18268 

18991 

19549 
19820 

20129 
20323 20405 

20761 

2005 m. 2006 m. 2007 m.  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 
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Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės administracijos darbuotojų ir Savivaldybės tarybos narių 

rengiami dokumentai turi atitikti kanceliarinės ir profesinės lietuvių kalbos reikalavimus, remtis 

gyvąja kalba. Tačiau dokumentuose dažnai pasitaiko įvairių normų pažeidimų ir stiliaus klaidų, 

blogai suredaguotų, labai išplėstų, nenuoseklių tekstų, neįprastų ir neaiškių trumpinimų ir pan. Jeigu 

šios negerovės lieka vidaus dokumentuose, jos ne taip pastebimos, tačiau siunčiamuose raštuose, 

sprendimuose ir kituose dokumentuose esančios klaidos neigiamai veikia institucijos darbą ir 

autoritetą.  

 

XXIV. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

Informacija apie numatomus posėdžius, susitikimus ir kitus renginius buvo nuolat 

perduodama spaudos atstovams, skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, skyriuje „Aktualijos“. 

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, skyriuje „Naujienos“ ir „Renginių kalendoriuje, taip pat leidinyje 

„Savivaldybių žinios“, internetinėje svetainėje www.regionunaujienos.lt. Švietimo įstaigos, 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos nuolat informuojamos apie savivaldybėje vykstančius 

renginius, seminarus, akcijas, savivaldybės veiklą. Aktyviai bendradarbiaujama su kultūros, 

švietimo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės interneto 

svetainėje viešinama jų veikla ir renginiai. 

2015 m. buvo stiprinamas Savivaldybės tarptautinis bendradarbiavimas su Latvija, 

Vokietija, Gruzija, Norvegija. Šių šalių atstovai lankėsi Pasvalio miesto šventėje rugsėjo 18–20 

dienomis. 

2015 m.  buvo parengti 93 Savivaldybės mero padėkos raštai nusipelniusiems žmonėms už 

svarų indėlį Pasvalio kraštui. Taip pat įteiktas Savivaldybės padėkos raštas Pasvalio rajono 

savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovui Juliui Stuogiui už savarankiškos Pasvalio rajono 

savivaldybės priešgaisrinės tarnybos kūrimą ir plėtrą, nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą gerinant rajono gyventojų priešgaisrinį saugumą. Parengtos įteikimui  Pasvalio 

krašto premijos ir Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo regalijos. 2015 m. Pasvalio krašto premija – 

1300 Eur paskirta Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus administratorei Nijolei Stepulienei – 

už aktyvų kultūrinių renginių organizavimą, krašto istorijos ir tradicijų puoselėjimą, ilgametį darbą 

su saviveiklos kolektyvais, Joniškėlio vardo garsinimą. Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas 

suteiktas dr. Pranui Kizniui už kultūrinę, patriotinę, mecenatinę veiklą Pasvalio krašto labui, 

inovatyvaus ir pažangaus verslo vystymą ir treneriui Laimonui Daugiui už ypatingus sportinius 

nuopelnus ugdant Pasvalio krašto jaunuomenę ir didelio meistriškumo rankininkus, Pasvalio krašto 

garsinimą. 

2015 m. gruodžio 2 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos įgyvendintam projektui 

„Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas II etapas“ atiteko 

laureato apdovanojimas nominacijoje „Geriausias Rytų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal 

priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. 

Bendrojo skyriaus specialistai padėjo Savivaldybės merui organizuoti 2015 m. gruodžio 11 

d. vykusį labdaros koncertas, kurio metu buvo surinkta ir sergančios mergaitės šeimai atiduota 8900 

Eur. 

Per šiuos metus aktyviai dalyvauta pilietinėse iniciatyvose „Atmintis gyva, nes liudija“, 

„Tautiška giesmė aplink pasaulį 2015“, „Visa Lietuva šoka“. 

2015 m. gruodžio  mėn.  Pasvalio rajono savivaldybė gavo VšĮ „Versli Lietuva“ padėkos 

raštą už sėkmingą bendradarbiavimą ir inovatyvų požiūrį į šiuolaikines komunikacijos technologijas 

išduodant licencijas verslui. 

 

 

http://www.regionunaujienos.lt/
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XXV. VIDAUS AUDITAS 
 

Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus  tarnautojai, atlikdami 

vidaus auditą, priklausomai nuo vidaus audito objekto, vertino  audituojamojo subjekto vidaus 

kontrolės funkcionavimą, tikrino ir vertino audituojamo subjekto sukurtas vidaus kontrolės 

procedūras, kontroliavo, ar laikomasi viešojo juridinio asmens planų, procedūrų, įstatymų, kitų 

norminių teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai. Taip pat tikrino, ar informacija apie 

audituojamo subjekto veiklą yra patikima ir išsami bei vertino būdus, kaip renkama, analizuojama, 

klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija. 

Tikrindami ir vertindami vidaus kontrolės sistemą audituojamame subjekte, vidaus 

auditoriai ataskaitiniais metais atliko veiklos ir valdymo vidaus auditus bei jų derinius. 2015 m.  

atlikti 6 vidaus auditai: Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas už 

2014 m., Kultūros, sporto, bendruomeninės ir jaunimo veiklos plėtros programos vertinimas, 

Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos vertinimas, 

Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas už 2015 m. I pusmetį, 

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo programos vertinimas, Vidaus 

kontrolės vertinimas Savivaldybės administracijoje. 

2015 metais Skyriaus veikla buvo sukoncentruota į vidaus kontrolės vertinimą. Pagal 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 3 straipsnio 2 dalį „Vidaus 

kontrolės sistema kiekviename juridiniame asmenyje kuriama ir palaikoma atsižvelgiant į jo veiklos 

ypatumus, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius viešojo juridinio asmens veiklą“ ir 

4 straipsnio 3 dalį „Finansų kontrolė viešajame juridiniame asmenyje atliekama atsižvelgiant į jo 

vadovo patvirtintas finansų kontrolės taisykles, viešojo juridinio asmens veiklos ypatumus, 

apskaitos ir informacinę sistemą bei turto apsaugos būklę“. Vadovaudamasis Įstatymo 10 straipsnio 

1 punktu, viešojo juridinio asmens vadovas yra atsakingas už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant 

finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą. Nustatyti pasitaikančių teisės aktų 

reikalavimų neatitikimai, diegiant finansų kontrolę, kaip vidaus kontrolės sistemos dalį.   

 Tinkamai veikianti Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės sistema – viena iš 

veiksmingų priemonių, užkertančių galimybes pažeisti veiklų teisės aktų nuostatas ar neefektyviai 

naudoti lėšas. Nustatyta, kad vidaus kontrolė nėra pakankamai veiksminga, nes ji neapima viso 

valdymo proceso, o tik kai kurias procedūras. Siekiant sukurti veiksmingą viso proceso (nuo planų 

parengimo, patvirtinimo, teisingo funkcijų, krūvių paskirstymo, atsakomybės ir atskaitomybės 

priskyrimo, programų vykdymo užtikrinimo, kontrolės ir viso proceso rezultatų įvertinimo) vidaus 

kontrolės sistemą, buvo pateiktos rekomendacijos, kurios sudarys prielaidas peržiūrėti atliekamas 

procedūras, įvertinti trūkstamas vidaus kontrolės vietas bei tam parengti atitinkamas priemones.   

Todėl galima daryti išvadą, kad 2015 metais esminiai trūkumai ir rizikingiausios valdymo 

sritys yra įvairių veiklų planavimas, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų vykdymo užtikrinimas; Savivaldybės administracijos 

padalinių vykdomų funkcijų, pareigybių aprašymų, pareiginių instrukcijų patikslinimas ir aiškus 

reglamentavimas; tinkamo krūvių paskirstymo, pareigų atskyrimo, įgaliojimų ir atsakomybės 

nustatymo užtikrinimas; dokumentų valdymo, kad būtų kokybiška dokumentų paieška, 

užtikrinimas; privalomų tvarkų parengimas ir jų sąvalaikis patikslinimas; kontrolės procedūrų, 

susijusių su planavimu, su apskaitos tvarkymu, su finansų kontrole sustiprinimas. Nustatytas porei-

kis tobulinti esamą vidaus kontrolės sistemą. 

Atlikus vidaus auditus buvo pateiktos 44 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. 2015 m. vidaus auditų metu pastebėtiems trūkumams šalinti buvo suformuluotos 
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atitinkamos 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;  

- užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų 

vykdymą; 

- sustiprinti kontrolės procedūras, susijusias su audituota sritimi. 

Taip pat Savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius 2015 m. kas 

pusmetį vertino, kaip buvo vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės.  Informacija 

apie Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių 

plano vykdymą paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje 
 

 

XXVI. 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 

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.  

Teikiamos socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir kitiems pagyvenusiems ir 

neįgaliems seniūnijos gyventojams. Dirbta su socialinės rizikos šeimomis. 

 

Daujėnų seniūnija  
2015 metais parengti ir parašyti 37 seniūno įsakymai, gyventojams išduota 21 pažyma apie 

šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį, atlikti 239 veiksmai susiję su gyvenamosios vietos 

deklaravimu. Užregistruoti 25 gaunami raštai, parengti 107 siunčiami dokumentai, išduoti 23 

leidimai laidoti, sudarytos 9 darbo sutartys su žmonėmis, dirbančiais viešuosius darbus. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas. 2015 metais priimtos 173 

paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, deklaruojant virš 

5950 hektarų žemės ūkio naudmenų, atnaujinta 210 žemės ūkio valdų. Metų eigoje Ūkinių gyvūnų 

registro informacinėje sistemoje deklaruota  225 ūkiniai gyvūnai. Toliau buvo tęsiami pagrindiniai 

darbai vykdant pastatų asbestinių stogų dangų keitimą. 

Seniūnijoje dirbo 11 darbuotojų: du - valstybės tarnautojai, trys - darbuotojai, nepriskirti 

valstybės tarnautojų kategorijai, šeši komunalinio ūkio darbuotojai. 

Atlikti konkretūs darbai komunalinio ūkio srityje. Suremontuota 6 km seniūnijos balanse 

esančių kelių, suformuojant sankasas ir atstatant dangą. Galimybių ribose keliai buvo 

greideriuojami, o žiemos metu valomi nuo sniego. Nemažas kelių atkarpas teko sutvarkyti po 

grubaus sugadinimo, miškų vežėjams transportuojant medieną iš miškų.  

Bitumine danga naujai perdengtas seniūnijos administracinio pastato stogas, buvęs avarinėje 
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būklėje.  

Ne kartą buvo šienaujamos visos pakelės, ypač rudenį, kad žiemą išvengti užpustymo ir 

palengvinti valymą nuo sniego. 

Žiemos metu Daujėnų kapinėse buvo pašalinti šeši avarinės būklės medžiai, kėlę pavojų 

kapų statiniams. 

Toliau buvo tęsiami gyvenviečių gatvių apšvietimo darbai, Daujėnų miestelyje ir Girsūdų 

kaime 30 susidėvėjusių arba neveikiančių šviestuvų pakeisti naujais arba renovuotais. Šiose 

gyvenvietėse taip pat sumontuotos gatvių nuorodos. 

Daujėnų miestelyje įrengta vaizdo stebėjimo kamera. Tokiu būdu siekiama išaiškinti ir 

užkardinti nuolat pasikartojančius viešosios tvarkos pažeidimus. 

Seniūnijos darbuotojai, pasitelkus asmenis iš Darbo biržos ir atidirbančius už gautas 

pašalpas, toliau vykdė Savivaldybės inicijuotą programą naikinant Sosnovskio barščio plantacijas 

pakelėse ir viešose vietose. Vasaros pradžioje chemikalais nupurkšta apie 7 ha tokių plotų. Kai 

kurios teritorijos buvo papildomai purškiamos rugpjūčio mėnesį, atskiri plotai iškirsti dalgiais. 

Siekiant užtikrinti viešųjų erdvių priežiūrą ne vieną kartą buvo šienaujami parkai ir skverai, 

tvarkomi želdiniai. Atnaujintos sporto ir žaidimų aikštelės Porijų ir Girsūdų kaimuose. 

Smilgių kaime, likvidavus senų pastatų pamatus, sutvarkyta teritorija, pastatytas paminklinis 

akmuo 1863 - ųjų metų sukilimui įamžinti. Renovuotas Barklainių šaltinis, sureguliuojant giluminio 

vandens nutekėjimą. 

Seniūnija glaudžiai bendradarbiavo su gyventojais, seniūnaičiais bei krašto 

bendruomenėmis, sprendžiant įvairius kilusius klausimus, organizuojant šventes ir renginius 

atskirose gyvenvietėse. 

 

Joniškėlio miesto seniūnija   
Joniškėlio mieste buvo sutvarkyta krepšinio žaidimo aikštelė. Atliktas bibliotekos grindų, 

kultūros namų pastato nutrupėjusių išorinių sienų remontas. Miesto pirties patalpose atlikti remonto 

darbai: nudažytos durys, perdažytos persirengimo spintelės, pakeisti šviestuvai, saunos patalpose 

pakeista dalis susidėvėjusių gultų. Nupirkta medinė vaikų žaidimo aikštelė, kuria mažieji Joniškėlio 

gyventojai galės pradėti naudotis pavasarį. Miestas nuolat puošiamas gėlėmis, gėlių piramidėmis. 

Bendradarbiaujant seniūnijos ir kultūros namų darbuotojais buvo surengtos miesto, Joninių, Žolinių 

šventės. 

2015 m. seniūnijos darbuotojai pagamino 150 kub. m. malkų, kuriomis yra šildomos 

Joniškėlio muziejaus, pirties, parapijos valgyklos, kultūros namų ir bibliotekos patalpos. Gatvių ir 

šaligatvių  priežiūrai surišo 1800 vnt. šluotų. Iš kapinių ir kitų viešųjų erdvių buvo pašalinta 20 

avarinės būklės medžių. Suremontuota 23 vnt. neveikiančių gatvės šviestuvų. Organizavo 

visuomenei naudingus darbus, kuriuos dirbo piniginės socialinės paramos gavėjai ir asmenys 

nukreipti teismo įsakymu, nemokamiems viešiesiems darbams. 

Įstatymų nustatyta tvarka atlikta 90 notarinių veiksmų seniūnijos gyventojams, priimta 203 

prašymai susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu: iš jų 72 prašymai deklaruoti atvykimą, 8 

išvykimą, 2 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, 20 prašymų dėl 

deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, 101 prašymas dėl pažymų apie deklaruotą 

gyvenamąją vietą išdavimui. Parašyta 70 šeimos sudėties pažymų, išduoti 59 leidimai laidoti, 

priimti 133 gyventojų prašymai dėl charakteristikų, šeimos sudėties pažymų, leidimų laidoti 

išdavimo.  

Seniūnijoje dirbo 22 darbuotojai: 3 darbuotojai, nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, 

19  komunalinio ūkio darbuotojų. 

 

Joniškėlio apylinkių seniūnija  
Seniūnijoje nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius – 21, dirbo 24 darbuotojai: du 

valstybės tarnautojai, septyni darbuotojai, nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, penkiolika 

komunalinio ūkio darbuotojų. Viešiesiems darbams įdarbinta 19 Darbo biržos siųstų bedarbių, 
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visuomenei naudingus darbus atliko 188 socialinės paramos gavėjai, nemokamus viešuosius darbus 

atliko 14 asmenų.   

Kasdien priimami seniūnijos gyventojai, jiems teikiama informacija ir konsultacijos įvairiais 

klausimais, padedama pagal galimybes išspręsti jų problemas, priimamos pastabos ir pasiūlymai. 

Išnagrinėti 183 raštu gauti gyventojų prašymai, skundų negauta. Seniūno pasirašyti 129 įsakymai: 

26  veiklos, 68 – personalo, 35 – atostogų ir komandiruočių klausimais. Užregistruoti 179 gauti 

dokumentai, išsiųsti 229 raštai, gyventojams išduota 160 pažymų, patvirtinančių apie šeimos sudėtį, 

gyvenamąją vietą bei kitą faktinę padėtį, vedamos 47 kaimų namų ūkių knygos. Administracijos 

Švietimo ir sporto skyriui teikti duomenys apie 2009 - 2014 metais gimusius ir seniūnijos 

teritorijoje gyvenančius vaikus, apie mokyklos nelankančius vaikus. Išduota 15 leidimų prekiauti ar 

teikti paslaugas viešosiose vietose, 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo 

teritorijose.  

Visuomenei naudingų darbų atlikėjai neįgaliems, vienišiems asmenims, seneliams taisė 

krosnis, atliko smulkius buities, remonto darbus, pjovė ir skaldė malkas, pjovė žolę, nukasė sniegą.  

Vykdytos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių 

asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos: priimtos iš gyventojų, užpildyta ir įvesta į Gyventojų registro 

duomenų bazę 110 gyvenamosios vietos deklaracijų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos 

Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, 15 – išvykimą iš Lietuvos Respublikos 

deklaravusiems gyventojams, išduotos 229 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 5 

prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 4 pažymos apie 

įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, priimta 100 sprendimų dėl 

deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo.   

2015 metais seniūnijos gyventojams buvo atlikti 187 notariniai veiksmai (parašo tvirtinimas 

- 14, įgaliojimo tvirtinimas - 5, kopijų tvirtinimas - 168).  

Vykdant žemės ūkio administravimo funkcijas, užpildytos 286 gyventojų paramos už žemės 

ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos; 286 pareiškėjams suvesti duomenys apie valdoje 

panaudotas trąšas; pagal gyventojų pateiktus duomenis elektroniniu būdu įbraižyta 2804 

deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų ribos, deklaruotas 9615,05 ha plotas, pateikta 

286 pareiškėjams paraiškų antrieji egzemplioriai, o pagal pageidavimą ir žemėlapių fragmentų 

kopijos. Registruoti/atšaukti 28 ūkininkų profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos 

produktais purškimai, įbraižyti purškiami plotai Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų plotų 

administravimo posistemėje; 16 ūkininkų registruoti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje 

išankstiniai kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai dėl kontrolinių žemės sklypų duomenų 

bazės tikslinimo; dėl ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių išskyrimo atlikti Kraštovaizdžio 

elementų žymėjimai. Priimti 352 prašymai įregistruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre; pateikta 13 prašymų dėl valdos 

išregistravimo; pagal duomenų teikėjų pageidavimą išduota 12 pažymų apie pateiktų dokumentų 

gavimo įregistravimą; pateikti 5 prašymai dėl valdos valdytojo asmens duomenų pakeitimo VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui; išduotos 24 pažymos apie žemės ūkio valdos 

ekonominį dydį; išduota 10 pažymų apie produkcijos standartine verte išreikšta žemės ūkio valdos 

ekonominį dydį. Surinkta informacija iš 18 ūkininkų dėl žemės ūkio paskirties žemės pirkimo – 

pardavimo ir žemės nuomos kainų ir pateikta VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui 

naudojant Interaktyvią duomenų įvesties sistemą. Priimta 21 tiesioginių pardavimų 2014-2015 

kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija, atliktas pateiktų duomenų pirminis 

patikrinimas. Taip pat pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atsinaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos ,,Asbestinių stogų dangos 

keitimas“ gyventojams užpildytos 6 paramos paraiškos, 5 asbesto turinčių gaminių inventorizacijos 

ataskaitos. Teiktos 26 ūkininkų ataskaitos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui apie 

2015 m. nuimtą derlių, parduotus bei augintojų sandėliuose laikomus grūdų kiekius; įregistruotos 

Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje 12 kiaulių laikymo vietų.  Gauti 163 pranešimai 

apie ūkinių gyvūnų bandą, laikomų kiaulių skaičiai suvesti į Ūkinių gyvūnų registro CDB, 
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kiekvieną mėnesį dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos VMVT Pasvalio skyriui teiktos ataskaitos. 

Išduotos 34 pažymos apie laikytojo gyvūnus iš Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo 

informacinės sistemos, 26 pažymos ūkininkams apie azoto kiekį vienam hektarui ir sutartinių 

gyvulių vienetų tankį valdoje, 198 valstybinės žemės nuomininkui išdalinti žemės nuomos 

mokesčių pranešimai. 

Seniūnijoje yra 28 kapinės, kuriose pastoviai pjaunama žolė, krūmai, remontuojamos tvoros, 

genimi medžiai, išvežamos atliekos, atvežama smėlio, vasarą, kai išsenka šuliniai –  vežamas 

vanduo. Išduota 26 leidimai laidoti seniūnijos kapinėse, teikti prašymai Savivaldybės Želdynų ir 

želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai dėl leidimų gavimo grėsmę kapų statiniams keliančių 

medžių Meškalaukio, Kapčiūnų ir Katkūnų kapinėse nupjovimui, pagal išduotus leidimus medžiai 

nupjauti.  Prižiūrėta 10 neveikiančių kapinių, iš pagrindų sutvarkytos nebeveikiančios Vildūnų   

kapinės. Katkūnų kaime perdažytas šalikelėje esantis kryžius, jį supanti tvorelė.   

Organizuotas 28,12 ha gyvenviečių viešųjų teritorijų, skverų, aikščių, šaligatvių, gatvių 

tvarkymas: atlikta einamoji šių teritorijų priežiūra, pjauta žolė, grėbti lapai, kirsti krūmai, tvarkyti 

Narteikių, Meškalaukio, Švobiškio, Norgėlų, Nakiškių parkai. Meškalaukio parke vietoje 

sudegusios scenos perstatyta ir įrengta nauja. Vykdyta medžių ir kitų želdinių priežiūra viešose 

teritorijose: pateikti 7 prašymai Savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai 

dėl medžių kirtimo bei pagal gautus leidimus nupjauti medžiai Joniškėlio, Narteikių, Norgėlų 

Švobiškio kaimų  viešosiose teritorijose, Meškalaukio, Norgėlų kaimų parkuose, Katkūnų kapinėse. 

Iš nupjautų medžių pagamintos malkos seniūnijos pastatų šildymui. Gyventojams išduoti 6 leidimai 

kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje. Pagal galimybes 

atnaujinti sporto aikštelių įrenginiai, keičiamos, dažomos krepšinio lentos, tinklinio stovai, 

Meškalaukio kaime įrengta tinklinio aikštelė. Iškirsti krūmai, išvalytos bešeimininkės atliekos, 

pasodinti nauji medeliai šalia Pamažupių kaime esančios sporto aikštelės. Sutvarkytas 

bešeimininkių atliekų sąvartynas Austakynės kaime.   

Vykdyta seniūnijos vietinių 168 km viešųjų kelių priežiūra: valytas sniegas, naudotos 

slidumą mažinančios priemonės (barstyta druska, smėliu), greideriuoti žvyrkeliai, šienautos pakelės, 

kirsti krūmai pakelėse, iš pagrindų iškirsti šalikelės krūmai Austakynės kaime. Iš pagrindų 

nugreideriuoti keliai,  nuskusti ir sutvarkyti kelkraščiai vietiniame kelyje Katkūnai – Valdeikiai, 

įvažiavimas į Kapčiūnų kaimą. Nužvyruotas kelias Meškalaukis – Pažąsai, kelio Pamažupiai – 

Katkūnai atkarpa, įvažiavimas į Nakiškių kaimą, pačiame Nakiškių kaime užasfaltuotos gatvių 

duobės, asfalto išdrožomis pagal galimybes užpiltos duobės Stačiūnų kaime. Pamažupių kaime 

įrengtas nuorodos į Katkūnų kaimą kelio ženklas.   

Organizuotas 10 gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas: Joniškėlio, 

Kapčiūnų, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų, Meškalaukio, Gustonių, Švobiškio, Stačiūnų, Sabonių 

gyvenvietėse. Pratęstos gatvių apšvietimo linijos ir apšviestos Narteikių kaimo Mūšos, Mažupės ir 

Sodų gatvės.  

Seniūnija rūpinasi Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio, Norgėlų, 

Švobiškio, Nakiškių daugiafunkcių centrų, Meškalaukio, Norgėlų, Švobiškio kultūros namų, taip 

pat Meškalaukio, Nakiškių, Norgėlų, Švobiškio kaimų bibliotekų ūkine dalimi, patalpų remontu. 

Meškalaukio daugiafunkcio pastato dalis stogo perdengta prilydoma danga, išdažytos centro salės 

patalpa, koridorius, laiptinė. Prie Stoties g. esančių garažų pristatyti mediniai priestatai traktoriaus, 

greiderio, traktorinės priekabos laikymui, šiuose garažuose įrengta apsaugos signalizacija. 

Permūryta Vytauto g. garažo siena, naujai išbetonuota sąrama. Suremontuoti seniūnijos 

administracinio pastato socialinių darbuotojų du kabinetai.  

Nakiškių daugiafunkcio centro katilinėje dalinai pertvarkyta šildymo sistema.  Norgėlų, 

Švobiškio bendruomenių salėse, Švobiškio kultūros namų salėse įrengtiems židiniams šildymui 

atvežamos seniūnijos darbuotojų pagamintos malkos, kiti bibliotekų, daugiafunkcių centrų, kultūros 

namų pastatai šildomi elektra.  

Gyventojams teiktos atlygintinas transporto, nuotėkų traukimo, buities paslaugos, 

komunalinio ūkio darbuotojai, neatlygintinų viešųjų darbų atlikėjai, socialinės paramos gavėjai - 



52 

 
 

 

 

visuomenei naudingų darbų atlikėjai tvarkė seniūnijos prižiūrimų objektų, viešųjų teritorijų aplinką, 

pakeles, vandens telkinių apsaugines zonas, parkus, ruošė  malkas, dirbo kitus seniūnijai reikalingus 

atlikti darbus.  

Seniūnija tvarkė jai priskirtas teritorijas ir objektus, prisidėjo prie bendruomenių, kultūros 

namų renginių organizavimo, pagal galimybes išsprendė seniūnijos bendruomenei iškilusias 

aktualias problemas 

 

Krinčino seniūnija 
Seniūnija suskirstyta į 4 seniūnaitijas. 2015 metais lapkričio mėnesį išrinkti visų keturių 

seniūnaitijų seniūnaičiai. Seniūnaičiai, kartu su seniūnijos darbuotojais ir bendruomenių 

pirmininkais, rinkosi į dvi sueigas, kurių metu buvo sprendžiamos gyventojų socialinės problemos, 

kapinių ir kaimų centrų teritorijų tvarkymo (medžių pjovimo) ir kt. klausimai. 

Seniūnija prižiūri 101,2 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių, tvarko 50,6 ha viešųjų teritorijų 

seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 5 gyvenvietėse, 

organizuoja 13 kapinių priežiūrą. 

Seniūnijoje dirba 19 darbuotojų: du valstybės tarnautojai, septyni darbuotojai, nepriskirti 

valstybės tarnautojų kategorijai, dešimt komunalinio ūkio darbuotojų. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priėmė prašymus registruoti 

ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 2015 metais priimtos 

228 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atnaujinta 

332 žemės ūkio valdų. Inventorizuoti 4 stogai, užpildytos 3 asbesto turinčių gaminių 

inventorizacijos ataskaitos, 3 paraiškos stogų keitimo paramai gauti ir 2 mokėjimo prašymai. Šiais 

metais seniūnijoms buvo pavesta suregistruoti ūkius, kuriuose laikomos kiaulės. Krinčino 

seniūnijoje užregistruota 40 ūkinių bandų. 

Seniūnija atliko vidaus administravimą ir teikė viešąsias paslaugas gyventojams. 2015 

metais priimti 183 gyventojų prašymai dėl pažymų išdavimo ir administracinių paslaugų teikimo 

viešosiose vietose ir pagal juos išrašytos 183 pažymos. Gauti 29 prašymai dėl leidimo laidoti 

išdavimo, 56 prašymai dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose ir 1 dėl leidimo atlikti 

žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbus, pagal juos atitinkamai išduoti leidimai. 

Seniūnijoje parengti ir pasirašyti 236 seniūno įsakymai, užregistruota 114 gautų raštų, 

paruošti, pasirašyti ir išsiųsti 177 siunčiamieji raštai. Užregistruoti 288 vidaus dokumentai (įvairūs 

darbuotojų prašymai ir sutikimai), atlikti 6 notariniai veiksmai. 

2015 metais gyventojų registre 430 asmenų, pagal gyventojų prašymus, atliktas deklaravimo 

duomenų keitimas, išduotos 138 deklaracijos apie gyvenamąją vietą; užpildyta 70 išvykimo iš 

Lietuvos Respublikos deklaracijų ir 18 atvykimo deklaracijų, surašyti 164 sprendimai dėl 

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo. 

Seniūnijoje atlikta ūkinė veikla: 

Seniūnijai priskirtų teritorijų bei viešųjų erdvių tvarkymo darbams vykdyti, buvo įdarbinti 

59 asmenys iš teritorinės darbo biržos, 29 asmenys iš Pasvalio rajono policijos komisariato, siųsti 

pagal teismo sprendimą dirbti viešuosius darbus. Taip pat seniūnijai talkino 105 asmenys, kurie už 

pašalpas dirbo visuomenei naudingus darbus. 

2015 m. tvarkyta Krinčino seniūnijos aplinka, sodinti ir prižiūrėti gėlynai, Krinčino parke 

įrengti takai. 

Pakelėse nuo Gulbinėnų kaimo iki Daučkėnų kaimo pabaigos (7 km atkarpoje) ir pakelėse 

nuo Žabynės kaimo iki Užusienio kaimo (3 km atkarpoje) buvo išrauti krūmai, nupjauti medžiai, 

išrauti kelmai, sutvarkyti kelkraščiai ir keliai. 

2015 metais sutvarkyti (perkloti) Krinčino miestelio Šermukšnių ir Žalgirio gatvių 

šaligatviai (300 m.). Perdažyta Krinčino kapinių tvora, įrengtas takas. 

Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus ūkiniame pastate sienos 

iškaltos lentomis, sutvarkytas vidus, nudažyta išorės siena. 

Krinčino katilinės-pirties pastate pakeisti langai (4 vnt.) ir dvejos durys. 
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Gulbinėnų kultūros namų salėje apšiltinta vidinė siena, perdažytos grindys ir durys. 

Suremontuotas Barklainių dvaro pastato stogas. 

 

Namišių seniūnija  

Seniūnijos teritorija suskirstyta į 3 seniūnaitijas.  2015 metais vyko dvi seniūnaičių sueigos, 

kurių metu buvo svarstytos kelių remonto, kaimų teritorijų tvarkymo ir medžių pjovimo kapinių 

teritorijose problemos, kaip pat paskirstytos vietos bendruomenėms skirtos lėšos. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priimti 2 prašymai registruoti 

ir 162 prašymai atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, 

priimtos 143 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, 

priimta 12 prašymų pakeisti tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 

paraiškų duomenis. Išduota 13 išrašų apie žemės ūkio valdų ekonominį dydį. Užpildytos 2 

tiesioginio pieno kvotų deklaracijos. Užpildyti 46 pranešimai apie ūkinių gyvūnų bandą, išdalintos 

58 valstybinės žemės nuomos deklaracijos. Priimtos 32 įmokos už paslaugas. Seniūnijoje yra apie 

100 ūkininkų. 60 ūkininkų turi didesnius kaip 30 ha ūkius. 

Seniūnijoje atliekami notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo, 

civilinės saugos organizavimo funkcijos, tvarkomos namų ūkio knygos, išduodamos įvairios 

pažymos gyventojams, išduodami leidimai laidoti. 

2015 metais užregistruota: 

gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų (atvykimo, išvykimo deklaracijos) - 54; 

pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą - 76; 

dokumentų rengimas ir registravimas atliekant notarinius veiksmus - 17; 

transporto teikimo paslaugų - 13; 

išduotų leidimų (prekiauti, laidoti, kirsti medžius) - 16; 

kitų paslaugų (salės nuoma, nuotekų traukimas) - 16. 

Seniūnijoje 2015 m. dirbo 12 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 5 darbuotojai, nepriskirti 

valstybės tarnautojų kategorijai, 5 komunalinio ūkio darbuotojai. 

Nuolat prižiūrimi ir tvarkomi Namišių seniūnijai priklausantys keliai ir pėsčiųjų takeliai. 

2015 m. iškirstos ir sutvarkytos visų seniūnijai priklausančių kaimų pakelės. 

Nuolat prižiūrimi, remontuojami seniūnijai priklausantys pastatai. 2015 m. suremontuotos 

Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos Namišių skyriaus, Pasvalio kultūros centro Namišių 

skyriaus bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Namišių skyriaus patalpos. Namišių 

seniūnijos administraciniame pastate įrengtas nuotekų valymo įrenginys. 

Seniūnija tvarko, prižiūri gatvių apšvietimą. Visuose Namišių seniūnijos kaimuose pakeisti 

gatvių apšvietimo šviestuvai, nupirkti reikalingi įrengimai Deveitonių kaimo apšvietimui. 

Gerinant kaimo infrastruktūrą, 2015 m. seniūnijos gyventojams, norintiems dalyvauti 

Vyriausybės remiamoje programoje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 (KKP) metų 

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kainų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos 

keitimas“, padėta suruošti reikalingus dokumentus ir užpildytos 2 paraiškos. 

Seniūnija aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose ir iniciatyvose. 2015 m. dalyvavo akcijoje 

„Darom 2015“. Akcijos metu buvo sutvarkyti Namišių, Kiemėnų parkai, paplūdimys, kapinės, 

Manikūnų k. bendruomenės pastato aplinka ir kitos viešosios teritorijos. 

2015 m. Manikūnų kaimas atšventė savo 460 metų jubiliejų. Šiai sukakčiai paminėti buvo 

išleista knyga „Manikūnų krašto takais“, surengta kaimo šventė, kurią aplankė gausus būrys 

kraštiečių ir kitų svečių. 

2015 m. Kiemėnų kaime buvo švenčiamos Užgavėnės, paminėtas adventinis laikotarpis, 

Namišių kaime švenčiamos Joninės. 

Bendruomenių, seniūnaičių, seniūnijos darbuotojų dėka šviesėja ir gražėja seniūnijos 

kaimai, juose esantys parkai, keliai, gatvės, kapinės. Seniūnijos kaimų sodybos užima prizines 

vietas gražiausios sodybos rajone rinkimuose. 
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Pasvalio miesto seniūnija   
Seniūnija atlieka 67 gatvių priežiūrą, 120 ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymą seniūnijoje, 

organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Pasvalio mieste, organizuoja keturių kapinių 

priežiūrą, administruoja jai priklausančius keturis pastatus, prižiūri vieną paveldo objektą- senąjį 

geležinkelį. 

Seniūnijoje 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 36 darbuotojai: 2 valstybės tarnautojai, 7 

darbuotojai nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, 27 komunalinio ūkio darbuotojai. 

Seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas. 2015 metais seniūnaitijų seniūnaičiai kartu su 

seniūnijos darbuotojais rinkosi į 2 sueigas, kuriose sprendė klausimus dėl Pasvalio miesto 

seniūnijos gatvių dangos remonto, dėl šiukšlių dėžių pastatymo prie pėsčiųjų tako link ligoninės, dėl 

suoliukų ir dviračių stovų pastatymo miesto teritorijoje, dėl perėjų įrengimo mieste bei gyventojų 

kiemų sutvarkymo, mašinų stovėjimo aikštelių prie daugiabučių namų padidinimo. 

Siekiant gyventi gražesniame, tvarkingesniame mieste, atsižvelgiant į Vilniaus–Panevėžio–

Nepriklausomybės gatvių seniūnaitijos vietos gyventojų pageidavimus, seniūnaitės Veronikos 

Sutkienės iniciatyva, pritariant rajono savivaldybei, Vilniaus gatvėje buvo perasfaltuoti ir iš 

pagrindų sutvarkyti trijų gyvenamųjų daugiabučių namų kiemai.  

 Vadovaujantis rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-

123 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių 

sprendimams įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“,  2014 m. gegužės 2 d.  Pasvalio miesto seniūnijos seniūno įsakymu Nr. V1-8 

sudaryta seniūnijos Vietos bendruomenės taryba iš 7 narių.  

 2015 metais įvyko vienas Vietos bendruomenės tarybos susirinkimas kartu su seniūnijos 

darbuotojais  ir seniūnaitijų seniūnaičiais, jo metu buvo aptarti aplinkos gerinimo ir tvarkymo 

klausimai bei biudžeto lėšų paskirstymas pagal Vietos bendruomenių savivaldos programą 2015 

metams. 

 Pasvalio miesto Vietos bendruomenės Tarybai viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės 

gerinimui bei žaliųjų plotų priežiūrai 2015 metų antrą-ketvirtą ketvirtį buvo skirtos ir panaudotos 

lėšos iš valstybės biudžeto 1863 Eur šioms veikloms: 

- pinotekso, teptukų, dažų, smulkaus inventoriaus (grėblių, semtuvų ir kt.) įsigijimui – 875 Eur, 

- vėjapjovės įsigijimui – 550 Eur, 

- smulkaus inventoriaus (diskelių, alyvos, peilių vėjapjovei, valo ir kt.) įsigijimui – 438 Eur. 

 

Seniūnijos administravimas ir administracinių paslaugų teikimas 

Siekiant užtikrinti efektyvų ir savalaikį seniūnijos administravimą ir administracinių 

paslaugų teikimą, 2015 metais seniūnija teikė gyventojams administracines paslaugas, priėmė 

gyventojų prašymus, pranešimus, skundus. Informacija  apie besikreipiančių asmenų srautus ir 

gautus prašymus pateikiama 25 lentelėje. 

 

25 lentelė. Pasvalio miesto seniūnijoje gauti prašymai 

 

Į seniūniją kreipėsi  asmenų Gauti dokumentai ir prašymai administracinėms 

paslaugoms seniūnijoje  

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

4180 4187 3988 1634 1692 1689 

 

2015 metais seniūnijos dokumentų apyvartą sudarė 1555 dokumentai: išleisti 210 seniūno 

įsakymai veiklos, personalo ir atostogų klausimais, parengti 246 vidaus dokumentai, išduotos 228 

šeimos sudėties pažymos, išduoti 269 leidimai administracinėms paslaugoms, parengti ir išsiusti 
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349 siunčiamieji dokumentai bei užregistruoti 253 gaunamieji raštai. 

2015 metais į seniūniją kreipėsi gyventojai su prašymais dėl administracinių paslaugų 

teikimo, priimti 1183 prašymai, iš jų didžiąją dalį sudaro prašymai dėl gyvenamosios vietos 

deklaravimo. Tvarkant seniūnijos gyventojų duomenis informacinėje Gyventojų registro tarnybos 

sistemoje (GVD) priimti ir užregistruoti 914 asmenų prašymai susiję su asmens deklaruojamąja 

gyvenamąja vieta. 

 

26 lentelė. Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus 

 

Išduotos pažymos apie 

asmens deklaruojamą 

gyvenamąją vietą (GVD) 

Pateiktos gyvenamosios vietos 

deklaracijos apie asmenų 

atvykimą/išvykimą (GVD) 

Priimti  seniūno sprendimai 

dėl būsto savininkių 

duomenų naikinimo (GVD) 

2013 m. 2014 m. 2015 m.  2013 m. 2014 m. 2015 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

757 647 556 423, 

iš jų  

364 

atvykimo 

59 

išvykimo 

448,  

iš jų 

379 

atvykimo 

69 

išvykimo 

517,  

iš jų 

402 

atvykimo 

115 

išvykimo 

26 32 18 

 

2015 metais priimti 269 gyventojų prašymai dėl administracinių paslaugų teikimo, lyginant 

su paskutinių trijų metų duomenis priimtų prašymų skaičius nekito. 

Šių paslaugų vykdymui išduoti 269 leidimai, t.y. gautas 91 prašymas dėl leidimo laidoti 

išdavimo, 101 prašymas dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose, 10 prašymų dėl leidimo 

organizuoti renginius, 29 prašymai dėl leidimo žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbams vykdyti, 

38 prašymai dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei pašalinimo darbų, 9 prašymai dėl gyvūnų 

laikymo šunų ir kačių registravimo.  

Suteikus administracines paslaugas gyventojams per 2015 metus vietinės rinkliavos surinkta 

ir pervesta į Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamą sąskaitą sumoje – 5569 Eur, t.y. 

3419 Eur daugiau nei 2014 metais. Didžiąją dalį šioje sumoje – 4477 Eur sudaro surinktos vietinės 

rinkliavos dalis už leidimo, atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, 

atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą, kita dalis tenka už leidimo prekybai, 

renginių organizavimui išdavimą sumoje – 1092 Eur ir dėl gyvūnų (šunų, kačių, pavojingų bei 

kovinių šunų įsigijimo, laikymo, veisimo, prekiavimo jais) laikymą sumoje – 23,75 Eur.  

Reikia pažymėti, kad Pasvalio miesto seniūnijos gyventojai vengia registruoti laikomus 

gyvūnus ir per 2015 metais gauti tik 9 seniūnijos gyventojų prašymai dėl šuns ar katės laikymo 

daugiabučiuose namuose, o dėl pavojingų bei kovinių šunų įsigijimo, laikymo, veisimo, prekiavimo 

jais registravimo 2015 metais nesikreipė nei vienas miesto gyventojas. 

Siekiant padidinti bedarbių užimtumą, parengti įdarbinimo dokumentai 40-čiai darbo biržos 

siųstų bedarbių įdarbinimui viešiesiems darbams atlikti. 

 

Seniūnijos teritorijos ir objektų priežiūra 

Seniūnijai priskirtos teritorijos,  jos aplinkos bei viešųjų erdvių tvarkymo darbams vykdyti iš 

Pasvalio rajono policijos komisariato įdarbinta 38 asmenų siųstų pagal teismo sprendimą dirbti 

viešuosius darbus, t.y. 20 asmenų daugiau nei 2014 metais. 28 asmenys, kuriems teismo sprendimu 

buvo skirta atlikti bausmę, atidirbant viešuosius darbus, dirbti į seniūniją neatvyko. Taip pat 2015 

metais seniūnijai talkino 309 asmenys, kurie už pašalpas dirbo visuomenei naudingus darbus, 

palyginus su 2014 metais visuomenei naudingus darbus dirbo 96 asmenimis mažiau.  

2015 metais tvarkyta ir grąžinta Pasvalio miesto aplinka. Vasaros sezono metu kaip ir 

kiekvienais metais šienautos seniūnijai priklausančios teritorijos, dirbta su 2 mini traktoriais-
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žoliapjovėmis, VTZ traktoriumi su šienapjove, 1 stumdoma vejapjove bei 4 trimeriais.  

Kiekvienais metais seniūnijoje nušienaujama ir išvaloma vis daugiau neprižiūrimų teritorijų. 

Iškirsti krūmai Joniškėlio gatvėje pradedant nuo įvažiavimo į kolektyvinių sodų bendriją 

„Draugystė“ iki Pasvalio miesto katilinės, geležinkelio apsauginėje zonoje, taip prie Pasvalio sporto 

mokyklos Taikos gatvės esančių smegduobių. 

Iškirsti krūmai Biržų gatvėje (buvusioje mokytojų sodų teritorijoje), prie miesto aplinkelio 

už miškų ūkio, po elektros linijos laidais parkelyje prie Biržų-Taikos gatvių, Panevėžio gatvėje 

prieigose link UAB ,,Pasvalio vandenys“ ir Pasvalio senųjų žydų kapinių teritorijoje. Iškirsti krūmai 

išvežti socialiai remtiniems miesto gyventojams kurui.  

2015 metais kaip ir kasmet Pasvalio miesto parke žiemos sezono metu atlikti parko 

švarinimo darbai: išpjauti krūmai ir seni nudžiūvę medžiai. Iš tinkamos medienos paruoštos lentos 

seniūnijos komunalinio ūkio reikmėms. 

Pagaminti ir pastatyti suolai Taikos, Vilniaus, Panevėžio gatvėse, prie pėsčiųjų tako link 

ligoninės, Nepriklausomybės gatvių prieigose pagal miesto gyventojų išsakytus pageidavimus.  

Smegduobių parke sutvarkyti apgadinti laisvalaikio įrengimai vaikams, amfiteatro suolai, 

šviestuvus.  

Įrengti  du gėlynai Taikos – Ežero gatvėse. Įrengtas apšvietimas prie Žalsvojo šaltinio. 

Įrengtos patalpas miesto viešajam tualetui esančiam Nepriklausomybės gatvės pradžioje prie 

Carito valgyklos. Tik gaila, kad tualetu besinaudojantys asmenys laužo  įrenginius, palikdami 

viduje netvarką. 

Įgyvendinant saugaus eismo komisijos posėdžių sprendimus, pastatyti nauji ir papildomi 

kelio ženklai miesto gatvėse ir perėjose, perdažytos visos miesto pėsčiųjų perėjos ir atnaujintos 

skiriamosios gatvių juostos, pastatyti gatvės ir šaligatvio teritoriją ribojantys atspindintys stulpeliai 

prie Pasvalio sporto mokyklos pėsčiųjų perėjos. 

 

Pasvalio apylinkių seniūnija 

Seniūnija atliko 107,1 km vietinių viešųjų kelių priežiūrą, taip pat buvo prižiūrimos gatvės ir 

šaligatviai. Tvarkoma 18 ha bendrojo naudojimo teritorijų: Vileišių parkas Medinių kaime, Migonių 

piliakalnis, Valakėlių parkas, žydų genocido aukų kapinės Žadeikių miške, Kryžių slėnis, Atgimimo 

parkas, „Poezijos slėnis“ prie Pyvesos, teritorijos prie Atžalyno, Valakėlių, Talačkonių 

bendruomenės namų ir kt. 

Seniūnija organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Aukštikalnių, Diliauskų, 

Girniūnų, Papyvesių, Ustukių, Čižiškių, Talačkonių, Dagiliškio, Valakėlių, Pervalkų, Vilkagirio, 

Pasvalio vienk., Šimonių gyvenvietėse. Diliauskų kaime buvo atlikti gatvės apšvietimo montavimo 

darbai. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Diliauskų, Ustukių, Valakėlių filialams, 

Pasvalio kultūros centro Ustukių, Diliauskų ir Valakėlių skyriams, Žadeikių Bernardo Brazdžionio 

edukaciniam centrui buvo teikiamos ūkinės paslaugos, tvarkomos jų teritorijos, pjaunama žolė. 

Seniūnija taip pat organizavo 13 veikiančių ir 8 neveikiančių kapinių priežiūrą, kurių 

bendras plotas - 2,5 ha. Čia pastoviai buvo pjaunama žolė, tvarkomos atliekos, atvežama smėlio. 

2015 m. buvo atlikti šie reikšmingesni darbai: 

prie Talačkonių bendruomenės namų išklotas šaligatvis; 

Ragujų kaimo kapinėse atstatyta tvora; 

Ustukių kapinėse įrengta tvora, vandentiekis, pasodinta pušelių, kaulenio gyvatvorė; 

atstatytas kryžius Šimonių kaime; 

Pervalką kaime atstatytas senas kryžius, skirtas Pervalkų jaunimui; 

Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriuje įrengta scena, pritvirtinti, prijungti prožektoriai, 

sutvarkyta scenos uždanga; 

Pasvalio kultūros centro Valakėlių skyriuje ir Valakėlių bendruomenės namuose įrengtos 

gaisrinės ir apsauginės signalizacijos; 

prie Pasvalio kultūros centro Valakėlių, Ustukių skyrių įrengtos vaizdo stebėjimo kameros; 
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Pasvalio kultūros centro Diliauskų skyriaus pastate pakeisti lietvamzdžiai; 

prie Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus įrengta mašinų stovėjimo 

aikštelė; 

Diliauskų ir Kiemelių kaimuose įrengti kelio ženklai 304 „Krovininių automobilių eismas 

draudžiamas“; 

Valakėlių kaime, prie restauruoto Pasvalio kultūros centro Valakėlių filialo pastatytas kelio 

ženklas 312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“. 

2015 metais visuomenei naudingoje veikloje dalyvavo 105 asmenys, nedalyvavo - 10. 

Vykdant visuomenei naudingą veiklą, visus metus, buvo teikiamos socialinės paslaugos 4 seniems, 

neįgaliems asmenims. Buvo tvarkomi parkai, želdynai, kertami pakelių krūmai. 

16 asmenų su Pasvalio rajono policijos komisariato, Panevėžio apygardos probacijos 

tarnybos Probacijos skyriaus siuntimais atliko nemokamus viešuosius darbus. 

Pagal parengtas viešųjų darbų programas seniūnijoje 2015 m. įdarbinti 25 asmenys, kurie 

tvarkė gyvenviečių gatves, pakeles, kapines, parkus, socialinės bei visuomeninės paskirties 

pagalbines patalpas ir aplinkas, atliko smulkius pagalbinius remonto darbus. 

Gyventojams išduotos 186 pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį, 

atlikti 39 notariniai veiksmai. Pasirašyti: įsakymai personalo klausimais - 64, veiklos organizavimo 

klausimais - 16, atostogų ir komandiruočių klausimais -21. Gauta gyventojų prašymų, pranešimų - 

210, skundų negauta. Gauti 183 seniūnijos gyventojų prašymai išduoti pažymas apie deklaruotą 

gyvenamąją vietą, išduota pažymų - 183, užpildytos 93 gyvenamosios vietos deklaracijos, 

asmenims pakeitusiems gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos 

Respubliką. 42 - gyvenamosios vietos deklaracijos, asmenims išvykstant iš Lietuvos Respublikos 

ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, priimti 43 sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, 

keitimo ir naikinimo, 2 asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduota 

5 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduoti leidimai: 

atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą 

joje - 6, organizuoti renginius viešojoje vietoje - 1, laidoti - 33. 

Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujinta 13 žemės ūkio valdų, valstybinės žemės 

nuomotojams įteikta 140 nuomos mokesčių deklaracijų, 9 ūkininkams išduotos pažymos apie žemės 

dirbimą, kurios pateiktos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Žemės ūkio informacijos ir verslo 

centro informacinėje sistemoje užregistruota 15 ūkinių gyvūnų, suorganizuota apklausa ir 34 

gyventojams perduoti bioskaidžių atliekų kompostavimo konteineriai, gauti UAB Panevėžio 

regiono atliekų tvarkymo centro. 

Seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Papyvesių, Talačkonių, Ustukių, Valakėlių. 

2015 m. gruodžio mėn. išrinkti nauji seniūnaičiai. 

Bendradarbiaujama su 8 kaimo bendruomenėmis, jų pirmininkais - Talačkonių, Atžalyno, 

Valakėlių, Ustukių, Pervalkų, Vilkagirio, Žadeikių. Šimonių. 

Padėta bendruomenėms įsisavinti gautas lėšas iš Vietos bendruomenių savivaldos 2013- 

2015 m. programų. 

Kartu su bendruomenėmis, kultūros namais padėtos surengti tradicinės kaimo šventės: 

„Žolyną skinsiu - vainiką pinsiu“, „Po darbų“, „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“. 

 

Pumpėnų seniūnija  
Seniūnijoje dirba 20 darbuotojų: du valstybės tarnautojai, keturi darbuotojai, nepriskirti 

valstybės tarnautojų kategorijai, keturiolika komunalinio ūkio darbuotojų (iš jų - penki sezoniniai 

darbuotojai). 

Seniūnijoje vykdoma vietinių kelių priežiūra: sniego valymas, slidumą mažinančių 

priemonių naudojimas, žvyrkelių greideriavimas. Pumpėnų seniūnijoje  2015 m. sutvarkyti keliai: 

Kelias nuo Via Baltica į Paįstriečių kaimą; 

Kelias Dirvonų kaime; 

Kelias Sereikoniai – Molynė; 
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Lauko kelias Dirvonų kaime. 
Seniūnija prižiūri priskirtą 23,41 ha viešąją teritoriją, organizuoja kapinių priežiūrą. 

Reguliariai atliekami šienavimo darbai. 2015 m. seniūnijoje nupjauta 70 senų, nudžiūvusių, 

pavojingai pasvirusių avarinių medžių, kurie kėlė grėsmę pastatams, kapinių tvorai ir paminklams:  

Kriklinių kapinėse - 7 liepos, 2 eglės; 

Pumpėnų senosiose kapinėse - 2 eglės, 3tuopos, 3 klevai, 1 pušis, 2 liepos; 

Parke, prie Seniūnijos administracinio pastato - 5 liepos, 1 gluosnis, 1 maumedis; 

Prie Pumpėnų miestelio autobusų stoties (Pasvalio krypties) - 2 gluosniai, 1 klevas; 

Pumpėnų miestelyhe, prie kelio į buvusias fermas - 28 tuopos  

Paįstriečių kaime - 2 žilvičiai  

Paįstriečių kapinėse - 2 liepos  

Rinkūnų kaime, prie kultūros namų - 3 uosiai  

Prie buvusios Rinkūnų mokyklos - 3 eglės, 2 tuopos. 

Seniūnija organizavo 5 gyvenviečių: Rinkūnų, Pumpėnų, Kalno, Vilkiškių, Kriklinių 

apšvietimą. 2015 m. Rinkūnų kaime 25 šviestuvai pakeisti naujais, ekonomiškesniais.               

Kriklinių bendruomenė parengė projektą, kurio dėka neekonomiški šviestuvai visoje Kriklinių 

gyvenvietėje pakeisti naujais. 

Didinant bedarbių užimtumą, organizuojami viešieji darbai.  2015 m. seniūnijoje įdarbinti 

22 žmonės. 

Seniūnija skatina gyventojus saugoti ir gerinti aplinkos kokybę. 6 gyvenvietėse (Kalno, 

Rinkūnų, Lavėnų, Kriklinių, Vilkiškių ir Pumpėnų) įrengtos atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelės. 

86 proc. visų seniūnijos gyventojų naudojasi viešosiomis komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugomis. Pavasarį visose bendruomenėse organizuojamos aplinkos tvarkymo talkos. Vasarą 

organizuojamas gražiausios sodybos konkursas, kurio metu išrenkamas kandidatas į Rajono 

gražiausiai tvarkomos sodybos konkursą. 

Seniūnija prižiūri patikėjimo teise priskirtus negyvenamuosius pastatus. 2015 m. 

suremontuota Rinkūnų kultūros namų dalis stogo, pakeisti 6 langai ir lauko durys. Atliktas remontas 

Pumpėnų gimnazijos Rinkūnų skyriaus ir Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių skyriaus 

patalpose (Rinkūnų ir Kriklinių skyriuose išdažytos klasių sienos ir grindys; laiptai ir rūbinė; 

Kriklinių skyriaus rūbinėje sudėtos grindys). 

Kalno kaime nutiestas pėsčiųjų takas nuo bendruomenės centro iki Kalno gatvės 

daugiabučių namų. 

Seniūnija, padedant Jurgėnų kaimo bendruomenės nariams, Bendruomenės namų rūsyje 

įrengė treniruoklių salę. 

2015 m. Pumpėnų miestelyje įgyvendinamas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros 

projektas (iki 2016 m. gegužės 30 d. liko atlikti gerbuvio  darbus). Seniūnija nutiesė vandentiekio ir 

kanalizacijos tinklus į Seniūnijos prižiūrimus pastatus (Seniūnijos administracinį pastatą, pirtį, 

kultūros namus). 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priėmė prašymus registruoti ir 

atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kasmet priima apie 232 

paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Registruoja 

ūkinius gyvulius, padeda užpildyti paraiškas asbestinių stogų keitimo paramai gauti. 

Seniūnijoje atliekami notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo, 

civilinės saugos organizavimo funkcijos, tvarkomos namų ūkio knygos, išduodamos įvairios 

socialinę ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančios pažymos gyventojams, išduodami leidimai laidoti 

bei prekybai viešosiose vietose, renkami ir teikiami duomenis, reikalingi mokyklinio amžiaus vaikų 

apskaitai. Per 2015 metus išduota 511 įvairių pažymų, atlikti 78 notariniai veiksmai, išduotas 61 

leidimas laidoti ir 20 leidimų prekybai viešosiose vietose. 

Pumpėnų seniūnijai, 2015 m. Vietos Bendruomenės Tarybos sprendimais patvirtintoms 

veikloms, tenkinančioms vietos bendruomenių viešuosius poreikius: socialinei veiklai, vaikų ir 

jaunimo užimtumui, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, sporto ir sveikatinimo veiklai, bendruomenių 
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akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, paskirta 1862,64 Eur 

lėšų. Šią pinigų sumą Vietos Bendruomenės Taryba nutarė paskirstyti seniūnijos teritorijoje 

esančioms bendruomenėms po 350,00 Eur, neformaliam jaunimo klubui „Juventus“ ir LPS „Bočiai“ 

Pasvalio bendrijos Pumpėnų filialui po 56,32 Eur: 

Jurgėnų kaimo bendruomenė lėšas skyrė viešojo naudojimo patalpų pritaikymui 

bendruomenės poreikiams (treniruoklių salės įrengimui); 

Kriklinių bendruomenė - viešojo naudojimo patalpų pritaikymui bendruomenės poreikiams 

(bendruomenės salės remontui); 

Pumpėnų bendruomenė – bendruomeninei veiklai ir kitai vietos bendruomenės sutelktumą 

gerinančiai veiklai, t. y. reprezentacinėms, organizacinėms išlaidoms (komandinei aprangai su 

miestelio herbu įsigyti); 

Rinkūnų bendruomenė – bendruomenės sutelktumą, kultūrą gerinančiai veiklai 

(stacionarinės pakylos įrengimui vasaros renginiams); 

Vilkiškių bendruomenė – sporto ir sveikatingumo veiklai vaikams ir jaunimui (lauko sporto 

inventoriui įsigyti); 

Jaunimo klubas „Juventus“ – jaunimo užimtumui skatinti (lazeriams šokių ir renginių 

apšvietimui įsigyti); 

LPS „Bočiai“ Pasvalio bendrijos Pumpėnų filialas – bendruomeninei veiklai organizuoti 

(rėmeliams, kanceliarinėms prekėms įsigyti). 

Seniūnija padeda Bendruomenėms organizuoti kalendorines šventes. Kiekviena 

bendruomenė turi ir savo tradicinių švenčių (Krikliniai-Antanines, Jurgėnų kaimo bendruomenė- 

Onines, Pumpėnai - Škaplierinę, Rinkūnai, Vilkiškiai – Kraštiečių).  

 

Pušaloto seniūnija 

Seniūnijos teritorija užima 14280,99 ha plotą. Seniūnijos teritorijoje sudarytos trys 

seniūnaitijos: Pušaloto, Mikoliškio ir Deglėnų Šiose teritorijose savo veiklą organizuoja trys 

bendruomenės. Iš 38 seniūnijoje esančių kaimų 12 kaimų neapgyvendinti. Gyventojų skaičius 2016 

m. sausio 1 dienai – 1750,  

Gyventojų skaičius seniūnijoje  nuolat mažėja, jaunos šeimos išvyksta į užsienio šalis, į 

didesnius Lietuvos miestus. 

Buvo rengiamos Viešųjų darbų programos ir pateikti Darbo biržai pasiūlymai, dėl bedarbių 

įdarbinimo. 2015 metais iš Darbo biržos buvo siųsti 28 bedarbiai viešiesiems darbams dirbti. Jie 

šienavo visuomeninio naudojimo objektų teritorijų  žaliuosius plotus, prižiūrėjo želdynus, karpė 

gyvatvores, genėjo medžių šakas, valė gyvenviečių gatves, žiemos metu prižiūrėjo gyvenviečių 

šaligatvius: kasė sniegą, barstė smėlį, pakelėse kirto krūmus, rinko šiukšles, visuomeniniuose 

pastatuose valė patalpas, langus. 

Seniūnijoje buvo atlikti 42 notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos 

deklaravimo, civilinės saugos organizavimo funkcijos.  

Išduotos 145 pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Priimti 78 sprendimai, dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo. 

Užpildyta 11 gyvenamosios  vietos  deklaracijų, asmeniui išvykstant iš Lietuvos 

Respublikos. 

Užpildyta 61 gyvenamosios vietos deklaracija, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą ar 

atvykus į Lietuvos Respubliką. 

Kompiuterinėje laikmenoje tvarkomos namų ūkio knygos, gyventojams išduotos 96 

pažymos apie šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokią faktinę padėtį. Išduoti 55 leidimai laidoti 

Pušaloto kapinėse, išduoti 227 leidimai prekiauti Pušaloto ir Mikoliškio turgavietėse. Išduotas 1 

leidimas atitverti viešojo naudojimo teritoriją. 

Išleisti seniūno įsakymai: 16 veiklos organizavimo klausimais, 71 personalo ir 39 atostogų ir 

komandiruočių klausimais. Parengti 135 siunčiamieji raštai, gauti 78 gyventojų prašymai, 63 raštai 

iš įstaigų, įmonių, organizacijų. 
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Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priėmė 209 prašymus 

registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, priimtos 

163 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, prašymų 

pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos duomenis - 12.  

Seniūnija kartu su bendruomenių tarybomis, kultūros darbuotojais organizavo kultūros  

renginius. Kiekvienais metais vyksta tradiciniai kraštiečių susitikimai Pušalote, Mikoliškyje ir 

Deglėnuose. Pušalote vyko Žolinės diena, Advento popietės, Mikoliškio kultūros skyriuje – linksma 

vakaronė, romansų vakaras „Po sidabro mėnuliu“.  Mikoliškio ir Deglėnų bendruomenės šventė 

savo įkūrimo dešimtmečius.  

 Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus pastate įdėtos dvejos naujos šarvo durys, 

nupirktos žaliuzės diskotekų salei. Rekonstruojant Mikoliškio kultūros namų šildymo sistemą buvo 

nupirktas dujinis katilas ir suderintas ir apmokėtas dujinio įvado projektas. Pasvalio vaikų lopšelio-

darželio ,,Eglutė“ Mikoliškio skyriuje išdažyta salė, rūbinė, koridorius. Suremontuotos ir išplėstos 

Pušaloto bibliotekos patalpos, perdengtas stogas. Suremontuotas Pušaloto seniūnijos garažo stogas 

ir dalis seniūnijos administracijos pastato stogo. 

Deglėnų užimtumo centre viename iš kabinetų sudėtos grindys, durys ir žaliuzės, nupirktas 

naujas elektrinis šildymo katilas. Pušaloto miestelyje suremontuota asfalto danga gatvėse: Tulpių, 

Dičiūnų, Pumpėnų, Savanorių. Suremontuotas kelio ruožas Jakuboniai – Deglėnai. 

Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšos, gautos 2015 metais, 

buvo panaudotos bendruomenių sprendimams įgyvendinti. Deglėnų bendruomenė įsigijo: herbicidų 

ir kt. cheminių preparatų, skulptūrų atnaujinimui dažų, lako, takelių atnaujinimui skaldos, 

bendruomenės namuose įrengtai virtuvei įsigyta stalo įrankių, lėkščių, staltiesių. 

 Pušaloto bendruomenė įsigijo gėlių sodinukų ir trąšų, dažų ir lako skulptūroms, suoliukams 

atnaujinti, audinį, skirtą pasiūti skraistėms ir švarkeliams dainos klubui „Žolyna“. Pušaloto 

bendruomenės nariai kartu su seniūnijos viešųjų darbų darbininkais pakeitė Pušaloto miestelio 

centro vaizdą, skvere pasodino daug žydinčių gėlių.  

Mikoliškio bendruomenė atliko bendruomenės namų vidaus ir išorės remonto darbus, įsigijo 

lako, dažų ir dalį  lietaus nutekėjimo sistemos, vazonus. Seniūnija kartu su Mikoliškio kaimo 

bendruomene vykdė projektą ,,Mūsų namai – bendruomenės veidas“ įsigijo dekoratyvinių medelių, 

nutiesė per Mikoliškio parką takelius, užpylė juos skalda. 

 

Saločių seniūnija 

Seniūnijoje 2015 m. sausio 1 d. gyveno 2836, o 2015 m. gruodžio 31 d. - 2771 gyventojas. 

2015 m. iš kitų rajonų j seniūniją atvyko gyventi 72, gimė 22, mirė 49 ir išvyko 110 gyventojų. 

Išnagrinėti 185 gyventojų prašymai. Išduota 221 pažyma apie faktinę padėtį, 65 leidimai 

prekybai, 50 leidimų laidoti ir 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus. Gautas 101 raštas, paruošta 101 

siunčiamas dokumentas.  

Išleisti 265  seniūnijos seniūno įsakymai, iš jų: 54 seniūnijos veiklos, 170 personalo 

valdymo, 41 atostogų, komandiruočių klausimais. Atlikti 109 notariniai veiksmai. 

Paruošti ir priimti 208 gyventojų prašymai deklaravimo pažymoms gauti. Išduotos 289 

pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Į Gyventojų registro duomenų bazę įvesta 171 

gyvenamosios vietos deklaracija, iš jų 147 atvykimo, 20 išvykimo į užsienį ir 4 asmenų neturinčių 

gyvenamosios vietos deklaracijos. Pagal 81 būstų savininkų prašymą priimti seniūno sprendimai dėl 

187 asmenų duomenų keitimo ir 19 asmenų duomenų naikinimo Gyventojų registro duomenų 

bazėje. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priimta 400 prašymų 

registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, priimta 307 

paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Užpildyti 4 

mokėjimo prašymai ir galutinės ataskaitos paramai gauti pagal 2015 m. taisykles Lietuvos kaimo 

plėtros 2014- 2020 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra"4 veiklos „Asbestinių 

stogų dangos keitimas“. Išdalintos 134 valstybinės žemę nuomos mokesčių deklaracijos. Išduota 20 
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išrašų apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį. Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų 

sistemoje užpildyta 40 pranešimų apie ūkinių gyvūnų (kiaulių) bandos pakeitimus. 

Vykdant susitikimuose su gyventojais gautus pageidavimus savivaldybės kelių fondo 

lėšomis buvo nužvyruota Puodžių kaimo Naujasodžio gatvė ir seniūnijos darbuotojų jėgomis 

atliktas Saločių miestelio Bauskės gatvės kelio sankasos sutvirtinimas. 2015 m. seniūnijos 

vietiniams keliams savivaldybės taryba skyrė 44446 Eur kelių fondo lėšų. Be Puodžių kaimo 

Naujasodžio gatvės dar buvo nužvyruotas kelias į Medinių kaimą ir Kubiliūnų kaimo Molupio 

gatvė. Asfalto dangos remontui lėšų neskirta. 

2015 metų pabaigoje seniūnijoje dirbo 24 darbuotojai: 2 valstybės tarnautojai, 4 darbuotojai, 

nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai ir 18 komunalinio ūkio darbuotojų. 

Mažinant nedarbo lygį seniūnijoje įdarbinta 49 viešųjų darbų darbininkai. Pagal pataisos 

inspekcijos ir policijos siuntimus už paskirtas pinigines baudas nemokamus viešuosius darbus dirbo 

17 asmenų, už socialines pašalpas visuomenei naudingus darbus atliko 89 asmenys. 

Bendromis seniūnijos komunalinio ūkio, viešųjų darbų darbininkų jėgomis 2015 m. atlikta 

įvairių darbų tvarkant bendro naudojimo teritorijas, prižiūrimus pastatus ir suteikta pagalba 

seniūnijos gyventojams; mokyklos moksleivių ir gyventojų saugiam priėjimui prie autobusų stotelės 

Saločių miestelyje Vytauto g. įrengtas 130 kv. m. naujas trinkelių šaligatvis; Puškonių ir 

Žilpamūšio kaimuose nutiesta 2 km kabelio ir įrengtos naujos gatvių apšvietimo linijos, sumontuoti 

23 šviestuvai; prie seniūnijos kaimų gatvių sumontuota 59 nauji stulpai su gatvių pavadinimų 

lentelėmis; įsigijus gobeleno medžiagos Saločių kultūros centre atnaujinta 140 kėdžių. 

 Įrengta nauja Ąžuolpamūšės k. kapinių 210 m medinė tvora. Prie įvažiavimo į Saločius 

pastatyta nauja nuoroda su Saločių miestelio herbu 

Seniūnijos jėgomis 2015 m. rugsėjo ir spalio mėn. Saločių mstl. katilinėje įrengta nauja 

stogo danga ir atliktas darbuotojų poilsio vietos, dušo, san. patalpų ir koridoriaus remontas. 

Gavus leidimus 2015 m. seniūnijos jėgomis nukirsti 408 medžiai Saločių bažnyčios 

šventoriuje, Raubonių kaime, kapinėse ir kt. bendro naudojimo teritorijose. Pagaminta malkos 

atiduotos bažnyčiai ir nuvežtos vienišiems, neįgaliems asmenims. 

Visuotinės talkos „Darom 2015“ metu Saločių miestelio Vytauto ir Kęstučio gatvėse naujai 

įrengiamuose skveruose pasodintos tujų gyvatvorės, medeliai. Vasarą Vytauto gatvėje naujame 

skvere ir prie ambulatorijos pastato įrengti nauji gėlynai. 

Socialiniame būste Dagių k., kuriame gyvena daugiavaikė Lilijos Šidlauskienės dvylikos 

asmenų šeima, savivaldybės lėšomis seniūnijos darbuotojai įrengė dušą su vandens šildymo 

boileriu, dvi sanitarines patalpas, vietinės kanalizacijos sistemą ir įkasė nuotekų surinkimo cisterną. 

2015 m. su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ seniūnija pasirašė 

bendradarbiavimo sutartis vykdant pagalbą socialiai remtinoms Arūno Žukaičio, gyv. Žilpamūšio k. 

ir Olgos ir Albino Bartelių, gyv. Saločių mstl. daugiavaikėms šeimoms. Šios organizacijos lėšomis 

A.Žukaičio namuose seniūnijos ir nemokamų darbų darbininkai atliko vonios, tualeto ir virtuvės 

patalpų remontus, įrengė dušą, san. patalpas. A. Bartelis įsigytame ūkiniame pastate pradėjo rengti 

gyvenamąsias patalpas. 

Kartu su Saločių miestelio bendruomene vasario 7 d. organizuota Žiemos šventė, o birželio 

13 d. šventė „Antaninės ant Mūšos“. Pirmą kartą Mūšos upe vyko valčių ir plaustų regata, kanojų 

varžybos, vakare ant S. Dariaus ir S. Girėno tilto vyko lazerių šou, degė laužai Mūšos pakrantėje, 

buvo paleisti fejerverkai iš patrankos. 

Siekiant įamžinti Saločių valsčiaus 1918-1920 m. savanorių atminimą Saločių mstl. 

Kęstučio g. buvo įrengtas Savanorių skveras: pasodinta kaulenio nauja gyvatvorė, padaryti pamatai 

ir pastatytas akmuo savanorių lentai, įrengti akmenų takeliai, du suolai, stiebas vėliavai. 

2015 m. balandžio 22 d. seniūnijos vietos bendruomenės tarybos posėdyje skirtos lėšos 

1862,64 Eur buvo paskirstytos proporcingai seniūnijos 7 kaimų bendruomenėms pagal narių 

skaičių. Žilpamūšio krašto bendruomenės Jaunimo šventės suvenyrams ir maisto prekėms pirkti 

seniūnijos Vietos bendruomenių taryba skyrė 255 Eur. Žadeikonių krašto bendruomenė 

bendruomeninei veiklai vykdyti nusipirko įvairių prekių už 156 Eur. Rugsėjo 12 d.  Raubonių 
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kaimo bendruomenės kraštiečių šventei organizuoti įsigijo suvenyrų ir raštinės prekių už 426 Eur. 

Puškonių kaimo bendruomenė nusipirko 2 medinius suolus už 200 Eur ir vienišų, senyvo amžiaus 

asmenų lankymui, bendruomenės vaikams, socialiai pažeidžiamiems ir senyvo amžiaus asmenims 

Advento popietės prekėms išleido 166 Eur. Kurpalaukio kaimo bendruomenė savo bendruomeninei 

veiklai nusipirko indų už 81 Eur. Škilinpamūšio kaimo bendruomenė savo patalpų remontui už 90 

Eur nupirko statybinių medžiagų. Saločių miestelio ir aplinkinių kaimų bendruomenė patalpų 

šildymui už 489 Eur įsigijo krosnelę. 

Po ūkinių pastatų gaisrų Saločių miestelio gyventojams Marijonai Liubertienei ir Albinui 

Indriliūnui išvežtos asbestinės atliekos. Šie gaisrai, paskatino ir padėjo sutelkti visus Saločių 

miestelio gyventojus. Seniūnijos iniciatyva kartu su bendruomene ir policijos pareigūnais 2015 m. 

lapkričio mėnesį buvo įkurtos „Saugios kaimynystės“ „Naujamiesčio“ ir „Senamiesčio“ gyventojų 

saugios tvarkos grupės. Pradedant nuo lapkričio mėnesio 43 savanoriai po 2-3 žmones kas naktį 

pėsčiomis ar mašinomis budėjo miestelio gatvėse. Pokalbiai su prasižengti linkusiais jaunuoliais ir 

jų tėvais privertė užtikrinti nepilnamečių priežiūrą ir tinkamą elgesį viešose vietose. 

 

Vaškų seniūnija 

Komunalinis ūkis. 2015 metais buvo rekonstruotas gatvių apšvietimas Kalneliškių ir 

Kriaušiškių kaimuose. Nairių kaime Maučiuvio gatvėje nutiestas naujas gatvių apšvietimo kabelis ir 

įrengtos 8 apšvietimo lempos. Nuo seniūnijos administracinio pastato iki Vaškų kultūros namų 

įrengtas pėsčiųjų takas. Praplėsta prie seniūnijos administracinio pastato esanti viešoji erdvė: pasėta 

žolė, įrengtas pėsčiųjų takas, pasodinti medžiai ir dekoratyviniai krūmai. Gružių katilinėje 

pastatytas naujas šildymo katilas ir šilumokaitis. Pastatytos nuorodos su gatvių pavadinimais Vaškų 

miestelyje, Kyburių ir Nairių kaimuose. Norių kaime padėta vykdyti bendruomenės projektą ir 

įrengta 18 naujų taupių apšvietimo lempų. 

Pažymų išdavimas, gyvenamosios vietos deklaravimas, notarinių veiksnių atlikimas ir 

vietinė rinkliava. Seniūnijos gyventojams išduotos 305 pažymos apie šeimos sudėtį dėl maitinimo ir 

įvairioms pašalpoms gauti, dėl pastatų teisinės registracijos, dėl darbo užmokesčio ir kt. Atliekant 

gyventojų registro funkcijas išduota 28 įvairios pažymos. Seniūnijoje atlikta 58 notariniai veiksmai, 

daugiausia patvirtinant parašus ir nuorašus. Išduoti 56 leidimai prekybai viešosiose vietose.  2015 

m. išduoti 64 leidimai laidoti. 

Kelių priežiūra. Kelių fondo lėšomis sutvarkyti keliai: rekonstruota Vaškų mstl. Vilniaus 

gatvė, dalinai suremontuotas kelias Vaškai - Payslykis. UAB „Pasvagra" ir seniūnijos technikos 

pagalba sutvarkyta kelio Nairiai -  Gineikiai 2 km atkarpa. Nuskusta velėna nuo kelkraščių, 

atnaujinti griovių profiliai ir išvežtos žemės. 

Žemės ūkio funkcijų vykdymas.  Priimta 271 pasėlių deklaracija, žemės ūkio ir kaimo valdos 

registre atnaujintos 258 valdos, priimtos 8 pastatų  asbesto turinčių gaminių inventorizacijos 

ataskaitos,  padėta parengti 6 paraiškas asbestinių stogų dangos keitimui, išduotos 52 pažymos apie 

EDV, pateikti 104 pranešimai apie ūkinių gyvūnų bandą.  

Nedarbo mažinimas. 2015 metais viešuosius darbus dirbo 32 asmenys. Visuomenei 

naudingus darbus dirbo 129 asmenų, neatidirbo 7 asmenys. Viešųjų darbų bei asmenų, dirbusių 

visuomenei naudingus darbus, pagalba buvo valomos gatvės, šaligatviai, paikai, prižiūrimi 

želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, ruošiamos malkos, tvarkomi 

šiukšlynai. Nemokamus viešuosius darbus už gautas baudas seniūnijoje dirbo 11 asmenų. Jie tvarkė 

pakeles, kapines. 

Pastatytas Vaškų seniūnijos ribas žymintis ženklas. įrengtos nuorodos kelyje Pasvalys- 

Joniškis į Titkonių kaimą ir Vaškų miestelį. 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitoje 



63 

 
 

 

 

aptartos svarbiausios ir pagrindinės vykdomos veiklos funkcijos. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija stengėsi priimti teisingus sprendimus, kad 

pateisintų Savivaldybės gyventojų lūkesčius. Dėkojame visiems už Jūsų supratimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

 

Administracijos direktorius       Rimantas Užuotas 


