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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu,  Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono  savivaldybės tarybos 
2009 metų gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86, 253 punktu, Savivaldybės administracijos 
direktorius atsiskaito už  savo ir Savivaldybės administracijos praėjusių metų veiklą ir teikia veiklos 
ataskaitą Tarybai ir merui. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitoje 
pateikta informacija apie Savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą ir tam 
skirtų lėšų panaudojimą. Ataskaitoje pateikti Savivaldybės administracijos struktūrinių  ir 
struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) 2011 metų veiklos ataskaitų duomenys. 

Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės administracijai vadovavo direktorius Rimantas 
Užuotas. Direktorius veiklą vykdė ir  priėmė sprendimus vadovaudamasis  įstatymų jam suteiktais 
įgaliojimais. Daugiausia dėmesio ir pastangų buvo skirta investicinių projektų įgyvendinimui, 
gyventojų socialinėms problemoms spręsti, Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklai užtikrinti. 

 
Administracijos struktūra 
Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-185 buvo patvirtinta nauja 

Administracijos struktūra. Pagrindinė naujovė – didesnis dėmesys skiriamas Savivaldybės kultūros 
įstaigų veiklos koordinavimui ir priežiūrai. Dėl šios priežasties įsteigta vyresniojo specialisto 
(kultūrai) pareigybė, neįeinanti į struktūrinio padalinio sudėtį. Įsigaliojus minėtam sprendimui, 
Administraciją sudaro pakankamai daug ir smulkių struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių 
bei į padalinius neįeinantis specialistas. 

2007–2010 metų laikotarpiu, racionaliai planuojant personalą bei optimizuojant 
Administracijos veiklą, 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 tarybos biudžeto, skaičius vėl 
pradėjo didėti, t.y. nuo 321 iki 326 (1 pav.).  
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1 pav. Savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų,  dirbančių 
pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto,  skaičiaus dinamika 2007-2011 m. 
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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.  

2011 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės administracijoje dirbo 79 valstybės tarnautojai ir 255 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Per ataskaitinį laikotarpį, t.y. nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., priimti 39 
asmenys (2 valstybės tarnautojai; 37 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (20 darbuotojų, 
dirbančių pagal neterminuotas darbo sutartis; 17 darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo 
sutartis)) ir atleisti 25 asmenys (1 valstybės tarnautojas  ir 24 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartis). 

Pagrindinės priežastys, lėmusios personalo kaitą Savivaldybės administracijoje – darbų 
sezoniškumas – katilinių kūrikai pagal terminuotas darbo sutartis šildymo sezono laikotarpiui 
priimami į Vaškų, Pumpėnų ir Saločių seniūnijas.   
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2 pav. Priimti ir atleisti valstybės tarnautojai/darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Savivaldybės 

administracijos padaliniuose 2011 m. 
 
Kaip matyti iš pateikto paveikslo, daugiausia darbuotojų atleido: Vaškų seniūnija (7), 

Administracija (5), Pumpėnų seniūnija (5) ir Saločių seniūnija (5), o priėmė: Pumpėnų seniūnija (9), 
Vaškų seniūnija (8), Saločių seniūnija (7) ir Administracija (5). Po vieną darbuotoją priėmė – 
Daujėnų, Namišių, Pasvalio miesto ir Pasvalio apylinkių seniūnijos, po 2 darbuotojus priėmė – 
Joniškėlio miesto, Joniškėlio apylinkių ir Krinčino seniūnijos. 

Personalo kaitos nebuvo  Pušaloto seniūnijoje (nebuvo nei priimtų, nei atleistų darbuotojų). 
Galima konstatuoti, jog personalo kaita per 2011 metus, t.y. nuo 2011 m. sausio 1 d. iki  

2011 m. gruodžio 31 d: 
 Bendra Savivaldybės administracijos personalo (valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartį) – 19,2 proc.  
 Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – 23,9 proc. 
 Valstybės tarnautojų – 3,8 proc. 

Didžiausią valstybės tarnautojų dalį Savivaldybės administracijoje 2011 metais sudarė 
valstybės tarnautojai, kurių tarnybos Lietuvos valstybei stažas yra nuo 6 iki 12 metų (26 asmenys) ir 
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virš 18 metų (25 asmenys). Savivaldybės administracijoje 14 valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos 
valstybei stažas yra iki 6 metų ir 14 valstybės tarnautojų – nuo 12 iki 18 metų tarnybos stažas.  
Didžiąją dalį Savivaldybės administracijos personalo sudaro moterys (60 proc.), vyresnio amžiaus 
(71 proc. personalo amžius – nuo 41 iki 60 metų), beveik visi valstybės tarnautojai turi aukštąjį 
išsilavinimą (87 proc.), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis išsilavinimas – įvairus.  
Apibendrinus valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo ir amžiaus rodiklius, galima 
teikti tai, kad darbuotojai, įgiję valstybės tarnautojo statusą, turi motyvaciją dirbti ir neskuba 
pasitraukti iš valstybės tarnybos. 

 
Savivaldybės administracijos personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas 
Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis, 2011 metais kėlė kvalifikaciją 103 mokymuose ir seminaruose. Vidutiniškai kiekvienam 
Administracijos darbuotojui teko išklausyti po 0,3 seminaro. Tokį žemą kvalifikacijos kėlimo lygį 
lėmė Savivaldybės finansinių išteklių, skirtų kvalifikacijos kėlimui, sumažėjimas.  

Atsižvelgiant į tai, kad lėšų, reikalingų mokymo, kvalifikacijos kėlimui, nebuvo skirta 
pakankamai, todėl 2011 metais didžiausias dėmesys skirtas opiausioms veiklos sritims ir jose 
kylančių problemų šalinimui – civilinė sauga; seniūnijų veiklos programų rengimas; melioracijos, 
kelių tiesimo, aplinkos tvarkymo technologiniai klausimai; vaikų ir jaunimo užimtumas ir jo 
organizavimas; visuomenės sveikatos priežiūra; darbas su internetine konsolidavimo sistema 
VSAKIS; dokumentų valdymas seniūnijose; hidroizoliacija pastatams ir keliams ir kt. 

 
 Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos interesų atstovavimas teismuose 
Juridinio ir personalo skyriaus  teisininkai 2011 metais atstovavo Savivaldybės tarybai, 

Savivaldybės administracijai atsakovu arba trečiuoju asmeniu, suinteresuotu asmeniu 22 bylose.  
Pažymėtina, kad 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymui Nr. XI-1480 (Žin., 2011, Nr. 85-416), įtvirtinusiam 
nuostatą, jog juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai, turintys 
aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, žymiai padidėjo Juridinio ir personalo skyriaus 
specialistų, turinčių aukštąjį teisinį išsilavinimą, atstovaujamų bylų skaičius.  

 
Skolų už valstybinės žemės nuomą išieškojimas 
2011 metais Juridiniam ir personalo skyriui pateikti 62 skolininkai skolų už valstybinės 

žemės nuomą išieškojimui. Pažymėtina, kad neįmanoma pradėti išieškojimo procedūrų 13 atvejų.  
Parengti dokumentai ir perduota  teismui 20 skolininkų dėl žemės nuomos nepriemokos 

išieškojimo 25 052 Lt sumai. Dėl 1 pareiškimo dar nepriimtas teismo įsakymas. Likusių pareiškimų 
pagrindu priimti teismo įsakymai perduoti antstoliui priverstiniam vykdymui arba sudaryti 
susitarimai dėl skolos grąžinimo dalimis. Priverstinio vykdymo metu jau išieškota 4 784 Lt suma. 

Ikiteismine tvarka išsiuntus raginimus, iš 7 skolininkų buvo išieškota 4 167 Lt 05 ct suma. 
Sudarius 6 susitarimus dėl skolos atlyginimo dalimis, išieškota 10 122 Lt 35 ct suma. 

Šiuo metu parengti 4 pareiškimai teismui dėl teismo įsakymo išdavimo, dar nepradėtos 
išieškojimo procedūros 12 skolininkų. 

 
Pirminės teisinės pagalbos teikimas  
Pirminę teisinę pagalbą teikia 2 Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai 

(teisininkai). Savivaldybės administraciniame pastate ir visų seniūnijų administraciniuose 
pastatuose yra įrengti stendai, informuojantys gyventojus apie nemokamos pirminės teisinės 
pagalbos teikimo sąlygas, ją teikiančius asmenis ir jų kontaktinius duomenis, teikiančių pirminę 
teisinę pagalbą asmenų apsilankymo seniūnijose grafikai. Tokie informaciniai stendai yra įrengti ir 
Pasvalio miesto ir Joniškėlio miesto centruose. 

Pasiteisino pirminės teisinės pagalbos teikimo ir informacijos apie ją skleidimo būdas, 
apsilankant kaimo bendruomenėse. Teigiamų rezultatų davė ir pirminės teisinės pagalbos 
informacijos skleidimas per seniūnijų socialinius darbuotojus. Aktyviais pagalbininkais, 
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organizuojant pirminės teisinės pagalbos teikimą ir informacijos apie ją platinimą, yra seniūnijų 
seniūnai ir jų pavaduotojai. 

Teisinės pagalbos teikimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje dinamika 
pateikiama 3 paveiksle. 
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3 pav. Teisinės pagalbos teikimas Savivaldybės administracijoje  

2007-2011 metais 
 
Kaip matyti iš pateikto paveikslo, analizuojant 2007–2011 metų laikotarpį, 2011 metais 

suteikta daugiausia pirminės teisinės pagalbos (PTP), o daugiausia parengta dokumentų antrinei 
teisinei pagalbai (ATP) gauti  2009 metais. 

Per ataskaitinį laikotarpį pirminė teisinė pagalba suteikta 944 pareiškėjui. Daugiausia 
pareiškėjų kreipėsi civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais (406), šeimos teisės klausimais 
(272), baudžiamosios teisės ir proceso klausimais (89) bei darbo teisės klausimais (83). 

2011 metais dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo kreipėsi 131 rajono gyventojas, iš jų 
126 surašyta ar padėta surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą (4 asmenims (be paminėtų) 
atsisakyta ruošti prašymus ir dokumentus ATP gauti, nes jų pajamos viršijo LRV nustatytus 
dydžius). 

 
Savivaldybės biudžeto įvykdymas 
Pajamos. Savivaldybės tarybos 2011 metus Savivaldybės patvirtintame biudžete numatyta 

gauti   tūkst. Lt 73307,2 pajamų, gauta 71674,8 tūkst. Lt. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 97,8 
proc. 

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

Eil.
Nr. 

Pajamų pavadinimas Patikslintas 
2011 m. 
pajamų 
planas 

2011 m. 
įvykdy-

mas 

Įvykdyta +/ 
neįvyk- 
dyta - 

Plano 
įvykdymas 

(proc.) 

Pajamų 
struktūra 

pagal įvyk-
dymą (proc.) 

1. Mokesčiai 25327,0 24185,8 -1141,2 95,5 33,8 
1.1. Gyventojų pajamų 

mokestis (gautas iš VMI) 
12600,0 12182,4 -417,6 96,7 17,0 

1.2. Gyventojų pajamų 
mokestis savivaldybių 
išlaidų struktūros 
skirtumams išlyginti 

5056,0 5076,0 +20,0 100,3 7,1 

1.3. Gyventojų pajamų 5014,0 4501,0 -513,0 89,8 6,3 
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mokestis savivaldybių 
pajamoms iš gyventojų 
pajamų mokesčio išlyginti 

1.4. Turto mokesčiai 2440,0 2185,7 -254,3 89,6 3,1 
1.5. Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 
217,0 240,7 +23,7 110,9 0,3 

2. Dotacijos 44434,6 44224,0 -210.6 99,5 61,7 
2.1. Valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) 
funkcijoms atlikti 

16580,8 16370,9 -209,9 98,7 22,8 

2.2. Mokinio krepšeliui 
finansuoti 

23259,1 23258,5 -0,6 99,9 32,5 

2.3. Kitos dotacijos 4260,0 4259,9 -0,1 100 5,9 
2.4. Europos Sąjungos 

finansinės paramos lėšos  
334,7 334,7  100 0,5 

3. Kitos pajamos 3361,3 3069,5 -291.8 91,3 4,3 

4. 
Materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
realizavimo pajamos 

165,8 177,0 +11,2 93,7 0,2 

5. 
Iš kitų savivaldybių 
gautos mokinio krepšelio 
lėšos 

18,5 18,5  100  

6. 
Iš viso visi mokesčiai, 
dotacijos, pajamos ir 
sandoriai 

73307,2 71674,8 -1632,4 97,8 100 

7. 
Praėjusių (2010 m) lėšų 
likučiai 

2080,7 2080,7    

8. Paskolos 3810 3527,4    
9. Iš viso 79197,9 77282,9     

 
Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas  79197,9  tūkst. litų. Išleista  

76333,4 tūkst. litų. Išlaidų planas įvykdytas   96,4 proc.  

Pasvalio rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto išlaidos (tūkst. Lt)   
2 lentelė          

Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas 2011m. 
išlaidų 
planas 

 

2011 m. 
išlaidų 

įvykdymas
 
 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvyk-
dymas 
(proc.) 

Išlaidų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 
 

1. 
Bendrosios valstybės 
paslaugos 

11717,7 11137,7 -580,0 95,1 14,6 

  2. Gynyba 71,8 48,0 -23,8 66,9 0,1 

3. 
Viešoji tvarka ir visuomenės 
apsauga 

1291,1 1286,1 -5,0 99,6 1,7 

4. Ekonomika 2765,7 1949,0 -816,7 70,1 2,6 
  5. Aplinkos apsauga 337,8 256,4 -81,4 75,9 0,3 

6. Būstas ir komunalinis ūkis 4119,4 3793,6 -325,8 92,1 5,0 
7. Sveikatos apsauga 215,8 173,1 -42,7 80,2 0,2 

  8. Poilsis, kultūra ir religija 5320,0 5018,6 -301,4 94,3 6,6 
9. Švietimas 35825,6 35402,7 -422,9 98,8 46,3 
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10. Socialinė apsauga 17487,2 17220,1 -267,1 98,5 22,6 
 Iš viso išlaidų 79152,1 76285,3 -2866,8 96,4 100 
 
 

Kitoms savivaldybėms 
perduotos mokinio krepšelio 
lėšos 

45,8 48,1    

 Iš viso išmokų 79197,9 76333,4    
 

 Savivaldybės skola. Negrąžintų paskolų likutis 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 9851,2  tūkst. 
Lt. Per 2011 metus grąžinta 1097,1 tūkst. Lt paskolų, sumokėta 241,9 tūkst. Lt palūkanų. Per 2011 
m. pasirašytos dvi kreditavimo sutartys su AB SEB banku dėl ilgalaikių paskolų investiciniams 
projektams finansuoti 732,0 tūkst. Lt ir 2200,0 tūkst. Lt  sumai.  

 Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas. Kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas 2011 m. 
gruodžio 31 d. buvo 3392,0 tūkst. Lt, iš jų 642,1 tūkst. Lt kreditinis įsiskolinimas daugiau kaip  45 
dienų. Didžiausi įsiskolinimai: 753,4 tūkst. Lt socialinės išmokos, 482,5 tūkst. Lt  darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, 911,6 tūkst. Lt už komunalines paslaugas.  

 
Žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę 
Suregistruoti, peržiūrėti, patikslinti nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai, jų 

adresai, integruoti ir suvesti duomenys apie valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus, surinkti 
duomenys dėl mokesčių lengvatų taikymo, priskirtos lengvatos fiziniams asmenims, pritaikytos 
taisyklės vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu, įvestos verčių zonų bei turto grupių 
taisyklės, suformuotos ir  pateiktos deklaracijos mokesčių mokėtojams. Iš viso apmokestinti 4144 
sklypai, suformuotos 2564 deklaracijos. Į Savivaldybės biudžetą turėjo  būti surinkta apie  515 
tūkst. Lt. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais dėl lengvatų taikymo, nuomos mokestis 
už valstybinę žemę sumažėjo 62 tūkst. Lt: dėl minimalaus mokesčio koeficiento apskaičiavimo 
pritaikymo - 28 tūkst. Lt, dėl neapmokestinamo sklypo dydžio taikymo 948 sklypams – 34 tūkst. Lt. 
 
 Savivaldybės administracijos biudžetas 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai 2011 metais buvo patvirtinta sąmata 14811,4 
tūkst. Lt, gauta asignavimų  13655,6 tūkst. Lt. 
 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2011 m. biudžeto išlaidų įvykdymo ataskaita 
3 lentelė 

Patvirtinta metams 
(tūkst. Lt) 

Kasinės išlaidos 
(tūkst. Lt) 

Ekonomija 
(tūkst. Lt) Programos pavadinimas 

2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 
Administracija 6796,9 6883,3 6555,4 6353,0 -241,5 -530,3 
Administracija  (spec. 
programa) 

86,2 208,0 28,0 150,1 -58,2 -57,9 

Teritorijų valdymas 2035,0 2162,1 2008,4 1277,9 -26,6 -884,2 
Gamtos spec. programa 147,4 216,4 80,1 150,2 -67,3 -66,2 
Nevyriausybinių 
organizacijų veikla 

171,00 184,0 163,3 178,5 -7,7 -5,5 

Iš viso 9236,5 9653,8 8835,2 8109,7 -401,3 -1544,1 
 

Aplinkos apsaugos programos lėšos panaudotos taip: aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti 
16,6 tūkst. Lt, Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti  25,2 
tūkst. Lt, miškų cheminėms apsaugos priemonėms įsigyti 43,3 tūkst. Lt, kitoms aplinkos apsaugos 
priemonėms –3,2 tūkst. Lt (ugdymo įstaigų projektams ir programoms remti, gamtine tematika 
rašantiems laikraščiams, žurnalams ir plakatams, aplinkos tvarkymo, gamtinių konkursų dalyviams 
skatinti). 
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Administracijos skyrių 2011 m. išlaidų vykdymo ataskaita 
4 lentelė 

Patvirtinta metams  
(tūkst. Lt) 

Kasinės išlaidos 
(tūkst. Lt) 

Išlaidų pavadinimas 

2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 

Kasinės 
išlaidos 2011 
m. lyginant su 

2010 m. +,- 
(tūkst. Lt) 

Darbo užmokestis 2506,5 2850,70 2487,5 2835,1 347,6 
Socialinio draudimo įmokos 833,6 851,80 824,1 825,1 1,0 
Prekės ir paslaugos 1192,7 1566,2 1000,8 1125,6 124,8 
    iš jų ryšių paslaugos 72,4 74,8 60,3 48,2 -12,1 
    transporto išlaikymas 185,4 180,3 141,4 153,8 12,4 
    spaudiniai 4,3 8,0 3,1 2,8 -0,3 
    prekės 111,2 248,3 98,5 153,8 55,3 
    komandiruotės 14,9 13,2 12,0 8,5 -3,5 
    kvalifikacijos kėlimas 18,0 21,5 12,4 14,9 2,5 
    komunalinės paslaugos 169,8 228,2 141,1 144,8 3,7 
    ilgalaikio turto remontas 20,0 8,4 11,1 8,0 -3,1 
    kitos paslaugos 596,7 783,5 520,9 590,8 69,9 
    socialinės pašalpos 29,1 40,5 24,1 38,1 14,0 
    moksleivių pavėžėjimui 400 500,0 400,0 400,0 0 
    kitiems einamiesiems 
reikalams 

2011,9 1155,00 2007,6 1126,2 -881,4 

Materialaus ir nematerialaus 
turto įsigijimas 

145,9 68,5 141,9 57,9 -84,0 

Finansinio turto įsigijimas 
(akcijos) 

     

Iš viso 7119,7 7032,7 6886,0 6408,0 -478,0 
 
 Biudžeto specialiosios programos lėšų sąmatoje 2011 m. buvo patvirtinta 208,0 tūkst. Lt, 
likutis 2011 m. sausio 1 d. 88,0 tūkst. Lt, gauta per 2011 m. 122,4 tūkst. Lt, padaryta išlaidų 150,1 
tūkst. Lt. Nepanaudotas lėšų likutis 60,3 tūkst. Lt perkeliamos  į 2012 metus. 

 
Iš pavedimų lėšų sąskaitų 2011 metais vykdytos kitų ministerijų finansuojamos programos  

            5 lentelė 
Eil. 
Nr. Projekto ar programos pavadinimas 

Išlaidų suma 
2010 m. 

(tūkst. Lt) 

Išlaidų suma 
2011 m. 

(tūkst. Lt) 
1. Aplinkos kokybės ir gamtos išteklių stebėjimas ir 

vertinimas („Karstinio proceso Šiaurės Lietuvos 
karstiniame regione neigiamų padarinių ir nuostolių 
kompensavimo 2007-2012 metų“ programa) 

3,1 46,4 

2. Transporto išlaidų kompensavimo programa „Dėl 
2010 m. transporto išlaidų kompensavimo pagal 
MIATLNA programą“ 

7,8 3,4 

3. Mokyklų mokymo ir ūkio reikmėms finansuoti 
(Pasvalio specialioji mokykla) 

816,0  

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija  10,3 
 Iš viso 826,9 60,1 
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Specialiųjų programų lėšų įgyvendinimas 2011 m. 
6 lentelė 

Eil. 
Nr.  

Lėšos pavadinimas Pajamų per 2010 m. 
(tūkst. Lt) 

Pajamų per 2011 m. 
(tūkst. Lt) 

1.  Už patalpų nuomą ir eksploatacines išlaidas 59,4 113,5 
2. Už aukcioną 1,4 0,5 
3. Už dienynus, knygas, žurnalus 3,5  
4. Už paslaugas (transporto ir kt.) 5,6 8,3 
 Iš viso 69,9 122,3 

 
  

Programos „Bendruomenės iniciatyvų skatinimas“ įgyvendinimui 2011 m. pervestos lėšos 
7 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Lėšos pagal asignavimų davėjus Išlaidos per 2010 m. 
(tūkst. Lt) 

Išlaidos per 2011 m. 
(tūkst. Lt) 

1. Savivaldybės biudžetas 163,3 178,5 
 

Iš jų policijos įstaigoms – 20,0 tūkst. Lt, vaikų vasaros stovykloms – 10,0 tūkst. Lt, 
religinėms bendruomenėms – 66,0 tūkst. Lt, neįgaliųjų draugijoms – 18,0 tūkst. Lt, bendruomenėms 
– 64,5 tūkst. Lt. 
 

2011 m. projektų įgyvendinimui pervestos lėšos 
8 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Projekto ar programos pavadinimas Išlaidų suma,  
ES 

(tūkst. Lt) 

Išlaidų suma, 
VB 

(tūkst. Lt) 
1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 

administracinių įgūdžių tobulinimas“ 
46,4  

2. Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio 
plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono 
plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas 

4,1  

3. Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, 
Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija II etapas 

59,7 7,4 

4. Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas 84,3  
5. Elektroninė demokratija Pasvalio rajono Savivaldybėje 157,2 27,7 
6. Pasvalio sporto mokyklos pastato atnaujinimas ir 

energetinio ūkio modernizavimas 
2216,8 391,2 

7. Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos 
rekonstrukcijos II etapas 

1686,8 208,4 

8. Kempingo infrastruktūros plėtra Pasvalio mieste 2485,7  
9. Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės 

rekonstrukcija 
1946,7 171,7 

10. Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios 
infrastruktūros tvarkymo darbai 

25,3 2,2 

11. Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra 10,2  
12. Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros 

kompleksinis atnaujinimas I etapas 
259,8 22,9 

13. Tetirvinų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra 21,3 1,9 
14. Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra 21,3 1,9 
15. Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros 

kompleksinis atnaujinimas II etapas 
36,8 3,2 
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16. Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste 622,4  
17. Pasvalio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

modernizavimas 
3,9  

18. Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas 438,8  
19. Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir neįgaliems 

asmenims Pasvalio rajone  
257,4  

20. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos 
pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas 

0,2  

21. Pumpėnų, Kriklinių miestelių viešųjų gatvių sutvarkymas 42,0 14,0 
22. Pasvalio rajono savivaldybės sausinimo sistemų dalies 

hidrotechninių statinių rekonstrukcija 
337,7 207,1 

23. Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės 
susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas 

1887,8 233,2 

24. Muziejų patrauklumo ir prieinamumo plėtra Žiemgaloje ir 
Šiaurinėje Lietuvoje 

 53,8 

25. Vidaus administravimo sistemos tobulinimas  958,3  
26. Daugiabučių gyvenamųjų namų Pasvalyje atnaujinimas, 

didinant jo energijos vartojimo efektyvumą 
12,2  

Iš viso 13623,1 1346,8 
 

Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų likutis 2011 m. sausio 1 d. 
buvo 28,6 tūkst. Lt, per 2011 m. gauta pajamų 1,5 tūkst. Lt, išlaidos sudarė 2,9 tūkst. Lt. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2011 m. 
pradžioje buvo 7,6 tūkst. Lt, per 2011 metus gauta pajamų 231,6 tūkst. Lt, iš jų: iš Panevėžio 
teritorinės ligonių kasos švietimo įstaigų medicinos punktų finansavimui – 133,5 tūkst. Lt, 
visuomenės sveikatos programoms – 18,8 tūkst. Lt, už poliklinikos patalpų nuomą – 54,1 tūkst. Lt 
ir 20 proc. nuo teršimo mokesčių – 25,2 tūkst. Lt. 

Išlaidos — 224,9 tūkst. Lt, iš jų mokyklų įvairių sveikatos programų vykdymui – 201,5 
tūkst. Lt, nevyriausybinių organizacijų programų vykdymui – 23,4 tūkst. Lt. Savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2011 m. pabaigoje buvo 14,3 
tūkst. Lt. 

Savivaldybės administracijos finansinės ataskaitos už 2011 m. atitinka VSAFAS, kaip tai 
nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Administracijos 
apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir  
Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais. 
 

Dokumentų valdymas, asmenų aptarnavimas 
Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje užregistruoti 3437 raštai, gauti iš  

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, Vyriausybės atstovo 
Panevėžio apskrityje, savivaldybių, įvairių įmonių bei organizacijų. Didžiąją šių raštų dalį teko 
nagrinėti Investicijų ir turto valdymo, Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros, Bendrajam,  Juridiniam 
ir personalo, Socialinės paramos ir sveikatos, Švietimo ir sporto, Finansų skyriams. Aktyviausias 
susirašinėjimas vyko su Lietuvos Savivaldybių asociacija, Centrine projektų valdymo agentūra, 
Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijomis.   

Pastebima, kad didėja siunčiamų dokumentų srautai (4 pav.). Siekiant užtikrinti efektyvų 
veiklos dokumentų valdymą, 2011 m. Savivaldybės administracijoje pradėta naudoti dokumentų 
valdymo sistema „DVS“.  Sistemos  pagalba  galima rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie 
Savivaldybės administracijos  gaunamą, apdorojamą, rengiamą korespondenciją bei su ja susijusius 
veiklos procesus, tvarkyti ir valdyti dokumentus tokiu būdu, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas 
prie visų sistemoje turimų dokumentų.  Didėjant siunčiamų dokumentų  srautams  dažniausiai  
dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, o ne faksu ar paštu. Dokumentų originalai siunčiami tais 
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atvejais, kai teisės aktais yra nustatytas reikalavimas privalomai pateikti pasirašytą dokumentą, o ne 
jo kopiją ar kai dokumentai susiję su trečiųjų šalių interesais. 

 

 
4 pav. Užregistruotų gautų ir siunčiamų dokumentų kaita 2009-2011 m. 

 
Surengta 13 Savivaldybės tarybos posėdžių, iš jų 9 - naujos kadencijos. Jų metu apsvarstyti 

319   rajono gyventojams, Savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms aktualūs klausimai ir  
klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų įgyvendinimu.  

 
Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus dokumentų veiklos 

klausimais kaita 2007-2011 m. 
9 lentelė  

Veiklos pavadinimas 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 
Surašyta Savivaldybės tarybos 
posėdžių protokolų 

14 13 12 13 13 

Užregistruota ir perduota vykdymui 
Savivaldybės tarybos sprendimų  

309 277 297 288 278 

Surašyta Savivaldybės tarybos 
komitetų posėdžių protokolų 

50 41 50 44 45 

Surašyta Savivaldybės tarybos 
Kolegijos posėdžių protokolų 

10 10 10 12 9 

Užregistruota ir perduota vykdymui 
Mero potvarkių 

93 76 83 109 91 

Užregistruota ir perduota vykdymui 
Administracijos direktoriaus 
įsakymų veiklos klausimais 

671 830 826 762 977 

Užregistruota ir perduota vykdymui 
Savivaldybės tarybos Kolegijos 
sprendimų 

8 1 3 1 1 

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

tarybos priimamų teisės aktų skaičius kasmet išlieka panašus. 2011 m. žymiai padidėjo 
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Administracijos direktoriaus priimamų įsakymų veiklos klausimais skaičius. Šį skaičiaus 
padidėjimą lėmė gyventojų prašymai dėl adresų suteikimo. 

Per 2011 m. užregistruoti 779 prašymai, pranešimai, skundai, iš jų 711 fizinių asmenų 
prašymai, pasiūlymai, skundai, susiję su Savivaldybės administracijos veikla bei įgaliojimais dėl 
detaliųjų planų tvirtinimo, dėl adresų suteikimo, dėl socialinių būstų suteikimo socialiai remtinoms 
šeimoms, dėl socialinių būstų nuomos sutarčių pratęsimo, dėl socialinių būstų išsipirkimo, dėl 
lengvatų teikimo, dėl gatvių remonto, dėl eismą ribojančių kelio ženklų pastatymo, dėl namų 
renovacijos darbų ir 68  juridinių asmenų dėl administracinių paslaugų suteikimo.  

Apibendrinus anoniminės anketinės apklausos apie asmenų aptarnavimo kokybę 
Savivaldybės administracijoje duomenis, galima konstatuoti,  kad asmenų aptarnavimas 
Savivaldybės administracijoje vertinamas  teigiamai (66 proc. apklaustųjų įvertino labai gerai ir 
gerai).  Kaip matyti iš respondentų komentarų ir apklausos duomenų,  asmenims, kurie kreipiasi į 
Savivaldybės administraciją, svarbu, kad jie nebūtų verčiami laukti, būtų aptarnaujami  mandagiai, 
dėmesingai, kvalifikuotai,  kad problemų sprendimas dėl neaiškių priežasčių nebūtų vilkinamas, o 
specialistų priimami sprendimai būtų apgalvoti ir pagrįsti. Pasiūlymų keisti esamą tvarką nebuvo 
gauta. 
 

Likviduotų įmonių archyvas 
Pasvalio  rajono savivaldybės administracijos likviduotų įmonių archyve saugomi 350 fondų 

dokumentai. Fondą sudaro buvusių kolūkių, tarybinių ūkių, nuo 1989 metų likviduotų uždarųjų 
akcinių bendrovių, individualių įmonių ir žemės ūkio bendrovių dokumentai.  

 
Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo darbo apimtys 

10 lentelė 
 2010 m. 2011 m. Palyginimas  

(+ padidėjo; - sumažėjo) 
Komplektavimo fondai 340 350 +10 
Fonduose  saugomi dokumentai (bylos) 19549 19820 +271 
Priimta piliečių prašymų 587 510 -77 
Priimta įstaigų prašymų 576 629 +53 
Išduota pažymų piliečiams 1691 1228 -463 
Išduota pažymų įstaigoms 1718 1911 +193 
VĮ Registrų centrui išduota pažymų 28 19 -9 

 
Valstybinė kalba 
Pagal Vietos savivaldos įstatymą, vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo 

kontrolės funkciją, buvo kontroliuojama,  ar rajono viešieji užrašai taisyklingi, derinami kai kurių 
užrašų bei reklamos projektai.  Rengiami  metodiniai patarimai kalbos klausimais. Konsultuojami  
Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai bei kiti asmenys lietuvių kalbos klausimais. 
Tikrinama Savivaldybės institucijų rengiamų dokumentų kalba. Dažniausiai pasitaiko leksikos, 
žodžių darybos, linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidos. 

 
Licencijos 
Išduotos 2 ir pratęstas galiojimas 2 licencijų kortelių vežti keleivius autobusais vietiniais 

maršrutais, išduotos 3 licencijų kortelės vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi. 
Pasvalio rajone 2012 m. sausio 1 d. buvo  11 galiojančių licencijų verstis mažmenine 

prekyba nefasuotais naftos produktais ir 14 leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba. 
Išduota 11 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose. 1 sutikimas užsiimti 

lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais. 
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Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais, vienkartinių licencijų ir  licencijų verstis 
mažmenine prekyba  tabako gaminiais  išdavimas, papildymas, patikslinimas, panaikinimas   

2008–2011 m. 
11 lentelė 

Licencijos pavadinimas 2008 m.  (vnt.) 2009 m. (vnt.) 2010 m. (vnt.) 2011 m. (vnt.) 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 
Išduotos  16 7 5 8 
Papildytos, patikslintos 8 58 3 3 
Panaikintos 11 3  1 
Vienkartinės licencijos 36 24 25 23 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 
Išduotos  14 4 3 5 
Papildytos, patikslintos 4 1 4 2 

Panaikintos 10 4 0 1 
Už licencijų išdavimą, patikslinimą ar papildymą verslininkai į Savivaldybės biudžetą 

sumokėjo per 20 tūkst. litų. 
 
Civilinė sauga 
Vykdant civilinės saugos organizavimo funkciją, 2011 m. kovo 23 d. buvo organizuoti 

civilinės saugos mokymo kursai pagal savivaldybių, ūkio subjektų ekstremalių situacijų operacijų 
centrų narių įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursus išklausė ne tik Savivaldybės 
administracijos, bet ir Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų atsakingi darbuotojai.  

Ekstremalių situacijų komisija 2011 m. posėdžiavo 1 kartą. Posėdžio metu apsvarstyti 
pavasario potvynio galimi padariniai ir atitinkamų tarnybų veiksmai. 

 
Darbuotojų sauga ir sveikata 
Didžiausias dėmesys darbuotojų saugos ir sveikatos srityje sutelktas prevencinių priemonių 

įgyvendinimui, tačiau neišvengta nelaimingų atsitikimų, kurių metu nukentėjo Joniškėlio apylinkių 
seniūnijos socialinis darbuotojas, Vaškų seniūnijos nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas ir 
Joniškėlio miesto seniūnijos pastatų remontininkas.  

Nuosekliai įgyvendinant darbuotojų mokymus saugos ir sveikatos klausimais, 2011 metais 
mokyti ir atestuoti struktūrinių teritorinių padalinių vadovai, jų pavaduotojai, darbų organizavimo 
inžinieriai bei pavojingų darbų vadovai. Atestuota dešimt seniūnijų specialistų, kurių atestavimo 
laikas buvo besibaigiantis. 

Biudžetinių ir iš Savivaldybės turto įsteigtų bendrovių vadovai ir darbuotojų saugos ir 
sveikatos tarnybų funkcijas vykdantys specialistai konsultuojami, kaip įgyvendinti prevencines 
priemones darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kaip vertinti darbo vietų profesinę riziką, 
spręsti kolektyvinių saugos priemonių bei tinkamo darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis ir kitus klausimus. 

 
Informacinės technologijos 
Įgyvendinant projektą „Pasvalio rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos 

tobulinimas“ įdiegta nauja finansų apskaitos valdymo sistema pagal VSAFAS „FinISA“, 
dokumentų valdymo sistema „ISA DVS“, strateginio planavimo sistema kurios užtikrina įstaigos 
veiklos finansinių, ataskaitinių procesų automatizavimą, dokumentų valdymą ir tokiu būdu 
prisideda prie viešojo administravimo sistemos tobulinimo, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo. 

Įgyvendinant projektą „Elektroninė demokratija Pasvalio rajono savivaldybėje“ atnaujinta 
Savivaldybės interneto svetainė, įdiegta elektroninio balsavimo ir posėdžių viešinimo sistema, kuri 
užtikrina gyventojams aktualios informacijos prieinamumą. Gyventojams sudarytos galimybės 
išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką politiniams sprendimams, komentuoti, pateikti pastabas dėl 
priimamų sprendimų projektų, taip pat stebėti posėdžius internetu.  
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Bendrą Savivaldybės administracijos kompiuterinį tinklą sudaro 189 vartotojų darbo vietos, 
iš jų 93 seniūnijose ir 9 serveriai. Administruojama 12 tinklinių programų. 

Per 2011 metus buvo nupirkta 10 biuro kompiuterių, 10  LCD vaizduoklių, 10 „Microsoft 
Windows“; perkeltos 36  kompiuterinės darbo vietos ir   naujai įrengtos 8. 

 
Ryšiai su visuomene 
Visuomenės informavimo priemonėms teikiama oficiali informacija apie Savivaldybės 

institucijų veiklą. Informacija apie socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius įvykius 
skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt, rajoninėje spaudoje. Informacija apie 
Savivaldybės administracijos skyrių veiklą  perduodama spaudos leidiniams.  

Pradėtas kaupti Pasvalio krašto televizijos „Langs“ laidų archyvas, laidas gyventojai gali 
matyti Savivaldybės interneto svetainėje  adresu www.pasvalys.lt. 

 
Bendradarbiavimas su užsienio partneriais 
Pasvalio rajono savivaldybė palaikė ryšius su užsienio savivaldybėmis partnerėmis, 

organizacijomis: 
Gruodžio mėnesį organizacijos „Friends of Pasvalys district“ (Norvegija) delegacija su 

parama bei Kalėdinėmis dovanomis Pasvalio rajono vaikams  lankėsi Pasvalio specialiojoje 
mokykloje, Grūžių vaikų globos namuose, užimtumo centre „Viltis“. Taip pat aplankė sunkiai 
gyvenančias šeimas. 

Kaip ir kasmet, šiais metais Pasvalio rajone su paramos siuntomis lankėsi Norvegijos 
karalystės „Venner av Litauen“ organizacija.  

Ryšiai palaikomi su Norvegijos karalystės Drangedal savivaldybe, Prancūzijos Lievino 
savivaldybe, bei su Vokietijos miesto Obernkircheno savivaldybe. Spalio mėnesį  Pasvalio rajone 
lankėsi vaikai iš Oberkircheno miesto (Vokietija). Vizito tikslas – užmegzti glaudžius ryšius su 
bendraamžiais iš Pasvalio rajono mokyklų. 

Parengti keturi projektiniai pasiūlymai Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo per sieną 
programai. Dviem iš jų, t.y.: „Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas 
Lielupės upės žemupyje“ ir „Tarptautinio verslo informacijos tinklo sukūrimas viešosiose 
bibliotekose“ skirtas finansavimas. Projektai įgyvendinami kartu su partneriais iš Latvijos ir 
Lietuvos. Užbaigtas tarptautinio projekto „Muziejų prieinamumo ir patrauklumo skatinimas 
Žiemgaloje ir šiaurinėje Lietuvoje“ įgyvendinimas. 

 
Turto valdymas 
Buvo vykdoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto 

inventorizacija, rengiamos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, įregistruojamos Savivaldybės 
vardu nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą. Padarytos  Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“, 
darželio-mokyklos „Liepaitė“, Kiemėnų ir Mikoliškio darželių, Krinčino pagrindinės mokyklos bei 
kt. žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, sudaryta 10 žemės panaudos sutarčių, atlikti kai kurių 
pastatų kadastrinių matavimų patikslinimai, paskirties pakeitimai. 

Nurašyti 8 ūkiniai pastatai, viešo aukciono būdu parduota Savivaldybės turto už 5,3 tūkst. 
Lt. Pagal panaudos sutartis perduota patalpų, kurių bendras plotas – 2 430 kv. m, kito ilgalaikio 
turto, kurio pradinė vertė – 71 tūkst. Lt, sudaryta 19 turto panaudos sutarčių. Viešo konkurso būdu 2 
nuomininkams išnuomotos negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas – 137,70 kv. m. 
Savivaldybė investavo turto į VšĮ Pasvalio ligoninę – kaip turtinį įnašą perdavė videogastroskopą, 
kurio likutinė vertė – 0,00 Lt, nepriklausomo turto vertintojo įvertintą 18 tūkst. Lt. Atitinkamai 
buvo padidintas Savivaldybės dalininko kapitalas. 

Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų 2011 m.  gavo turto už 583 tūkst. Lt, kuris 
perduotas rajono švietimo ugdymo įstaigoms ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai. 
Gautas 1 mokyklinis autobusas, kuris perduotas Pasvalio specialiajai mokyklai.  
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Socialinis būstas 
2011 m. gruodžio 31 d. sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo įrašytos 149 šeimos 

(asmenys): iš jų jaunų šeimų sąraše – 55, neįgaliųjų – 23, našlaičių ir likusių be tėvų globos – 6, 
šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų – 13, bendrame – 49, socialinio būsto nuomininkų, turinčių 
teisę į būsto sąlygų pagerinimą – 3. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose per 
2011 m. apgyvendinta dešimt šeimų (asmenų). 2011 metais gauti 29 šeimų (asmenų) prašymai 
įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus. 

Per 2011 metus Savivaldybės tarybos sprendimu nuomininkams  parduoti keturi butai ar 
gyvenamieji namai su priklausiniais, kurių remontas ar rekonstrukcija Savivaldybei yra 
ekonomiškai nenaudingi.  

 
Investicijos  
 
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 

12  lentelė 
Projekto (veiklos) pavadinimas Finansavimo šaltinis Biudžetas 

(tūkst.Lt) 
 

Pastabos 

Šeimos krizių centro Pasvalio 
rajone įkūrimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 571,9 

Projektas 
įgyvendintas 

Socialinės globos paslaugų 
plėtra seniems ir neįgaliems 
asmenims  Pasvalio rajone 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 304,6 

Projektas 
įgyvendintas 

Kalno kaimo susisiekimo 
sistemos rekonstrukcija II 
etapas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 2 146,5 

Projektas 
įgyvendinamas

Žilpamūšio kaimo susisiekimo 
sistemos rekonstrukcija II 
etapas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 2 275,0 

Projektas 
įgyvendintas 

Pasvalio sporto mokyklos 
pastato atnaujinimas ir 
energetinio ūkio 
modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžetas 

4 000,0 

Projektas 
įgyvendintas 

Kempingo infrastruktūros 
plėtra Pasvalio mieste 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 5 000,0 

Projektas 
įgyvendintas 

Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojų 
administracinių įgūdžių 
tobulinimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

161,8 

Projektas 
įgyvendintas 

Elektroninė demokratija 
Pasvalio rajono savivaldybėje 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 193,1 

Projektas 
įgyvendintas 

Pasvalio rajono savivaldybės 
vidaus administravimo 
sistemos tobulinimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 499,4 

Projektas 
įgyvendintas 

Pasvalio miesto centrinės 
Vytauto Didžiojo aikštės 
rekonstrukcija 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 4 485,0 

Projektas 
įgyvendinamas
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Lėvens upės būklės gerinimas 
Pasvalio mieste 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 2 561,6 

Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio miesto Vyšnių ir 
Taikos gatvių kvartalo 
viešosios infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 2 794,9 

Projektas 
įgyvendinamas

Tetirvinų gyvenvietės 
viešosios infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 914,1 

Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio raj. kaimų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis 
atnaujinimas I etapas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 3 218,5 

Projektas 
įgyvendinamas

Kalno gyvenvietės viešosios 
infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 022,9 

Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio r. kaimų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis 
atnaujinimas II etapas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 3 291,9 

Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio miesto bendrojo plano 
parengimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 356,4 

Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio miesto ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 467,3 

Projektas 
įgyvendinamas

Socialinio būsto rekonstrukcija ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 532,1 

Projektas 
įgyvendinamas

„Tarptautinio verslo 
informacijos tinklo sukūrimas 
viešosiose bibliotekose“ 

Europos regioninės plėtros 
fondas ir Savivaldybės lėšos 

771,6 

Projektas 
įgyvendinamas

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

Europos regioninės plėtros 
fondas ir Savivaldybės lėšos 

829,6 Projektas 
įgyvendinamas

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

Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos 
(VIP) 

700,0 Lėšos 
įsisavintos 

Pasvalio sporto mokyklos 
pastato (Taikos g. 22, 
LT39184, Pasvalys), 
rekonstrukcija 

Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos 
(VIP) 
 

5 000,0 Lėšos 
įsisavintos 

Melioracija Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos (VIP) 

813,0 Lėšos 
įsisavintos 

Pasvalio ligoninės Terapijos ir 
neurologijos skyriaus 
rekonstrukcija ir 
modernizavimas 

Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos 
(VIP) 

500,0 Lėšos 
įsisavintos 

 
Viešieji pirkimai 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2011 m. atliko 101 prekių, paslaugų ir darbų 

viešąjį pirkimą, iš kurių 5 buvo tarptautiniai, visi likusieji – supaprastinti pirkimai. Per ataskaitinius 
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metus parengta ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta 30 viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų bei 1 
projekto konkurso procedūrų ataskaita .  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies ir 151 
straipsnio nuostatomis Pasvalio rajono savivaldybės administracija atliko 7 viešuosius pirkimus iš 
neįgaliųjų socialinių įmonių ir socialinių įmonių ir 19 viešųjų pirkimų Centrinės viešųjų pirkimų 
informacinės sistemos priemonėmis. 

 
Ekologijos ir gamtos apsauga 

 Buvo užbaigti Ventos-Lielupės baseino projekto II etapo darbai, kurių metu Pasvalio mieste 
Joniškėlio, Kalno, Topolių, Naujojoje, Biržų Žemaitės, Janonio, Ajerų, Ežero, Šermukšnių, 
Geležinkeliečių gatvėse buvo įrengta 4,1 km buitinių nuotekų, 1,5 vandentiekio tinklų, pastatytos 2 
nuotekų siurblinės.  
 Buvo surinkta 6100 t įvairių komunalinių atliekų, iš kurių 200 t didelių gabaritų, 95 t 
biologiškai skaidžių, 121 t statybos ir griovimo. Išplėsta komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų 
surinkimo infrastruktūra: gyventojai ir įmonės įsigijo 360 mišrių komunalinių atliekų surinkimo 
konteinerių, įrengta 19 antrinių žaliavų surinkimo aikštelių, įsigyta 57 antrinių žaliavų surinkimo 
konteineriai, viešojo atliekų tvarkymo paslauga padidėjo 3 proc. ir pasiekė 87 procentus. Iš viso 
buvo surinkta  315 tonų antrinių žaliavų, iš jų 156 t stiklo, 103 t plastmasių ir 54 t popieriaus bei 
kartono, t.y. 38 procentais daugiau, negu 2010 m. Vaškų seniūnijose sutvarkytos savavališkas 
sąvartynas, utilizuota 55 t netinkamų naudoti padangų. 
 Saugoma ir gausinama rajono fauna ir flora. Į paviršinius vandens telkinius buvo išleista  
3150 vienmečių lydekų (315 kg), į Švobiškio tvenkinį – po 615 vienetų karpių ir karosų. Buvo 
tvarkomas Ąžuolpamūšės piliakalnis, Moliūnų ąžuolas, želdynai, vandens telkinių pakrantės, 
paplūdimiai. Rajono valstybiniuose bei privačiuose miškuose repelentais buvo apsaugota 235 ha 
želdinių. Buvo organizuoti Gražiausiai tvarkomos sodybos, įmonės, daugiabučio namo aplinkos 
tvarkymo konkursai. 

 
Teritorijų planavimas ir ūkio plėtra 
Išduota 230 fragmentų su ortofoto medžiaga bei papildoma topografine medžiaga. Įstatymų 

nustatyta tvarka išduoti 62 statybos leidimai.  Adresų registre paruošta ir įregistruota  176 naujos 
gatvės. Įregistruota 2686 naujų adresų. Į geoinformacinę sistemą įtraukta 214 naujų objektų.  

Organizuojant pastatų ir statinių techninės priežiūros kontrolę – statinių naudojimo priežiūrą 
Statinių naudotojų sąrašas papildytas naujais ypatingais statiniais (100 vnt.). Šiuo metu visas statinių 
skaičius yra 1288 vnt., statinių naudotojų – 553 vnt. Atliekant statinių techninės priežiūros 
patikrinimą surašyti 89 patikrinimo aktai. Iš viso per 2011 metus patikrinti 245 statiniai.  

 
Melioracija  

 Parengtas 2011 metais reikalingų atlikti melioracijos darbų, finansuojamų iš valstybės 
biudžeto, investicijų projektas 3,60 milijonų litų sumai. Iš valstybės biudžeto pagal šį projektą 
melioracijos statinių rekonstrukcijai buvo skirta 813,00 tūkst. litų (nepaprastosios lėšos).  
Melioracijos statinių priežiūrai ir remontui skirta 406,60 tūkst. litų (paprastosios lėšos). 
Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. 
sprendimu Nr. T1-75 patvirtinta Pasvalio rajono 2011 metų valstybės lėšomis finansuojamų 
melioracijos darbų programa (keista 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T1-118).  

2011 metais Pasvalio rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti Pasvalio rajono 
savivaldybės administracijos projektas „Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone“ pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra 
ir pritaikymo infrastruktūra veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ (pasirašyta 978 012,00 litų 
paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos). Sėkmingai 
užbaigti Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomi 10 melioracijos sistemų 
rekonstrukcijų projektai (pagerintas melioracijos sistemų veikimas 954,31 ha plote), įgyvendinami 7 
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nauji Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektai. Šiuose projektuose 
Pasvalio rajono savivaldybė dalyvauja kaip partneris. 

Visuose Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vykdomuose projektuose atlikta darbų 
techninė priežiūra; Atliekama Pasvalio rajono savivaldybėje esančių melioracijos statinių techninė 
priežiūra; nuolat renkama, sisteminama ir analizuojama informacija melioracijos statinių remonto, 
priežiūros ir rekonstrukcijos klausimais; dalyvauta objektų pripažinimo tinkamais naudoti komisijų 
darbe; priimti rangovų atlikti darbai; Sudaryta 19 avarinio drenažo remonto techninių darbo 
projektų, atlikta 11 sąmatų perskaičiavimų, nuolat derinami kelių, požeminių komunikacijų ir 
antžeminių elektros linijų, ryšių, tiltų, pralaidų ir kitų statinių bei žemėtvarkos ir miškotvarkos 
projektai; konsultuojami gyventojai melioracijos klausimais, išduodama techninė melioracijos 
dokumentacija.  

 
Kelių priežiūros ir plėtros programa 

 Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2011 m. buvo gauta 1 910,3 tūkst. Lt vietinės 
reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms 
užtikrinti. Darbai buvo atliekami pagal Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 
programos 2011 metų objektų sąrašą, patvirtintą   Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. 
gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-53. Papildomai buvo gauta 500 tūkst. Lt Saločių seniūnijos 
vietinės reikšmės kelio Žilpamūšis-Burgėnai, jungiančio rajoninius kelius Nr. 3117 Tetervinai-
Žilpamūšis ir Nr. 3116 Saločiai-Telžiai pk. 0+00-43+00 remontui ir 480 tūkst. Lt Pasvalio rajono 
vietinės reikšmės kelio Noreliai-Nečioniai, jungiančiam krašto kelią Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-
Pasvalys ir rajoninį kelią Nr. 3108 Tetervinai-Kiemėnai, remontui. 

 
Žemės ūkis 
Praėjusiais metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 93 nauji, išregistruoti 25 ūkininkų 

ūkiai, metų pabaigoje iš viso registre buvo 2 126 ūkininkų ūkiai. Vykdant žemės ūkio valdų 
registravimą ir atnaujinimą, VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre 2012 m. 
sausio 1 d. buvo įregistruotos 7 559 žemės ūkio valdos. Per metus atnaujinta apie 4000 valdų 
daugiau kaip 1000 valdų išregistruota pagal gyventojų prašymus. Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro iniciatyva išregistruotos 158 valdos, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per 
paskutinius 3 metus. 

Administruojant pieno kvotas buvo atliekama pieno gamintojų pateiktų pirminių 
dokumentų patikra. Surinkti, patikrinti dokumentai perduoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie 
Žemės ūkio ministerijos arba VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, iš viso išsiųsta 
184 įvairios pieno gamintojų paraiškos – 394 lapai. 

Dėl išmokos už laikomus mėsinius galvijus ir mėsines avis kreipėsi 92 mėsinių galvijų ir 
44 avių laikytojai. Padėtos užpildyti 5 paraiškos smulkiesiems ūkininkams siekiantiems pasinaudoti 
rėmimo priemone „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“. 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 43 žemės ūkio subjektai. Paramos suma, pateikta apmokėti Nacionalinei 
mokėjimo agentūrai, sudarė  72,9 tūkst. Lt. 

Pasvalio rajone yra užregistruoti 204 bitynai, iš jų 2 ekologiniai. Bitininkams padėta 
užpildyti 10 paraiškų pagal KPP priemonę „Parama bitininkystės sektoriui“, pagal priemonę „Bičių 
šeimų atnaujinimas“; priimti pirminiai dokumentai, padėtos užpildyti 185 paraiškos dėl 
kompensacijos už papildomą bičių maitinimą.  

Žemės ūkio skyriaus specialistai priėmė 2 863 subjektų paraiškas tiesioginėms išmokoms 
gauti. Iš viso deklaruota 84 166 ha žemės ūkio naudmenų. Rajono ūkininkai pretenduoja gauti 
daugiau kaip 35 mln. litų tiesioginių išmokų. 

2011 m. tęsėsi pasėlių draudimas. Pasėlių draudime dalyvavo 40 žemės ūkio subjektų. 
Apdrausta 3 271 ha žemės ūkio naudmenų.  
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Vykdytas traktorių, savaeigių kombainų, savaeigių purkštuvų ir kitų žemės ūkio mašinų 
bei  priekabų registravimas, perregistravimas, išregistravimas ir techninės apžiūros. Atlikta 2 500 
traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų techninių apžiūrų, iš jų 350 buvo patikrintos pakartotinai. 
Rajono technikos parkas praėjusiais metais padidėjo: 38 traktoriais, 12 javų kombainų, 13 priekabų 
ir 4 savaeigiais krautuvais. Už  technikos apžiūrą į valstybės biudžetą surinkta 52 tūkst. Lt.  

 
Socialinė parama ir sveikata 
Piniginė socialinė parama  
Vykdant valstybinę (valstybės parduotą savivaldybėms) funkciją sutarčių pagrindu, pagal 

sudarytas sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros ir audito departamentu prie Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujantis teisės aktais, skiriamos ir 
mokamos išmokos vaikams, valstybinės šalpos išmokos ir kita parama iš Valstybės biudžeto lėšų.  

 
Socialinių išmokų ir kitos paramos skyrimas ir mokėjimas iš Valstybės biudžeto  

2010-2011 metais. 
13 lentelė 

2010 m. 2011 m. 
Išmokos pavadinimas Gavėjų 

 skaičius 
Sunaudota 

 lėšų (tūkst. Lt) 
Gavėjų 
skaičius 

Sunaudota lėšų 
(tūkst. Lt) 

1. Išmokos vaikams: 2699 3493,9 2581 3066,5 
1.1. vienkartinė išmoka vaikui 274 391,8 261 373,2 
1.2. išmoka vaikui 2024 1992,5 1973 1468,5 
1.3. išmoka privalomosios 
tarnybos kario vaikams 0 0,0 0 0,0 
1.4. globos (rūpybos) išmoka 
t.sk. Grūžių vaikų globos namai 

242 
47 

932,4 
209,3 

186 
42 

1021,2 
232,7 

1.5. vienkartinė išmoka būstui 
įsigyti arba įsikurti 24 141,3 46 173,7 
1.6. vienkartinė išmoka nėščiai 
moteriai 135 35,9 115 29,9 
2. Valstybinės šalpos išmokos: 1856 8100,7 1708 7552,6 
2.1. socialinė pensija paskirta iki 
1995.01.01. 0 0 0 0 
2.2. šalpos pensija neįgaliajam 279 1709,1 274 1520,7 
2.3. šalpos pensija neįgaliajam 
vaikui iki 18 m.  192 1126,8 194 1140,8 
2.4 šalpos pensija daugiavaikei 
motinai  1 4,3 1 4,3 
2.5.šalpos našlaičių pensija  54 116,0 50 108,2 
2.6. šalpos pensija sukakus 
pensiniam amžiui 58 236,1 64 212,3 
2.7. slaugos išlaidų tikslinė 
kompensacija 328 2985,0 297 2721,95 
2.8. priežiūros išlaidų tikslinė 
kompensacija 736 1584,4 628 1524,45 
2.9. šalpos kompensacija 
daugiavaikei motinai 

33 190,5 33 193,7 

2.10. išmoka laidojusiems asm. 158 112,4 153 98,3 
2.11. šalpos pensija už neįgalaus 
vaiko slaugą 

15 26,3 13 22,8 

2.12 šalpos kompensacija už 2 9,8 1 5,1 
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neįgalių vaikų nuo vaikystės 
slaugą (I ir II gr. inval.) 
3.Transporto išlaidų 
kompensacija  

54 20,8 40 15,7 

4. Spec. automobil. įsigijimo k. 4 16,5 0 0,00 
5. Parama rezistentams 0 0 2 20,6 
 Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo 
ir mokėjimo laikinajam įstatymui, Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarka nesikeitė ir per 2011 
metus. Šeima įgyja teisę į išmoką vaikui, jei vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra 
mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt). Išmoka mokama šeimoms, 
auginančioms vieną arba du vaikus nuo 2 iki 7 metų. Toks įstatymo teisinio reguliavimo 
pasikeitimas sąlygoja gavėjų skaičiaus ir išmokų mažėjimą.  

Valstybinės šalpos išmokos teikiamos asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių neturėjo 
galimybių užsidirbti draudiminio darbo stažo, tai: neįgalieji iš vaikystės, nedirbę senatvės pensijos 
amžiaus sulaukę asmenys, našlaičiai, daugiavaikės motinos, neįgalius asmenis slaugantys ir 
prižiūrintys artimieji. Pakeitus slaugai ir priežiūrai poreikių nustatymo metodiką, šių kompensacijų 
gavėjų skaičius iš dalies sumažėjo.  

Vykdant valstybinę funkciją, kai lėšos skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos 
Savivaldybės biudžetui pagrindu, yra skiriama socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, 
socialinė parama mokiniams, parama mirties atveju ir organizuojas jos teikimas.  

 
Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

Savivaldybės biudžetui  2010-2011 metais 
14 lentelė 

2010 m.  2011 m. 

Socialinės paramos pavadinimas Vidutinis 
gavėjų 

 skaičius 

Sunaudota 
 lėšų (tūkst. Lt) 

Vidutinis 
gavėjų 

skaičius 

Sunaudota lėšų  
(tūkst. Lt) 

1*.Socialinė parama mokiniams  2184 1640,9 2052 1527,7 
1.1. nemokamas maitinimas 2196 1301,6 2087 1212,3 

1.2. mokinio reikmenys 2172 339,3 2017 315,4 
2**. Piniginė socialinė parama 
nepasiturintiems (vidutinis gavėjų 
skaičius per mėnesį) 

4472 8017,8 5824 10570,7 

2.1. socialinė pašalpa  2631 7439,5 3319 9608,8 
2.2. kompensacija už centralizuotą 
būsto šildymą 575 257,9 1066 460,6 
2.3. kompensacija už karštą vandenį 390 61,3 397 76,3 
2.4. kompensacija už šaltą vandenį 42 1,1 50 1,3 
2.5. kompensacija už kitą kurą  544 245,3 951 402,8 
2.6 paimto kredito ir palūkanų      
apmokėjimas 

30 12,7 41 20,9 

3***. Laidojimo pašalpa 487 506,5 501 521,0 

 
1*. 2011 m. įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams įstatymą ir poįstatyminius teisės 

aktus, šios paramos gavėjų skaičius mažėjo, ribojamas pusryčių skyrimas ikimokyklinių ir pradinių 
klasių mokinių maitinimas. Gavėjų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo bendras mokinių skaičiaus 
mažėjimas. Socialinė parama teikiama pusei mokyklas lankančių mokinių. Socialinės paramos 
mokiniams skyrimą išimties tvarka svarsto Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisija.  

 19



Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis 2011 m. pagal seniūnijas 
15 lentelė  

Mokinių skaičius, pagal seniūnijas, kuriems skirta parama mokinio 
reikmenims 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija 
Iš viso 

mokinių 

Išlaidų suma 
Lt pervesta į 

pareiškėjų sąskaitas 

Iš jų mokinių 
skaičius iš 

socialinės rizikos 
šeimų 

Išlaidų suma 
Lt 

 už kurią 
soc.darbuotoja
i organizavo 
aprūpinimą  

1 Daujėnų seniūnija  91 14196,00 15 2340,00 
2 Joniškėlio apylinkių seniūnija 258 40248,00 61 9516,00 
3 Joniškėlio miesto seniūnija 71 11076,00 19 2964,00 
4 Krinčino seniūnija 192 29952,00 34 5304,00 
5 Namišių seniūnija 66 10296,00 19 2964,00 
6 Pasvalio apylinkių seniūnija 252 39312,00 41 6396,00 
7 Pasvalio miesto seniūnija 270 42120,00 32 4992,00 
8 Pumpėnų seniūnija 214 33384,00 36 5616,00 
9 Pušaloto seniūnija 159 25122,00 36 5616,00 

10 Saločių seniūnija 231 36036,00 63 9828,00 
11 Vaškų seniūnija 217 33852,00 62 9672,00 

                           Iš viso: 2021 315276,00 418 65208,00 

 
2**Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir 

vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas nustato socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, 
išlaidų šaltam vandeniui ir  išlaidų karštam vandeniui kompensacijų teikimo sąlygas. Dėl 
padidėjusio nedarbo ir sumažėjusių gyventojų pajamų per paskutinius trejus metus piniginės 
socialinės paramos gavėjų skaičius išaugo trigubai. Duomenys apie socialinės pašalpos gavėjų 
skaičiaus ir priskaičiuotos sumos kitimus pateikiami 16lentelėje iš Socialinės paramos informacinės 
sistemos (SPIS skyrimas).  
 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus ir priskaitomos išmokėti lėšų sumos 
kitimas per 2010 - 2011 metais. 

16 lentelė  
2009 m. 2010 m.  2011 m.  Metų 

mėnesiai Gavėjų 
skaičius per 

mėnesį 

Išmokėta 
suma, Lt 

Gavėjų 
skaičius per 

mėnesį 

Išmokėta 
suma, Lt 

Gavėjų 
skaičius per 

mėnesį 

Išmokėta 
suma, Lt 

Sausis 647 154949 1849 419837 3263 776749 
Vasaris 709 167960 2111 496294 3371 821635 
Kovas 792 188055 2329 533566 3554 879243 
Balandis 910 204152 2424 555741 3619 884798 
Gegužė 959 214822 2617 607126 3586 847710 
Birželis 1013 227426 2657 591128 3530 848173 
Liepa 1054 236131 2664 614407 3478 818489 
Rugpjūtis 1163 278106 2888 675208 3332 806663 
Rugsėjis 1205 278013 2970 716015 3167 768213 
Spalis 1236 296933 2734 667693 2655 632424 
Lapkritis  1526 369332 3054 746464 2938 741683 
Gruodis 1795 433444 3238 804972 3160 743291 
Iš viso  3 049 323  7 428 451  9 569 071 
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Informacija apie būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui 
kompensacijų (toliau – kompensacija) gavėjų kitimą pateikiama 17 lentelėje. 

 
Kompensacijų skyrimas 2009-2011 m.  

17 lentelė 

 

Kompensacijas gavusių Metai Priimta prašymų 
šeimų skaičius šeimos narių 

skaičius 
2009 1555 918 2000 
2010 2384 1345 3080 
2011 2806 1513 3442 

Įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimą Nr. 
T1-94 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, visuomenei naudingiems darbams atlikti per 2011 metus nukreipti 
3355 socialinės pašalpos gavėjai, iš kurių 90 netalkininkavo.  

3*** Laidojimo pašalpa yra susieta su bazine socialine išmoka, nuo 2008 m. sausio 1 d. yra 
mokami 8 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio (1 BSI 130 Lt).  

 
Kita parama  
Įgyvendinti Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims 

bendrijoje programą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka 
seniūnijose buvo teikiama parama maisto produktais nepasiturintiems rajono gyventojams. 
Duomenys apie seniūnijose priimtus prašymus pateikiami 18 lentelėje. 

 
Parama maisto produktais, gautų prašymų skaičius pagal seniūnijas 2011 m. 

18 lentelė 
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Iš viso 
gauta 
prašymų 

ES parama maisto 
produktais 

287 222 364 244 184 110 319 283 298 326 91 2728 

 
2011 m. šią paramą gavo 6664 nepasiturintys asmenys.  2009 m. šiai paramai gauti buvo 

gauti 1320 prašymų, paramą gavo 3632 asmenys, 2010 m. – 2705 prašymai, paramą gavo  6850. 
 
Vykdant savarankiškąją vietos savivaldos funkciją, iš Savivaldybės biudžeto lėšų yra 

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

 
Išlaidos socialinei paramai iš Savivaldybės biudžeto  2010 – 2011 m. 

19 lentelė 
 

Paramos 
2010 m. 2011 m. 

pavadinimas Gavėjų 
skaičius 

Sunaudota lėšų 
(tūkst. Lt) 

Gavėjų 
skaičius 

Sunaudota lėšų 
(tūkst.Lt) 

Vienkartinė materialinė 
parama 

216 73,1 182 74,9 

Pagalbos pinigai 18 7,0 6 3,7 
Lengvatinis keleivių 
pervežimas 

– 105,9 – 111,0 
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Pastaba. Vienkartinių pašalpų skyrimas ir išmokėjimas nesutampa, nes gruodžio mėn. 
paskirtos vienkartinės pašalpos išmokamos sausio mėn.  

Vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto skiriamos 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. 20 ir 21 lentelėse pateikiama informacija apie vienkartinių pašalpų skyrimą Savivaldybės 
tarybos sprendime numatytais atvejais  pagal seniūnijas.  

 
Paskirta vienkartinių pašalpų  iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2009– 2011 m. 

20 lentelė 

Grįžus iš įkalinimo Gydymui 
Esant sunkiai 

materialinei padėčiai 
Po gaisro Kiti atvejai Iš viso 
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 L
t   

2009 21 1365 110 34600 40 8650 9 9560 2 1260 182 55435 

2010 19 1235 107 33580 43 9215 22 21180 5 1060 196 66270 

2011 24 1560 146 49955 38 7705 10 15000 3 590 221 74810 

 
Vienkartinių pašalpų skyrimas 2011 m. pagal gyvenamąją seniūniją  

21 lentelė 
 
 

Grįžusių iš 
įkalinimo 

 
 

Gydymui 
Esant sunkiai 
materialinei 

padėčiai 
Po gaisro 

Kiti atvejai 
 

Iš viso 

 
Seniūnijos 
pavadinimas 
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  L
t   

Daujėnų   4 1200       4 1200 

Namišių 1 65 9 2900 1 260     10 3160 

Krinčino 1 65 11 4410   3 4000   14 8410 

Joniškėlio m. 3 195 10 3890 4 760     14 4650 

Joniškėlio ap. 1 65 8 2315 7 1175   1 260 16 3750 

Pasvalio m. 8 520 21 6225 9 2100     30 8325 

Pasvalio ap. 3 195 18 7010 1 100 1 1000   20 8110 

Pušaloto 2 130 26 9150 8 1595 2 3250   36 13995 

Pumpėnų 2 130 16 5015   2 3500 1 200 19 8715 

Saločių 1 65 5 1390 2 460 2 3250   9 5100 

Vaškų 2 130 18 6450 6 1255   1 130 25 7835 

Iš viso : 24 1560 146 49955 38 7705 10 15000 3 590 221 74810 

 

 
Pagalbos į namus paslaugos 
Dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo 2011 metais buvo užregistruoti 36 senyvo amžiaus 

asmenų prašymai (2010 m. – 23 prašymai). Buvo nutarta šias paslaugas skirti visiems pareiškėjams. 
Dėl padidėjusio pareiškėjų skaičiaus 2011 m. gruodžio 31 d. 13 iš 36 šios paslaugos nebuvo 
pradėtos teikti, dėl lankomosios priežiūros darbuotojų stygiaus Pasvalio rajono paslaugų ir 

 22



užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Šiai įstaigai 2011 m. gruodžio mėn. 28 d. 
Savivaldybės tarybos posėdyje buvo padidintas etatų skaičius nuo 56 iki 62. Pagalbos namuose 
paslaugas 2011 m. teikė 23 lankomosios priežiūros darbuotojai. Planuojama per 2012 m. padidinti 
iki 29. 2011 m. pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 112 rajono gyventojų, šios paslaugos 
teikimui sunaudota 305,2 tūkst.Lt. Paslaugos teikimo kainos vidurkis vienam paslaugos gavėjui – 
290 Lt per mėnesį. 

Tais atvejais, kai nėra galimybių teikti pagalbos į namus paslaugų, jos buvo keičiamos į 
pagalbos pinigus. Už gautus pagalbos pinigus vieniši nusenę, neįgalūs senyvo amžiaus asmenys 
gali nusipirkti būtinas pagalbos paslaugas (maisto pristatymas, gydytojo iškvietimas, kambarių 
tvarkymas, malkų, vandens atnešimas ir kt.) iš kaimynų. Pagalbos pinigų dydis, kaip ir praėjusiais 
metais, liko 0,5 BSI, t.y. 65,0 Lt per mėnesį. Per 2011 metus su prašymais gauti pagalbos pinigus 
kreipėsi 6 asmenys, visi prašymai patenkinti. Iš viso 2011 metais pagalbos pinigai buvo mokami 7 
asmenims (2010 m. – 12 asmenų). Pagalbos pinigams išmokėti per metus sunaudota 3,7 tūkst.Lt iš 
Savivaldybės biudžeto. Pagalbos pinigų gavėjų sumažėjo, nes padaugėjo asmenų, kuriems 
nustatytas specialusis poreikis nuolatinei priežiūrai. Tokiais atvejais pagalbos pinigai nemokami. 

Buvo organizuojama ilgalaikė, trumpalaikė, dienos socialinė globa institucijoje rajono 
senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. 

 
  Specialiosios socialinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims 2011 m.  

22 lentelė 
Socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos 

priemonių rūšys 
Gauta 

prašymų 
 

Skirta 
paslaugų 

Numatomas 
poreikis 
2012 m. 

1. Specialiosios socialinės paslaugos – socialinė 
priežiūra, iš jų: 

42 42 45 

1.1. pagalbos į namus paslaugos 36 36 40 
1.2. pagalbos pinigai 6 6 5 
2. Specialiosios socialinės paslaugos – dienos 
socialinė globa, iš jų: 

6 6 11 

2.1. dienos socialinė globa Pasvalio rajono sutrikusio 
intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ 

6 6 7 

2.2. dienos socialinė globa asmens namuose - - 4 
3. Specialiosios socialinės paslaugos – 
trumpalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų: 

14 13  16 

3.1. trumpalaikė socialinė globa Pasvalio rajono 
sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ 

4 4 5 

3.2. trumpalaikė socialinė globa Pasvalio rajono 
paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems 

3 3 4 

3.3. trumpalaikė socialinė globa VšĮ Pasvalio 
ligoninės socialinės globos padalinyje (iki 6 mėn. 
per metus) 

7 6 7 

4. Specialiosios socialinės paslaugos – ilgalaikė 
socialinė globa institucijoje, iš jų : 

34 26 27 

4.1. ilgalaikė socialinė globa Pasvalio rajono 
paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems 

17 11 12 

4.2. ilgalaikė socialinė globa valstybiniuose 
socialinės globos namuose (asmenims su proto ir 
psichine negalia) 

8 6 6 

4.3. ilgalaikė socialinė globa VšĮ Pasvalio ligoninės 
socialinės globos padalinyje 

9 9 9 
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Socialinės globos paslaugos sunkią negalią turintiems asmenims, kuriems paslaugos 

neteikiamos Savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose, teikiamos Valstybiniuose 
socialinės globos namuose ir VšĮ Pasvalio ligonines Socialinės globos padalinyje. Už paslaugas 
apmokama pagal sudarytas socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis su šiomis įstaigomis už 
kiekvieną asmenį atskirai. Iš Savivaldybės biudžeto apmokamos paslaugos neveiksniems asmenims, 
kuriems teisme yra nustatytas neveiksnumas arba dėl savo elgesio jie negali gyventi visuomenėje. 
Duomenys apie socialinės globos finansavimą pateikiami lentelėje 

 
 Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims   
Socialinėms paslaugoms teikiamos toms socialinės rizikos šeimoms, kurios yra  įtraukiamos 

į Savivaldybės socialinės rizikos šeimų apskaitą. Per 2011 m. Socialinių paslaugų teikimo poreikiai 
buvo pervertinti 269 šeimoms, naujai įvertintas 23 šeimoms.  2011 metų pabaigoje socialinės 
rizikos šeimų, kurioms buvo teikiamos socialinės priežiūros paslaugos buvo 239 ir jose auga 612 
vaikų. Paslaugas teikė 13 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis. Per mėnesį 
šeimose apsilankoma 3-4 kartus. Socialinių išmokų lėšų panaudojimas kontroliuojamas 109 
šeimoms. 

Seniūnijose yra užsireginti 122 socialinės rizikos asmenys, jiems teikiamos socialinių 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 

 
Informacija apie socialinės rizikos asmenys  pagal seniūnijas 2011 m. 

23 lentelė 
Teikiamos paslaugos Seniūnijos Soc. rizikos 

asmenų skaičius bendrosios specialiosios 
Pinigų kontrolė 

(asmenų sk.) 
Pasvalio m. 10 10 - - 
Pasvalio apyl. 11 11 - - 
Daujėnų  2 1 1 1 
Krinčino 7 6 1 1 
Saločių 7 3 4 4 
Namišių 10 8 2 2 
Pumpėnų 21 21 - - 
Pušaloto  5 4 1 1 
Vaškų 19 16 3 3 
Joniškėlio apyl. 28 24 4 4 
Joniškėlio m. 2 2 - - 
Iš viso 122 106 16 16 
 

Vadovaujantis Socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimo socialinės 
rizikos šeimoms ir jų vaikams, vieniems gyvenantiems socialinės rizikos asmenims vertinimo 
kriterijų aprašais, patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. 
birželio 9 d. įsakymu DV- 489, visose seniūnijose buvo vertinama socialinės priežiūros ir bendrųjų 
socialinių paslaugų teikimo kokybė. Pagal kriterijus, patvirtintus įsakyme, vertinant socialinio 
darbuotojo darbo organizavimą, socialinio darbo su šeima efektyvumą ir darbo rezultatus . galima 
daryti tokias išvadas: ne visada numatytas konkretus ir aiškus mėnesio tikslas, kurio norime pasiekti 
su šeima; mėnesio pabaigoje nėra apibendrinimų, ar pasiekti užsibrėžti tikslai ir kodėl tai nepavyko; 
ne visada sutartyse dėl gaunamų socialinių išmokų panaudojimo numatytas konkretus apsipirkimo 
laikas ir data (tai nemotyvuoja kliento atsakingumo suvokimo, socialinio darbuotojo darbo laiko 
vertinimo); apsilankymų šeimoje metu dažniau tikrinama buitis, finansinė padėtis; per mažai 
informacijos apie žmonių santykių problemas, jų socialinius ryšius, sunkumus auklėjant ir prižiūrint 
vaikus; apie vaikų užimtumą po pamokų; labai mažai šeimų įtraukiama į bendruomeninę veiklą. 

Pateikti pasiūlymai: numatyti konkrečius tikslus ir uždavinius, kad šeima juos suprastų ir 
galėtų įgyvendinti, analizuoti įgyvendintus ar neįgyvendintus tikslus; apsilankymo žurnale pateikti 
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išsamesnę informaciją apie šeimą, jų tarpusavio ryšius, santykius su aplinka; akcentuoti socialinių 
įgūdžių ugdymą apsiperkant, mokant mokesčius; šeimas dažniau įtraukti į bendruomeninę veiklą; 
rinkti duomenis ar analizuoti vaikų užimtumą po pamokų. 

 
Neįgaliųjų integracijos priemonės 
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, 

neįgaliojo pažymėjimų išdavimas  
Per 2011 metus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo  kreipėsi 315 pareiškėjų. Per metus 

parengta 315 sprendimų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, visiems 315 asmenų išduoti 
nustatytos formos Neįgaliojo pažymėjimai.  

 
Neįgalių asmenų globa, rūpyba, dalyvavimas teismo posėdžiuose 
2011 metais buvo parengtos ir išduotos 25 išvados (2010 m. - 24) Pasvalio rajono apylinkės, 

Panevėžio miesto apylinkės teismams dėl rūpybos bei globos nustatymo, rūpintojų, globėjų, turto 
administratorių skyrimo bei 1 pareiškimas teismui dėl nušalinimo nuo rūpintojo pareigų jų tinkamai 
neatliekant.  

2011 m. 2 būstų aplinka pritaikyta žmonėms su negalia. 
 
 
 
 
 

Sveikatos priežiūra 
Pasvalio rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina Pasvalio rajono 
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Biuras vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, 
organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, vykdo užkrečiamųjų ligų ir 
neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką, įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir 
programas, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdo sveikatos priežiūrą 
rajono mokyklose, teikia privalomojo sveikatos mokymo paslaugą. Visuomenės sveikatos biuras 
2011 metais organizavo 239 sveikatinimo renginius ir priemones. Visuomenės sveikatos 
specialistai, dirbantys Pasvalio rajono bendrojo lavinimo mokyklose, papildomai vedė 666 
paskaitas ir  pamokas.  

Pirminę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras ir D. Bagdžiūnaitės įmonė.  

Antrinę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio ligoninė.  
Prie Pasvalio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus nuo 2010 m. veikia 

Socialinės globos padalinys, kuriame teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos 
paslaugos ypač sunkią negalią turintiems ligoniams. 

 
Vaiko teisių apsauga 
Vaiko teisių apsaugos  skyrius, įgyvendindamas pagrindines Jungtinių tautų Organizacijos 

1989 metų  Vaiko teisių konvencijos nuostatas ir vykdydamas vaiko teisių apsaugą, įstatymų 
nustatyta tvarka gindamas vaiko teises bei jo teisėtus interesus, organizuodamas ir prižiūrėdamas 
likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą),  atstovavo vaiko teisėms  teismo bylose. 

 
Vaiko teisių atstovavimas teismo bylose 2011 m. 

24 lentelė 
Eil. 
Nr. 

Atstovavimas vaiko interesams 
teisme 

Pateiktų teismui/ 
ikiteisminio tyrimo 

institucijoms ieškinių/ 
pareiškimų/ prašymų/ 

protokolų skaičius 

Pateiktų 
išvadų/ 
pažymų 
skaičius 

Posėdžių/apklausų, 
kuriose dalyvavo 
VTAT atstovas 

skaičius 

1. Civilinėse bylose dėl: 8 192 150 
1.1. 
 

nuolatinės globos (rūpybos) 
nustatymo ir globėjo (rūpintojo) 
paskyrimo 

 1 2 
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1.2. globėjo (rūpintojo) 
atleidimo/nušalinimo (ir dėl naujo 
globėjo (rūpintojo) paskyrimo) 

5 3 8 

1.3. tėvystės nustatymo  27 21 
1.4. laikino ar neterminuoto tėvų 

valdžios apribojimo 3 24 22 

1.5. išlaikymo priteisimo, kai 
nepilnamečių tėvai (ar vienas iš jų) 
nevykdo pareigos materialiai 
išlaikyti savo nepilnamečius vaikus 

 25 10 

1.6. vaikui priteisto išlaikymo dydžio 
sumažinimo arba padidinimo  4 4 

1.7. tėvystės (motinystės) nuginčijimo  13 9 
1.8. santuokinio amžiaus sumažinimo  2 1 
1.9. vaiko vardo, pavardės, 

gyvenamosios vietos nustatymo, 
bendravimo su vaiku ir dalyvavimo 
jį auklėjant bei kiti atstovavimo 
vaiko interesams atvejai 

 93 73 

2. teismo leidimų išdavimų  33  
3. Baudžiamosiose bylose   42 
4. Administracinėse bylose 35 1 6 
 Iš viso 43 226 198 
 

Tėvų globos (rūpybos) per 2011 metus neteko  40 vaikų, jiems  buvo nustatyta globa rūpyba 
(8 vaikai apgyvendinti šeimose, 32-globos įstaigose).  

Vaikų, globojamų (rūpinamų) šeimoje, skaičius 
25 lentelė 

Per metus Gruodžio 31 d. Eil. 
Nr. 

Vaikai, globojami (rūpinami) šeimoje  

Šeimų 
skaičius 

Vaikų 
skaičius 

Šeimų 
skaičius 

Vaikų 
skaičius 

1. Iš viso 7 8 69 105 
1.1. Vaikai, kurių globėjais (rūpintojais) tapo 

giminaičiai, iš viso:  
7 8 40 58 

1.1.1. senelė/senelis 3 4 18 28 

1.1.2. sesuo/brolis 2 2 10 15 

1.1.3. teta/dėdė 2 2 12 15 
1.2. Vaikai, kurių globėjais (rūpintojais) tapo kitas 

asmuo (ne giminaitis) 
  29 47 

2.1. Globėjų (rūpintojų) šeimos pagal globojamų 
(rūpinamų) vaikų skaičių:   1 vaikas   46 46 

2.2. 2 vaikai   15 30 
2.3. 3 vaikai   5 15 
2.4. 4 vaikai   2 8 
2.5. 5 vaikai     
2.6. 6 ir daugiau vaikų, kai neišskiriami seserys/broliai   1 6 

 
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.  
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Duomenys apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus  2010 ir 2011 metais. 

26 lentelė 
 2010 m. 2011 m. 
Socialinės rizikos šeimos Per metus Gruodžio 31 d. Per metus Gruodžio 31 d. 
Į vaiko teisių apsaugos institucijos apskaitą 
įrašytų socialinės rizikos šeimų skaičius 27 259 24 239 

Pagal vietą: miestas 11 64 7 60 
kaimas 16 195 17 179 
Vaikų skaičius jose 53 697 48 612 
Pagal lytį: berniukai 25 348 27 313 
mergaitės 28 349 21 299 
Pagal amžių: 0-3 m. 24 106 16 90 
4-6 m.   6 108 7 98 
7-9 m. 4 133 10 114 
10-14 m. 11 222 9 207 
15-17 m. 8 128 6 103 

 
Civilinė metrikacija 
Pasvalio rajone gimstamumas, palyginus su 2010 metais, nesikeitė ir išliko gana žemame 

lygyje (5 pav.). Palyginimui pateikiamas gimstamumo kitimo grafikas per 2007–2011 metų 
laikotarpį. 
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                          5 pav. Gimimų dinamika Pasvalio rajone 2007– 2011 metais 
 

Per 2011 metus Pasvalio rajone buvo įregistruotos 136 mergaitės ir 130 berniukų (vienas 
gimimo įrašas atkurtas). Ypač išaugo gimimų apskaitymas: jei 2010 m. buvo  apskaityti 26 gimimo 
įrašai, tai 2011 m. apskaitytas 41  užsienio valstybėse sudarytas gimimo įrašas (atitinkamai 15,3 ir 
9,6 proc.). 

 Populiariausi vardai 2011 metais buvo Lukas ir Matas  (suteiktas po 6 kartus), Nojus, 
Gustas, Gabrielius, Justas (suteiktas po 5 kartus). 2011 metais  suteikti šie reti vardai - Deilanas, 
Arjenas, Evanas, Majus, Reinardas, Rubenas. Po truputį grįžta ir senieji krikščioniški ir tautiški 
vardai - Jonas, Adomas, Vytautas, Antanas, Pranas. 

Mergaičių populiariausi vardai buvo Urtė, Austėja, Gustė ir Viltė (suteikti po 5 kartus), 
išliko populiarūs ir po keturis kartus pernai buvo suteikti Godos ir Rugilės vardai. Populiarūs 
vardai: Lėja, Emilija, Kotryna, Miglė, Ugnė.  Reti vardai: Arneida, Dairida, Deivita, Esterė, Irada, 
Mila, Mistika, Vanesa. Tačiau 2011 mergaičių būrį papildė Barbora, Marija, Beatričė, Danutė, Elzė, 
Ieva, Mėta, Vėjūnė, Rusnė, Saulė, Smiltė, Ula. 
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Šiek tiek keitėsi ir pati gimstamumo struktūra Pasvalio rajone:  2010 metais, registruojant 
gimimą, tėvystė buvo pripažinta  32,7 proc. vaikų,  2011 metais tokių gimimų buvo 26,9 proc.; 
gimimą registruojančių vienišų motinų skaičius –  15,3 proc. (buvo 11 proc.). 

Ne santuokoje gimusių vaikų dalis šiek tiek didėja todėl, kad daugėja porų, gyvenančių 
kartu neįregistravus santuokos, taip pat ir moterų, kurios nori auginti vaiką vienos. 2010 metais  
buvo pripažinta, nustatyta ar panaikinta tėvystė 32 anksčiau gimusiems vaikams, 2011 metais – 34. 

Pagal vaikų gimimo seką daugiausia gimsta pirmųjų ir antrųjų vaikų, nors 2011 metais 
ketvirtą ir penktą vaiką gimdė po dešimt moterų, o po vieną moterį pagimdė vienuoliktą ir dvyliktą 
vaiką. Jauniausia mama tapo šešiolikmetė, vyriausia – keturiasdešimt dviejų metų moteris. Vaikų 
gimimo seką atspindi 6 paveikslas. 
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6 pav. Vaikų gimimo seka Pasvalio rajone 2011 metais 
 
Santuokų skaičius 2011 metais mažai keitėsi lyginant su 2010 metais. 
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               7 pav. Santuokų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2007 - 2011 metais 
 
Bažnytinių santuokų apskaitymas nepasikeitė: 33 – 2010 metais, 32 – 2011 metais. Užsienio 

valstybėse 2011 metais sudarytų santuokų apskaityta 7, o 2010 metais – 9.    Išduotos 6 pažymos 
apie šeiminę padėtį santuokos įregistravimui užsienio valstybėse. 

Džiuginti gali tai, kad  nuo 2008 metų kasmet buvo įregistruojama tik po vieną santuoką su 
nepilnamečiais asmenimis.    

Ištuokų  skaičius 2006–2011 metais išliko panašus, tik 2010 metais buvo juntamas   šioks 
toks augimas (8 pav.). 
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8 pav. Ištuokų ir nepilnose šeimose augti likusių vaikų 2007 - 2011 metų 

 dinamika Pasvalio rajone 
 

Vienas iš svarbiausių gyvenimo kokybės vertinimo kriterijų yra gyventojų sveikata, kurią 
atspindi gyventojų mirtingumo lygis  (9 pav.).  
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9 pav. Pasvalio rajono gyventojų mirtingumas 2007 - 2011 metais 
 

Pasvalio rajone 2011 metais moterų mirtingumas buvo didesnis: mirė  237 vyrai ir 256 
moterys.  Dažniausia mirties priežastis buvo įvairios širdies ir kraujagyslių ligos (apie 64,5 proc.) ir 
vėžys (apie 17 proc.), net 11 rajono gyventojų gyvenimą baigė savižudybe ir 20 žmonių netekome 
nelaimingų atsitikimų metu.   

10 paveiksle pavaizduota mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių dinamika Pasvalio 
rajone per pastaruosius 5 metus.  
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10pav. Išorinių mirties priežasčių 2007 - 2011 metų dinamika Pasvalio rajone 
 

2011 metais Skyriuje buvo sudaryta 190 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo 
aktų įrašų, 17 bylų dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo ar pakeitimo, 7 vardo ir pavardės 
pakeitimo bylos. 
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Švietimas ir sportas 
2011 metais, organizuojant ir vykdant švietimo veiklą, buvo orientuotasi į šias prioritetines 

veiklos sritis: 
 mokyklų savarankiškumo ir atsakomybės už veiklos rezultatus stiprinimas; 
 kūrybiškumo ugdymas; 
 saugios ir sveikos aplinkos kūrimas. 

 
Ryškiausi pasiekimai ir problemos: 
- siekiant užtikrinti kuo palankesnes sąlygas ugdymo kokybei, sistemingai rengiami 

projektai ir inicijuojamas švietimo įstaigų dalyvavimas juose.  
- be didesnių problemų tęsiamas į Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2004-2012 metais bendrojo plano įgyvendinimas. Pradėtas rengti Pasvalio rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metais bendrojo plano 
projektas.  

- parengtas Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas;  
- įdiegta Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema; 
- Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, Pasvalio Lėvens ir Svalios 

pagrindinių mokyklų bibliotekos, dalyvaudamos projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų 
modernizavimas“, toliau atnaujina materialinę bazę. 

- 2011 m. gautas 1 geltonasis mokyklinis autobusas (Pasvalio specialioji mokykla) 
- 2011–2012 m.m. tęsiamas atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas. 

 

Mokyklų tinklo pertvarka  
2011 metais buvo tęsiamas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2004-2012 metais bendrojo plano (patvirtintas Savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 2 
d. sprendimu Nr. T1-179, patikslintas Savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 
T1-212) įgyvendinimas. Nebevykdomas ugdymas Girsūdų, Norgėlų pradinio ugdymo, Kiemėnų 
ikimokyklinio ugdymo skyriuose. Po vieną 1-4 klasių komplektą yra 5 (2010 m. – buvo 6) pradinio 
ugdymo skyriuose ( Jurgėnų, Kriklinių, Meškalaukio, Švobiškio ir Žilpamūšio).  

Savivaldybėje toliau mažėja mokinių skaičius: 2011 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 
Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4095 mokiniai, t.y. 309 mokinių mažiau negu 
2010 m. (2010 m. – 4404). Pasvalio m. bendrojo lavinimo mokyklose mokinių sumažėjo 121 
(neskaičiuojant Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 
centro): 2010 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, buvo 1911 mokiniai, o 2011 m. rugsėjo 1 d.  – 1790 
mokinių.  
 Mokinių skaičiaus mažėjimas turi įtakos klasių komplektų skaičiui. Lyginant su 2010 m., 
klasių komplektų sumažėjo 18 (2010 m. buvo iš viso 256; 2011 m. – 238 komplektai). Veikia 17 
priešmokyklinio ugdymo grupių (lanko 217 vaikų).  
 2011 m. Savivaldybėje savo veiklą toliau plėtojo Vaiko dienos centrai: Dagiuose, 
Deglėnuose, Gulbinėnuose, Kraštuose, Nakiškiuose, Puškoniuose ir Žadeikoniuose. Atidaryti dar 
du – Norgėluose ir Raubonyse. Plėtojama veikla Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame 
centre (koordinatorius – Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo 
skyrius). Yra parengtos ir sėkmingai vykdomos įvairių krypčių edukacinės programos. 2011 m. 
pasiūlytos 7 naujos programos. 
 Suaugusieji įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turi galimybę Pasvalio jaunimo ir 
suaugusiųjų mokymo centre. 2011–2012 m. mokosi 113 klausytojų. Pasvalyje ir Vaškuose veikia 
neakivaizdinio mokymo klasės.  
  

Jaunimo politikos formavimas  
Pasvalio rajono jaunimo politikos efektyvumą ir atitikimą jaunimo lūkesčiams lemia 

bendras jos įgyvendinimo principas, kuris yra grindžiamas poreikiu atkreipti dėmesį į egzistuojančią 
problemą. Taip pat svarbūs įvairių interesų ir poreikių patenkinimo, rezultatyvius pokyčius 
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skatinančių priemonių įgyvendinimo bei efektyvaus rezultatų pateikimo politikos adresatui – 
Pasvalio rajono jaunimui – siekiai. Tam buvo vykdoma nuosekli ir faktais grįsta jaunimo situacijos 
rajone apžvalga bendradarbiaujant su rajono  institucijomis: mokyklomis, kultūros įstaigomis, 
seniūnijomis. Savivaldybės jaunimo politika – tai Savivaldybės organizacijų, skyrių ir jaunimo bei 
su jaunimu dirbančių organizacijų kompleksiška ir kryptinga veikla. Savivaldybėje sudaromos 
sąlygos jaunimo problemų sprendimui vietose – kaimo bendruomenėse, mokyklose, seniūnijose.  

2011 m. Savivaldybėje gyveno 6715 jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų. Iš jų: vaikinų – 
3782, merginų – 2933. Mieste (Pasvalyje ir Joniškėlyje) gyvena 1522 jauni žmonės, kaime – 5193. 
Veikia 11 jaunimo organizacijų, yra 13 Mokinių tarybų. Mokyklose veikia neformalios įvairių 
veiklos sričių (žalingų įpročių prevencijos, laisvalaikio organizavimo, informacinės sklaidos ir kt.) 
grupės.  
 
 Sportinės veiklos organizavimas 

Pasvalio sporto mokykloje kultivuojamos septynios sporto šakos: rankinis, krepšinis, 
futbolas, lengvoji atletika, boksas, dviračių sportas ir dziudo. Darbas vyko 32 grupėse, kuriose 
sportavo 447 moksleiviai; iš jų - 184 rankininkai, 88 lengvaatlečiai, 16 krepšininkų, 40 boksininkų, 
64 futbolininkai, 23 dviratininkai ir 16 dziudo sporto atstovų.  
 Sportas Pasvalio rajono seniūnijose 

Sporto mokykloje dirba devyni sporto instruktoriai. Sportinis darbas seniūnijose vyksta 
pagal parengtus sporto renginių planus mokyklų sporto salėse, stadionuose, Kultūros centrų filialų 
patalpose, parkuose, sporto aikštynuose, Sporto mokyklos sporto bazėse. 

 
Vidaus auditas 
Atlikti keturi valdymo ir veiklos auditai, visi iš jų teminiai: tai Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšų vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti 
panaudojimo pagal paskirtį vertinimą, Tarnybinių telefonų naudojimo Savivaldybės biudžetinėse 
įstaigose vertinimą, Kultūros paveldo išsaugojimo Savivaldybėje vertinimą,  Personalo valdymo 
švietimo įstaigose pagrindinių teisės aktų aspektu vertinimą. 

2011 m. vidaus auditai atlikti Savivaldybės administracijoje apėmė šiuos subjektus: 
Savivaldybės administraciją, Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros 
skyrių, Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrių,  Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės gimnaziją, Saločių Antano Poškos vidurinę mokyklą, Vaškų vidurinę mokyklą, 
Pumpėnų vidurinę mokyklą, Pušaloto pagrindinę mokyklą, Pajiešmenių pagrindinę mokyklą,  
Daujėnų pagrindinę mokyklą, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinę mokyklą, Valakėlių 
pagrindinę mokyklą, Ustukių pagrindinę mokyklą. Kitoms švietimo įstaigoms buvo pateikti 
klausimynai. 

Svarbiausi 2011 m. vidaus auditų pastebėjimai:  
- atlikus Kelių priežiūros ir plėtros  programos lėšų panaudojimo vertinimą, konstatuota, kad 

reikalinga aiškesnė tvarkytinų objektų pasirinkimo ir vykdymo strategija: nesukurtas Savivaldybės 
kelių duomenų bankas, nepatvirtinti jo nuostatai, nenustatytos vietinės reikšmės kelių kategorijos, 
neinventorizuoti visi keliai, nenustatyti ir nepatvirtinti kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 
paskirstymo kriterijai, nepatvirtinti kelių sąrašai; 

- atlikus Tarnybinių telefonų naudojimo Savivaldybės biudžetinėse įstaigose vertinimą 
konstatuota, kad ryšio limito paskirstymas tarp Savivaldybės darbuotojų yra nepakankamai 
motyvuotas, nepagrįstas vykdomoms funkcijoms, nepatvirtinta bendrojo tarnybinio telefono 
naudojimo Savivaldybėje tvarka bei nevykdoma jo naudojimo kontrolė, dauguma biudžetinių 
įstaigų, pasirinkdamos ryšio operatorių, netaikė viešojo pirkimo procedūrų arba seniau sudarytos 
sutartys yra neperžiūrėtos daugiau kaip 3 metus; 

 - atlikus Kultūros paveldo išsaugojimo Savivaldybėje vertinimą, konstatuota, kad esant 
nepakankamam reglamentavimui (nėra įkurtos tarybos, vietinio kultūros vertybių registro, 
nekaupiamos bylos arba kaupiama informacija nėra archyvuojama, nepatvirtintos lėšų skyrimo 
tvarkos, nepakankama kultūros vertybių stebėsena) ir nesant patvirtintos programos, tikslų, 
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uždavinių, priemonių kultūros paveldo išsaugojimui, nesudaromos prielaidos užtikrinti efektyvų, 
tikslingą ir koordinuotą šios funkcijos vykdymą, efektyvų lėšų panaudojimą,  taip pat neužtikrinama 
visų procesų stebėsena; 

 - atlikus Personalo valdymo švietimo įstaigose pagrindinių teisės aktų aspektu vertinimą, 
konstatuotas mokinių mažėjimo kontekste skirtingas etatų pasiskirstymas švietimo įstaigose, 
netolygus darbo užmokesčio planavimas, etatų normatyvų nebuvimas, teisės aktų pakeitimas ir 
papildymas, nepakankamas kontrolės užtikrinimas vykdant personalo valdymą (darbo sutarčių 
žurnalo pildyme, asmens bylų formavime, pažymų, darbuotojų, dirbančių pagal dvi ir daugiau darbo 
sutarčių, nebuvimas ir kt.), nepakankamas viešumo principo įgyvendinimas (įstaigos interneto 
svetainėje nepaskelbta informacija apie darbuotojų darbo užmokesčio dydžius). 

2011 m. vidaus auditų metu pastebėtiems trūkumams šalinti buvo suformuluotos 
atitinkamos rekomendacijos valdymo ir veiklos srityje: 

- patikslinti ir aiškiai reglamentuoti Savivaldybės administracijos padalinių vykdomas 
funkcijas, pareigybių aprašymus, pareigines instrukcijas; 

- užtikrinti tinkamą pareigų atskyrimą, įgaliojimų ir atsakomybės nustatymą;  
- parengti privalomas tvarkas arba jas laiku patikslinti; 
- užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymų vykdymą; 
- sustiprinti kontrolės procedūras, susijusias su vidaus administravimo tobulinimu 

audituotose srityse.  
 
Seniūnijų veikla 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos  

– teikė seniūnijų gyventojams viešojo administravimo paslaugas, numatytas norminiuose teisės 
aktuose, padėjo gyventojams įgyvendinti viešuosius poreikius bei interesus.  

Per praėjusius metus seniūnijose buvo tvarkomi keliai, kapinės, gyvenvietės, atliekamas 
Savivaldybei priklausančių patalpų remontas. Teikiamos socialinės paslaugos socialinės rizikos 
šeimoms ir kitiems pagyvenusiems ir neįgaliems seniūnijos gyventojams. Dirbta su socialinės 
rizikos šeimomis. 

Seniūnai tvarko jiems priskirtas teritorijas,  pasitelkdami  pagal darbo sutartis viešiesiems 
darbams atlikti teritorinės darbo biržos siųstus asmenis. 2011 m.  seniūnijos priėmė 374 darbo 
biržos siųstus asmenis,  iš jų: Daujėnų seniūnija – 27;  Joniškėlio apylinkių seniūnija – 44; 
Joniškėlio miesto seniūnija – 46; Krinčino seniūnija – 57;  Namišių seniūnija – 16; Pasvalio 
apylinkių seniūnija – 24; Pasvalio miesto seniūnija – 39; Pumpėnų seniūnija  – 17; Pušaloto 
seniūnija  – 25; Saločių seniūnija  – 28; Vaškų seniūnija  – 51. 

Seniūnai ir seniūnijų darbuotojai – žmonės, kurie pirmieji sprendžia žmonėms aktualias 
problemas, pirmieji pagalbininkai nelaimės atveju. Kartu su Pasvalio kultūros centro skyrių 
darbuotojais organizuoja šventinius renginius. Padeda kurti bendruomenes jų teritorijoje 
gyvenantiems žmonėms. Kartu su gyventojų bendruomenėmis rengia įvairius projektus. 

 
Daujėnų seniūnija 
Seniūnijos teritorija užima 9709,8 ha plotą. Seniūnijoje gyvena 1450 gyventojų, jos 

teritorijoje išsidėstę 35 kaimai. Didesnės gyvenvietės  –  Daujėnų miestelis ir Girsūdai. 
Seniūnijoje veikia: Daujėnų pagrindinė mokykla (133 moksleiviai), Kriklinių skyrius (16 

moksleivių), Daujėnų  ambulatorija, Girsūdų medicinos punktas, Pasvalio kultūros centro Daujėnų 
ir Girsūdų skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Daujėnų ir Girsūdų padaliniai. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusi Daujėnų ir Girsūdų bendruomenės, sporto klubas „Orija“,  
veikia 3 įmonės, 3 parduotuvės. 

Seniūnija atlieka 68,84 km vietinių viešųjų kelių, 22 km gatvių ir šaligatvių priežiūrą, 32,4 
ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų 
eksploataciją Daujėnų, Girsūdų, Porijų, Smilgių gyvenvietėse, organizuoja Daujėnų, Baukų, 
Barklainių, Girsūdų, Sereikių kapinių priežiūrą. 
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2011 metais priimta  230 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus, atnaujinta daugiau nei 403 žemės ūkio valdų. Pradėta vykdyti pastatų asbestinių 
stogų dangų inventorizacija. 

Seniūnijoje 2011 metais parengti 85 seniūno įsakymai, gyventojams išduotos 89 pažymos 
apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį, atlikti 148 veiksmai, susiję su gyvenamosios vietos 
deklaravimu, užregistruoti 53 gaunami raštai, parengtas 91 siunčiamasis  raštas, išduoti 35 leidimai 
laidoti. Seniūnijai 2011 metais buvo skirta  402,4 tūkst. litų biudžeto asignavimų, gauta 360,8 tūkst. 
litų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu seniūnijoje atlikta nemažai ūkinių darbų: prižiūrėtos kapinės, parkai, 
paminklai, miestelio ir gyvenviečių centrai, tvarkytos pakelėse, ruoštos malkos socialiai vienišiems 
asmenims, prižiūrėti seniūnijai priskirti keliai, žiemą nuo jų nuolat buvo valomas sniegas, barstoma 
smėliu. 

Seniūnijos gyventojams suteikta įvairių paslaugų už 6,8 tūkst. litų. 
Girsūdų ir Daujėnų vandenvietėse sumontuotos nugeležinimo stotys, vartotojai gauna 

žymiai kokybiškesnį vandenį. 
Į buvusios Girsūdų pradinės mokyklos patalpas perkelta biblioteka, kultūros namai, kartu 

įrengtas kambarys kaimo bendruomenei. Įsigyta vėjapjovė, seniūnijos jėgomis sukonstruotas  
sniego valymo buldozeris prie traktoriaus MTZ. 

Daujėnų kapinėse įrengti konteineriai atliekoms kaupti ir rūšiuoti, nustatytas reguliarus jų 
išvežimas. Atsižvelgiant į Girsūdų kaimo gyventojų prašymą ir siekiant pagerinti eismo saugumą, 
rekonstruotas tiltas per Karautės upelį, sumontuojant turėklus. 

Seniūnijos iniciatyva surengtas Girsūdų kaimo gyventojų susirinkimas ir įkurta krašto 
bendruomenė. 

Seniūnijos iniciatyva ir pritarus Daujėnų krašto bendruomenei, atsiranda nauja tradicija – 
Sekminių dieną  rengti  miestelio šventę, kartu  pažymint ir miestelio įkūrimo datą. Metų pabaigoje 
seniūnija su Panevėžio aeroklubu surengė lakūno J. Pyragiaus 110-ųjų gimimo metinių paminėjimą. 
Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių, tame tarpe iš Lietuvos aviatorių ir jo talento gerbėjų. 

Seniūnijoje dirba 13 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 4 darbuotojai, nepriskirti valstybės 
tarnautojų kategorijai, 7 komunalinio ūkio darbuotojai. 
     

Joniškėlio miesto seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 236 ha plotą. Seniūnijoje gyvena 1281 gyventojai, jos teritorijoje 

yra 19 gatvių.  
Seniūnijoje veikia: Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės–Bitės gimnazija (mokosi 548 

mokinių), Narteikių darželio – mokyklos Joniškėlio skyrius (lanko 64 vaikai), 24 vietų Pasvalio 
ligoninės Joniškėlio slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, Pasvalio kultūros centro Joniškėlio 
skyrius, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Joniškėlio padalinys, Joniškėlio krašto 
muziejus, Švč. Trejybės bažnyčia, labdaros valgykla. 

Seniūnijos teritorijoje yra Joniškėlio bendruomenė, veikia 2 kirpyklos, 2 vaistinės, 6 
parduotuvės. 

Seniūnija atliko 11,8 km gatvių ir 17487m2 šaligatvių priežiūrą, 27,87 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą, organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją, organizavo 3 veikiančių ir 3 
neveikiančių kapinių priežiūrą. 2011 metais nutiesta 322 m2 naujo šaligatvio,  naujai aptverta 322 m 
Naujųjų kapinių tvoros,  pastatyti 4 paminklai,  pasodinta 30 m vynmedžių alėja,  pasodinta daugiau 
kaip  100 medelių,  miesto parke pastatyta pavėsinė. 

Seniūnijoje 2011 metais išduotos 293 pažymos apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį, 
atlikti 94 veiksmai, susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu.  

Seniūnijoje dirba 27 darbuotojai: 2 valstybės tarnautojai, 3 darbuotojai, nepriskirti valstybės 
tarnautojų kategorijai, 22 komunalinio ūkio darbuotojai. 

 
Joniškėlio apylinkių seniūnija 
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Seniūnijos teritorija užima 19 240 ha plotą. Seniūnijoje 2011 metų pabaigoje gyvenamąją 
vietą buvo deklaravę 2976 gyventojai, teritorijoje išsidėstę 47 kaimai. Didesnės gyvenvietės  –  
Narteikiai, Meškalaukis, Švobiškis, Joniškėlis, Norgėlai.  

Seniūnijoje veikia: Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 2 pradinio ugdymo 
skyriai  –  Meškalaukio (11 moksleivių), Švobiškio (9 moksleiviai), Nakiškių vaiko dienos centras 
(40 vaikų), Norgėlų vaiko dienos centras (32 vaikai), Narteikių darželis–mokykla „Linelis“ (66 
vaikai), Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla (387 moksleiviai), VšĮ Pasvalio 
pirminės asmens sveikatos priežiūros centro  medicinos punktai (Meškalaukio, Nakiškių, Narteikių, 
Norgėlų ir Švobiškio), Pasvalio kultūros centro skyriai  (Meškalaukio, Norgėlų, Švobiškio), 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos padaliniai (Meškalaukio, Nakiškių, Norgėlų, 
Švobiškio). 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios bendruomenės (Nakiškių krašto, Meškalaukio, Narteikių, 
Norgėlų kaimų, Švobiškio ir aplinkinių kaimų) bendruomenės, veikia 10 įmonių, 7 parduotuvės. 

Seniūnija organizavo 28,12 ha gyvenviečių viešųjų teritorijų, skverų, aikščių, šaligatvių, 
gatvių valymą ir priežiūrą: atliko einamąją šių teritorijų priežiūrą, pjovė žolę, grėbė lapus, kirto 
krūmus. Meškalaukio ir Norgėlų kaimų parkuose pašalinti ligoti, nudžiūvę medžiai, kartu su 
bendruomene tvarkytas Meškalaukio parkas, išplėsta rekreacinė zona, įrengta dekoratyvi atraminė 
sienelė. Prižiūrimas uždarytas Kelmučių sąvartynas. Nakiškių kaime įrengta antrinių žaliavų 
konteinerių aikštelė. Organizuotas Joniškėlio, Kapčiūnų, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų, Nereikonių, 
Meškalaukio, Gustonių, Švobiškio, Stačiūnų, Sabonių  gyvenviečių gatvių apšvietimas. Vykdyta 18 
veikiančių kapinių priežiūra, Meškalaukio kapinėse išpjauti nudžiūvę, ligoti medžiai, išduota 16 
leidimų laidoti seniūnijos kapinėse. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, organizuota 10-ties 
neveikiančių kapinių priežiūra, iš pagrindų sutvarkytos nebeveikiančios Vildūnų kapinės. Vykdyta 
vietinių 168 km viešųjų kelių priežiūra: valytas sniegas, naudotos slidumą mažinančios priemonės 
(barstyta druska, smėliu), greideriuoti žvyrkeliai, šienautos pakelės, kirsti krūmai pakelėse. Norgėlų 
kaime išasfaltuota gatvė, sutvarkytas kelias nuo Norgėlų iki Senkonių kaimo, kelias iki Gustonių 
kaimo nuo plento Pasvalys– Šiauliai, kelio atkarpa Gustoniai–Joniškėlis, taip pat skalda užlygintos 
duobėtos gatvelės Meškalaukio, Norgėlų, Nakiškių kaimuose. Organizuota kultūros paveldo 
objektų priežiūra. Vykdyta medžių ir kitų želdinių priežiūra viešose teritorijose,  pašalinti nudžiūvę 
ir ligoti medžiai Meškalaukio, Norgėlų kaimų parkuose ir viešosiose teritorijose, iš nupjautų medžių 
pagamintos malkos seniūnijos ir bendruomenių pastatų šildymui. Įsigytas traktorinis šakų 
smulkintuvas, juo smulkintos medžių šakos, bandyta susmulkintas šakas ruošti kurui. Atlikti 
einamieji remontai pradinių mokyklų, kultūros namų pastatuose, Nakiškių ir Norgėlų vaiko dienos 
centruose. Švobiškio kultūros namuose uždėta nauja stogo danga, nudažytas fasadas, suremontuotas 
ir perdengtas Nakiškių vaiko dienos centro pastato stogas, suremontuoti 4 seniūnijos 
administracinio pastato kabinetai, koridorius, laiptinė. 

2011 metais priimta  381 paraiška tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus, atnaujinta daugiau nei 513 žemės ūkio valdų.  

Seniūnijoje 2011 metais parengta 180 seniūno įsakymų, gyventojams išduotos 1172 
pažymos apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį, į Gyventojų registro duomenų bazę įvestos  
162 gyvenamosios vietos deklaracijos, išduotos 444 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją 
vietą.   

Seniūnijoje 2011 metais dirbo 24 darbuotojai: du valstybės tarnautojai, penki darbuotojai, 
nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, septyniolika komunalinio ūkio darbuotojų. 
 

Krinčino  seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 12221,8 ha plotą. Seniūnijoje gyvena 2151 gyventojas, jos 

teritorijoje išsidėstę 49 kaimai. Didesnės gyvenvietės  – Krinčino miestelis, Pajiešmenių, Kraštų, 
Gulbinėnų ir Ličiūnų kaimai. 

Seniūnijoje veikia: 2 pagrindinės mokyklos (227 moksleiviai), 1 vaikų darželis (17 vaikų), 1  
ambulatorija, 3 medicinos punktai, 3 Pasvalio kultūros centro skyriai, 4 Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos padaliniai ir Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus. 
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Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 5 bendruomenės ir Sėlių kultūros ir socialinės paramos 
bendrija, veikia 4 įmonės, 8 parduotuvės. 

Seniūnija atliko 101,2 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 50,6 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 4 
gyvenvietėse, organizavo  13 kapinių priežiūrą. Per 2011 metus Krinčino seniūnijoje nuveikta 
nemažai ūkinių darbų: renovuotas Pajiešmenių ir Ličiūnų kaimų gatvių apšvietimas; Krinčino 
miestelio pirtyje pakeista krosnis; Krinčino kultūros namų salei nupirkti baldai, žaliuzės, scenos 
užsklanda; miestelio centre pastatyta nauja skelbimų lenta; naujai perklotas šaligatvis prie 
seniūnijos ir plytelių takas prie bažnyčios; kartu su Pajiešmenių kaimo bendruomene Pajiešmenių 
kaimo centre pastatytas stogastulpis. 

2011 metais priimta  332 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių plotus, atnaujinta daugiau nei 450 žemės ūkio valdų. Pradėta vykdyti pastatų asbestinių 
stogų dangų inventorizacija. 

Seniūnijoje 2011 metais parengti 246 seniūno įsakymai, gyventojams išduotos 149 pažymos 
apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį, atlikti 295 veiksmai susiję su gyvenamosios vietos 
deklaravimu, užregistruoti 69 gaunamieji raštai, parengtas 61 siunčiamasis raštas, išduoti 49 
leidimai laidoti ir 61 leidimas prekiauti bei teikti paslaugas viešosiose vietose. Kaip ir kiekvienais 
metais buvo šaukiami gyventojų susirinkimai, sprendžiamos jų problemos. Prieš pat Naujuosius 
metus buvo organizuojami seniūnaičių rinkimai seniūnaitijose, seniūnaičiai išrinkti iš pirmo karto. 

Seniūnijoje dirba 19 darbuotojų: du valstybės tarnautojai, 8 darbuotojai, nepriskirti valstybės 
tarnautojų kategorijai, 9 komunalinio ūkio darbuotojai. 
 

Namišių seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 6455 ha plotą. Seniūnijoje gyvena 1010 gyventojų, jos teritorijoje 

išsidėstę Deveitonių, Kiemėnų, Kuzmiškio, Manikūnų, Momelėnų, Mitrišiūnų, Molynės, Namišių, 
Purvių, Velžių, Velželių kaimai. Didesnės gyvenvietės  –  Kiemėnai, Namišiai, Manikūnai. 

Seniūnijoje veikia: Namišių pradinė  mokykla (32 moksleiviai), Pasvalio kultūros centro 
Namišių skyrius, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Namišių ir Kiemėnų padaliniai. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios Namišių, Kiemėnų, Manikūnų bendruomenės, veikia 2 
bendrosios praktikos gydytojų kabinetai, paštas, įmonė ŽŪB ,,Ąžuolas“, UAB ,,Briketa“, penkios 
parduotuvės. 

Seniūnija atliko 38 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 10 ha ploto viešųjų teritorijų 
tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją keturiose 
gyvenvietėse, organizavo 10 kapinių priežiūrą. Kiemėnų kaime išasfaltuota Totorkalnio gatvė (4800 
kv. m), Manikūnų, Namišių kaimams paruošti kapinių praplėtimo planai, pradėtos tvarkyti kapinių 
tvoros, sumontuoti vartai. Kiemėnų, Manikūnų kapinėse išpjauti avarinės būklės medžiai. Padedant 
seniūnijos gyventojams, tvarkoma aplinka apie kryžius, koplytstulpius. 2011 m. iš dalies atnaujintas 
Namišių, Manikūnų, Kiemėnų gatvių apšvietimas, sumontuota 30 šviestuvų. 

2011 metais priimta 180 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus, atnaujinta 190 žemės ūkio valdų.  

Seniūnijoje 2011 metais gyventojams išduota 230 pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokią 
faktinę padėtį, atlikti 42 veiksmai, susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu. 
 Savivaldybės lėšomis įgyvendinti projektai: ,,Namišiečiams reikia šilumos“ (1 500 Lt), 
,,Sveiki be vaistų“ (1 000 Lt). Surengta seniūnijos žiemos šventė „Namišiai 2011“, Užgavėnių 
šventė“. Suorganizuota akcija ,,Darom“ 2011, jos metu pasodinta medelių, sutvarkyti Namišių, 
Kiemėnų parkai, Manikūnų k. bendruomenės pastato aplinka, paplūdimys. 

Seniūnijoje dirba 11 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 5 darbuotojai, nepriskirti valstybės  
tarnautojų kategorijai, 4 komunalinio ūkio darbininkai. 
 

Pasvalio apylinkių seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 13252,5 ha plotą. Seniūnijoje iš viso yra 57 kaimai. Didžiausi iš 

jų: Ustukiai (554 žmonės), Papyvesiai (373), Valakėliai (358), Aukštikalniai (336). Du kaimai - be 
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gyventojų. 2011 m. seniūnijoje gyveno 3722 žmonės, iš jų: 602 – pensinio amžiaus, daigiau kaip 80 
metų  – 172, vieniši nusenę – 55, vaikų iki 18 metų – 691. Bendras neįgaliųjų skaičius seniūnijoje – 
687. 2011 m. gimė 33 vaikai. Mirė 35 seniūnijos gyventojai. 

Seniūnijoje dirbo 17 darbuotojų: seniūnas, seniūno pavaduotoja, finansininkė, žemės ūkio 
specialistė, socialinio darbo organizatorė, socialinė darbuotoja, darbo organizavimo inžinierius, 
traktorininkas, 3 valytojos, inžinierius energetikas, elektrikas, kiemsargė, 3 nekvalifikuoti 
atsitiktinių darbų darbininkai.  

Pagal parengtas viešųjų darbų programas seniūnijoje 2011 m. asmenys tvarkė gyvenviečių 
gatves, pakeles, kapines, parkus, socialinės bei visuomeninės paskirties pagalbines patalpas. 

2011 m. administruojami Pasvalio apylinkių seniūnijai skirti biudžeto asignavimai sudarė 
544,2 tūkst. Lt. Įsigytas verstuvas traktoriui MTZ, parengtas Valakėlių kultūros namų paprastojo 
remonto techninis projektas. 

Seniūnija atliko 107,1  km vietinių viešųjų kelių priežiūrą. Taip pat buvo prižiūrima  55392 
kv.m gatvių ir šaligatvių. Tvarkoma 18 ha bendrojo naudojimo teritorijų: Migonių piliakalnis, žydų 
genocido aukų kapinės Žadeikių miške, Kryžių slėnis, Atgimimo parkas, Vileišių parkas Medinių 
kaime ir kt. 

Seniūnija organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Aukštikalnių, Diliauskų, 
Papyvesių, Kiemelių, Ustukių, Čižiškių, Talačkonių, Dagiliškio, Valakėlių, Pervalkų, Vilkagirio, 
Pasvalio vienkiemių, Šimonių kaimuose. Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Ustukių kaimuose dalis 
gatvių šviestuvų pakeista į elektros energiją taupančius gatvės šviestuvus. 

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, tvarkoma aplinka, pjaunama žolė. 

Seniūnija taip pat organizavo 13 veikiančių ir 8 neveikiančių kapinių priežiūrą, kurių 
bendras plotas – 2,5 ha. Čia buvo pjaunama žolė, atvežama smėlio. 

Gyventojams teikiamos viešosios paslaugos: transporto paslaugos MTZ traktoriumi 
(daugiausia malkų pervežimas), žolės pjovimas krūmapjove-žoliapjove (rankine). Paslaugos 
atliekamos vienišiems pensinio amžiaus, neįgaliesiems, kitiems panašią socialinę padėtį turintiems 
asmenims.  

Papyvesių, Talačkonių, Ustukių, Valakėlių seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai.   
Bendradarbiaujama su 8 kaimo bendruomenėmis – Talačkonių, Atžalyno, Valakėlių, 

Ustukių, Pervalkų, Vilkagirio, Žadeikių, Šimonių ir Santakos bendrija. 
Papyvesių kaime iš gelžbetonio plokščių nutiesta dalis pėsčiųjų tako, kapinėse pagaminta ir 

įrengta dalis tvoros. Kiemelių, Papyvesių, Diliauskų, Valakėlių, Pervalkų, Ustukių kaimuose 
atnaujintos skelbimų lentos.  

Gavus leidimus iš Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, 5 kapinėse, 4 
kaimuose pašalinti 108 avarinės būklės, išpuvę, sausi,  pavojingai pasvirę medžiai. 

Už 300 Lt gautų iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos įsigyta ir pasodinta  
želdinių.  

Gyventojams išduota 517 pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį, atlikta 
112 notarinių veiksmų. Pasirašyti 56 įsakymai personalo klausimais, veiklos organizavimo 
klausimais – 21, atostogų ir komandiruočių klausimais – 27, darbų bei paslaugų sutartys, atliktų 
darbų bei paslaugų aktai, pažymos – 21. Gauta gyventojų prašymų, pranešimų – 119, skundų 
negauta.  

Priimta 411 seniūnijos gyventojų prašymų išduoti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją 
vietą, išduota pažymų – 448, užpildyta 133 gyvenamosios vietos deklaracijos, asmenims 
pakeitusiems gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, 22 
– gyvenamosios vietos deklaracijos, asmenims išvykstant iš  Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 
šešių mėnesių laikotarpiui, priimta 14 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir 
naikinimo, 1 asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 4 
pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduoti leidimai: atlikti 
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kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje  – 5, 
organizuoti renginius viešojoje vietoje – 1, laidoti – 41. 

Užpildyta, priimta, užregistruota ir nustatyta tvarka perduota Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai 371 paraiška tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, 
atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų, paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 metų programos priemones. Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujinta 112 žemės 
ūkio valdų. Užpildyta 17 tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų. 
 

Pasvalio miesto seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 722 ha plotą, seniūnijoje gyvena 7756 gyventojai. 
Seniūnijoje veikia: Petro Vileišio gimnazija (750 moksleivių), Lėvens pagrindinė mokykla 

(421 moksleivis), Svalios pagrindinė mokykla  (527 moksleiviai), Darželis-mokykla ,,Liepaitė“ 
(113 moksleivių, 115 priešmokyklinio amžiaus vaikų), Lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ (119 vaikų), 
Lopšelis-darželis ,,Eglutė“(207 vaikai), Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras (113 suaugę 
moksleiviai), Pasvalio specialioji mokykla (69 moksleiviai), VšĮ Pasvalio ligoninė, VšĮ Pasvalio 
pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 
Pasvalio krašto muziejus. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 53 daugiabučių namų bendrijos, veikia 89 parduotuvės, 9 
vaistinės. 

Seniūnija atliko 59 gatvių priežiūrą, 114,43 ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymą seniūnijoje, 
organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Pasvalio mieste, organizavo kapinių priežiūrą. 
Vykdant Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukciją seniūnija išvežė ir rūšiavo senų šaligatvių plyteles 
ir plokštes. Tinkamos naudojimui medžiagos buvo užpajamuotos ir pagal pateiktas paraiškas 
išlaiduojamos savivaldybei priklausančioms įmonėms, organizacijoms (seniūnijoms, mokykloms, 
priešgaisrinei tarnybai ir kt.), pagal pateiktas paraiškas. Sutvarkyta teritorija prie seniūnijai 
priklausančių garažų, užpiltas ir išlygintas dirvožemis, atsivežta juodžemio gėlynų teritorijų 
tvarkymui. Priimta laikinam sandėliavimui akmenys iš grindinio, kurie bus panaudoti 2012 m. 
rengiant senojo tilto prieigą. Nuolat prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos, plotai šienaujami 
keletą kartų per sezoną. Miesto parke, Smegduobių parke, prie Pasvalio girininkijos ir buvusios 
geležinkelio stoties pastatyti informaciniai ženklai su teritorijas prižiūrinčių įmonių pavadinimais. 
Pagaminti ir pastatyti suolai poilsiui prie pėsčiųjų tako poliklinikos link, prie Autobusų stoties, ties 
UAB ,,Pasvalio melioracija“ ir Panevėžio g. prie įvažiavimo į parką. Pakloti nauji šaligatviai prie 
Turgaus, Taikos g., nuo Pasvalio sporto mokyklos parduotuvės ,,Agis“ link. Pagaminta ir pastatyta 
medinė tvora Sodų g. prie kapinių, tvorelė prie Girnų muziejaus. Nupirktas naujas traktorius–
krautuvas ,,Komatsu“. Paruošas pagrindas ir įrengtos penkios aikštelės antrinių (rūšiuojamų) atliekų 
konteineriams. 

Gyventojams išduot  1166 pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį, atlikta 
notarinių veiksmų. Įvesta į Gyventojų registro duomenų bazę 400 gyvenamosios vietos deklaracijų. 

Seniūnijoje dirba 35 darbuotojai: 2 valstybės tarnautojai, 7 darbuotojai nepriskirti valstybės 
tarnautojų kategorijai, 26 komunalinio ūkio darbuotojai. 

 
Pumpėnų seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 17672,10 ha plotą. Per Pumpėnų seniūniją teka dvi upės: Lėvuo 

ir Pyvesa, kurios vaga su pievomis paskelbti hidrologiniu draustiniu.  
Seniūnijoje gyvena 2978 gyventojai, jos teritorijoje išsidėstę 42 kaimai ir 2 miesteliai. 

Didesnės gyvenvietės – Pumpėnų, Kalno, Rinkūnų, Kriklinių, Vilkiškių. 
Seniūnijoje veikia: Pumpėnų vidurinė mokykla (291 moksleivis), Jurgėnų pradinio ugdymo 

skyrius (14 moksleivių), Rinkūnų pradinio ugdymo skyrius (18 moksleivių), Pumpėnų ambulatorija, 
3 medicinos punktai (Jurgėnų, Kriklinių, Rinkūnų), Pasvalio kultūros centro 4 skyriai (Jurgėnų, 
Kriklinių, Rinkūnų, Pumpėnų), Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 4 padaliniai 
(Jurgėnų, Kriklinių, Rinkūnų, Pumpėnų). 

 37



Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 5 bendruomenės (Pumpėnų, Kriklinių, Rinkūnų, Vilkiškių, 
Jurgėnų), veikia 10 įmonių, 8 parduotuvės. 

Seniūnija atliko 72,27 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 23,41 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 5 
gyvenvietėse, įrengė apšvietimą Kalno kaimo Ežero gatvėje. Organizavo 17 kapinių, pilkapių 
priežiūrą. Pašalino supuvusius, pavojingai pasvirusius 28 medžius Auriliškių kapinėse, Pumpėnų 
miestelyje, prie naujųjų Kriklinių kapinių, Lėvens pakrantėje Gegabrastos kaime. Atlikti remonto 
darbai priskirtuose objektuose: Rinkūnų, Jurgėnų, Kriklinių pradinių ugdymo skyriuose, į Kriklinių 
mokyklos patalpas perkelta Kriklinių biblioteka ir kultūros namai. Atliktas remontas Pumpėnų 
pirtyje; remontuota ir perdažyta Pumpėnų naujųjų kapinių tvora ir pasodintos 25 sidabrinės eglės; 
iškirsta 4000 m pakelės krūmų kelyje Moliūnai-Januškos, Smilgeliai-Molynė. 

organizavo 17 kapinių, pilkapių priežiūrą. Atlikti remonto darbai priskirtuose objektuose: 
Rinkūnų, Jurgėnų, Kriklinių pradinių ugdymo skyriuose, Pumpėnų pirtyje. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priėmė prašymus registruoti 
ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, 2011 m. priėmė 309 
paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. 

Seniūnijoje atlikta 312 notarinių veiksmų, gyventojams išduotos1058 pažymos apie faktinę 
padėtį, vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją išduotos 452 pažymos, išduoti 44 
leidimai laidoti, 4 - organizuoti renginius viešosiose vietose, 1 - atlikti kasinėjimo darbus viešojo 
naudojimo teritorijose, ir 61 - prekybai viešosiose vietose. 

Tvarkoma ir vykdoma buhalterinė apskaita. 2011 m. Seniūnijoje administruota 417 231 Lt 
biudžeto lėšų. Vykdant spec. programas gauta ir administruota 23 524 Lt.  

Seniūnijoje dirba 22 darbuotojai: du valstybės tarnautojai, penki darbuotojai, nepriskirti 
valstybės tarnautojų kategorijai, penkiolika komunalinio ūkio darbuotojų. 
 

Pušaloto seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 14187,5 ha plotą, seniūnijoje gyvena 2016 gyventojai, jos 

teritorijoje išsidėstę 38 kaimai. 2011 metais gimė 13 naujagimių ir įregistruoti 35 mirties atvejai. 
Per metus išvyko į užsienio šalis 17 asmenų. Didesnės gyvenvietės yra: Pušaloto miestelis, Deglėnų 
ir Mikoliškio kaimai. Kaimuose, kuriuose yra daugiau kaip 20 objektų, suteikti gatvių pavadinimai. 
Tai Deglėnų, Kidžionių, Toliūnų, Vytėnų ir Stumbriškio kaimuose. 

Seniūnijoje veikia: Pušaloto pagrindinė mokykla (100 moksleivių), Mikoliškio pradinio 
ugdymo skyrius (19 moksleivių), Pasvalio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ Mikoliškio skyrius (34 
vaikai), Pušaloto ambulatorija, Mikoliškio ir Deglėnų medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro 
Mikoliškio ir Pušaloto skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Pušaloto, 
Mikoliškio ir Deglėnų padaliniai. Buvo organizuota nemažai renginių. Tai kraštiečių susitikimai 
Deglėnuose ir Pušalote, Žiemgalos krašto dailininkų pleneras Deglėnuose, Žolynės šventė, Padėkos 
vakaras Pušalote, Mikoliškio kultūros namų kaimo kapelos ,,Apynėlis“ jubiliejinis koncertas, dailės 
darbų parodos bibliotekose ir kt. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios Pušaloto, Mikoliškio ir Deglėnų bendruomenės, veikia trys 
įmonės, 6 parduotuvės. 

Seniūnija atliko 114,72 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 23,68 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 
Pušaloto, Mikoliškio, Deglėnų ir Kauklių gyvenvietėse, organizavo veikiančių Pušaloto miestelio ir 
12 neveikiančių kaimo kapinių priežiūrą. 2011 metais buvo organizuotas Pušaloto miestelio Tulpių, 
Dičiūnų, Orelių, J. Gagarino, Žemaitės, Aušros bei Mikoliškio kaimo Taikos, Stoties, Deglėnų 
kaimo Parko ir Pelkių gatvių dangos remontas. Buvo organizuotas Deglėnai-Jakūboniai, Kaukliai-
Deglėnai, Toliūnai-Papiškiai bei Orelių kaimo kelių remontas. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas 2011 metais priėmė 192 
paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, o 2010 metais – 
202 paraiškas. 
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Seniūnijoje atliekami notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo, 
civilinės saugos organizavimo funkcijos, kompiuterinėje laikmenoje tvarkomos namų ūkio knygos, 
išduodamos įvairios pažymos gyventojams, išduodami leidimai laidoti, tvarkoma ir vykdoma 
buhalterinė apskaita. 

Seniūnijoje dirba 17 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 6 darbuotojai, nepriskirti valstybės 
tarnautojų kategorijai, 9 komunalinio ūkio darbuotojai. 

 
Saločių seniūnija 
Seniūnijoje 2011 m. sausio 1 d. gyveno 3028, o 2011 m. gruodžio 31 d. – 2964 gyventojai. 

Seniūnijos teritorijoje yra 51 kaimas, iš jų 9 nėra gyventojų.  
Seniūnijoje veikia (skaičiai metų pradžioje – metų pabaigoje): Saločių Antano Poškos 

vidurinė mokykla (383-359 moksleiviai), Dagių vaiko dienos centras (29-25 vaikai), Puškonių 
vaiko dienos centras (33-29 vaikai); Žadeikonių vaiko dienos centras (32-31 vaikai); Ustukių 
pagrindinės mokyklos Žilpamūšio pradinio ugdymo skyrius (11-9 moksleivių), Saločių 
ambulatorija, Dagių, Raubonių ir Žilpamūšio medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro Saločių, 
Raubonių ir Žilpamūšio skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Dagių, Raubonių, 
Saločių, Žadeikonių ir Žilpamūšio padaliniai. Nuo 2011 m. rugsėjo 18 d. veikia Pajiešmenių 
pagrindinės mokyklos Raubonių vaikų ir jaunimo užimtumo centras, kurį lanko 35 vaikai ir 15 
jaunuolių. 

Metų pradžioje seniūnijoje dirbo 22 darbuotojai: du valstybės tarnautojai, 5 darbuotojai, 
nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, 15 komunalinio ūkio darbuotojų. Nuo 2011 m. kovo 1 d. 
įvedus Žilpamūšio mokyklos valytojo pareigybę, dirba 24 darbuotojai: 2 valstybės tarnautojai, 5 
darbuotojai, nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, 17 komunalinio ūkio darbuotojų. 

Į seniūniją kreipėsi 9370 gyventojų, iš jų į seniūną – 1365 (136 – dėl transporto paslaugų 
suteikimo) seniūno pavaduotoją – 1684; socialines darbuotojas – 4985; žemės ūkio specialistę – 
1336. 

Išnagrinėti 224 gyventojų prašymai. 
Išduotos 592 pažymos apie faktinę padėtį; 56 leidimai laidoti; 118 leidimų prekybai; 1 

leidimas kasinėti. 
Išleisti 266 įsakymai, iš jų: 106 seniūnijos veiklos; 129 personalo valdymo; 31 atostogų, 

komandiruočių klausimais.  
Atlikti 37 notariniai veiksmai.  
Paruošti ir priimti 223 gyventojų prašymai deklaravimo pažymoms gauti. Išduotos 283 

pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Įvesta į Gyventojų registro duomenų bazę 119 
gyvenamosios vietos deklaracijų, iš jų 101 atvykimo ir 18 išvykimo deklaracijų. Pagal būstų 
savininkų prašymus priimtas 21 seniūno sprendimas dėl 34 asmenų duomenų keitimo ir 24 asmenų 
duomenų naikinimo Gyventojų registro duomenų bazėje. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priėmė 420 prašymų 
registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, priimtos 
376 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, 65 
savininkams užpildyta ir įregistruota 348 asbesto gaminius turinčių pastatų ataskaitų. 

 Suorganizuotos 2 gyventojų sueigos ir 1 seniūnaičių sueiga. Seniūno 2010 m. veiklos 
ataskaita pateikta Žilpamūšio ir Raubonių kaimų gyventojų sueigose. Sueigų metu iš gyventojų 
gauta pasiūlymų apriboti greitį prie Žilpamūšio k. tilto ir Raubonių k. Taikos gatvėje 2011 m. 
vasario mėnesį kreiptasi į rajono Saugaus eismo komisiją dėl greičio apribojimo Žilpamūšio ir 
Raubonių kaimuose. Gyventojų pageidavimai buvo patenkinti.  

 2011 m. sausio 10 d. seniūnaičių sueigoje svarstyti šie klausimai: išrinktas seniūnaičių 
sueigos pirmininkas, pritarta seniūnijos 2010 metų veiklos programos ataskaitai, seniūnijos 2011 
metų veiklos programai, seniūnijos 2011 metų viešųjų darbų įgyvendinimo išlaidų sąmatai. 

Seniūnija atliko 103,45 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių, 22 paveldo objektų priežiūrą. 
Kelių priežiūrai nupirktas autogreideris DZ-180. Pagal gyventojų prašymus  išvalytas melioracijos 
sistemos rinktuvas Saločių miestelio Rūtų gatvėje, įrengtos 2 vandens pralaidos Žilpamūšio kaime, 
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įvestas vandentiekis 2 gyventojams Saločių mstl. Kęstučio gatvėje. Seniūnijos medžiagomis 
vietinių meistrų pagaminta ir pastatyta nuoroda į Saudogalos kaimą. Pastatyta nuoroda į 
Kurpalaukio kaimą. Pagaminta ir pastatyta skelbimų lenta Puškonių kaime, įrengtas gandralizdis 
Saločių mstl. Liepų gatvėje.  

Vykdytas seniūnijos gyvenviečių 16,952 ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymas. Vejų 
priežiūrai nupirktas vejos traktorius Stiga Park Prestige 4 WD.  Sniego valymui nuo gatvių  
pagamintas pleišto formos skydas prie seniūnijos greiderio. 

Organizuota 7 gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija. Saločių mstl. įrengta 50 
naujų ekonomiškų šviestuvų.  

Sutvarkyti  33 pastatai - 7760,25 kv.m. Raubonių vaiko dienos centre pakeistas stogas, 
įrengtos trys patalpos užsiėmimams. Saločių ambulatorijos pastate įrengtas butas šeimos gydytojai. 
Seniūnijos administraciniame pastate suremontuota laiptinė. 

Seniūnija prižiūrėjo 25 kapines, iš jų 12 veikiančių. Gavus leidimus nupjauti 3 medžiai 
Saločių ir 1 medis Ąžuolpamūšės kapinėse. 

Iš Saločių miestelio katilinės buvo teikiama šilumos energiją ir karštas vanduo Saločių 
Antano Poškos vidurinei mokyklai, ambulatorijai, seniūnijos administracinio pastato ir 7 gyventojų 
butams, iš viso 6463 kv. m patalpoms.   

Pagal Pataisos inspekcijos ir Policijos siuntimus už paskirtas pinigines baudas 
neapmokamus viešuosius darbus dirbo 15 asmenų. Už socialines pašalpas visuomenei naudingus 
darbus dirbo 117 asmenų.  

Puškonių ir Puodžių kaime įrengtos aikštelės atliekų rūšiavimo konteineriams. Dabar 
seniūnijoje yra 8 tokios aikštelės. 2011 m. gruodžio 31 d. 2345 arba 79 proc. seniūnijos gyventojų 
turi 817 atliekų surinkimo konteinerių. Raštu apklausus seniūnijos gyventojus, Savivaldybei 
pateiktas 120 sodybų savininkų sąrašas dėl biokonteinerių skyrimo. 

Seniūnijoje aktyviai dirba 7 kaimų bendruomenės: Saločių miestelio ir aplinkinių kaimų 
(154 nariai), Kurpalaukio (32 nariai), Raubonių (120 narių), Puškonių (110 narių), Škilinpamūšio 
kaimo bendruomenė (25 nariai), Žadeikonių (50 narių) ir Žilpamūšio (110 narių). Pasvalio miesto 
šventei pagamintas vikingų laivo maketas. 

Organizuotos Žiemos, Užgavėnių, Joninių, Vasaros, pagyvenusių žmonių šventės, 
tarptautinio estafetinio bėgimo „Vilnius – Ryga – Talinas“ dalyvių sutiktuvės, krepšinio ir šachmatų 
varžybos, tvarkingiausių sodybų konkursai. Kartu su Zoknių pasienio užkardos pareigūnais, 
Vilniaus pasieniečių muziejumi 2011 m. birželio 28 d. Saločių miestelio parke  paminėtas 
pasieniečio Mykolo Repšio žūties 70-metis. 2011 m. lapkričio 18 d. pirmą kartą organizuota 
seniūnijos kaimų bendruomenių šventė „Suėję į būrį pabūkim kartu“. 

2011 m. balandžio 15 d. suorganizuota gyventojų aplinkos tvarkymo talka Saločių 
miestelyje. Dalyvavo 30 gyventojų ir 340 mokinių. Surinkta 7 t šiukšlių. Nupirkti ir pasodinti 66 
medeliai: 25 tujos Buiviškių kapinėse, 15 didžialapių liepų, 10 paprastųjų eglių, 20 koloninių pušų, 
1 japoninė lanksva Saločių miestelio Liepų gatvėje, prie upės ir parke.  

 
Vaškų seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 18884 ha plotą. Seniūnijoje gyvena 2978 gyventojai, jos 

teritorijoje išsidėstę 68 kaimai. Didesnės gyvenvietės  – Vaškų mstl., Tetirvinų, Nairių, Grūžių, 
Titkonių. 

Seniūnijoje veikia: Vaškų vidurinė mokykla (191 moksleiviai) ir Grūžių pagrindinio ugdymo 
skyrius (80 moksleivių), Pasvalio Svalios pagrindinės Tetirvinų pradinio ugdymo skyrius (23 
moksleiviai), Vaškų ambulatorija, 3 medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro 2 skyriai, Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 3 padaliniai. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 8 bendruomenės,  veikia 10 įmonių, 9 parduotuvės. 
Seniūnijoje gatvių apšvietimas įrengtas 10 gyvenviečių. 
Seniūnijoje atlikti 165 notariniai veiksmai, daugiausia patvirtinant parašus ir nuorašus. 

Gyventojai tvirtino dokumentus dėl valstybinės žemės pirkimo, dėl neįgalumo dokumentų ir kitų. 
Išduota seniūnijos gyventojams 479 pažymos apie šeimos sudėtį dėl maitinimo ir įvairioms 
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pašalpoms gauti, dėl pastatų teisinės registracijos ir kt. Nuolat pagal galimybes kaupiama 
informacija apie ūkinius kiemus. Jų seniūnijoje yra daugiau kaip 1300. Atliekant gyventojų registro 
funkcijas, išduotos 282 įvairios pažymos, užpildyta 151 deklaracija. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priimti 366 prašymai 
registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, 344 
paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, 44 savininkams 
užpildytos 230 asbesto gaminius turinčių pastatų ataskaitos. 

Buvo vykdomas kelio Gineikiai–Kyburiai pakelės krūmų kirtimas, iškirsta 1 ha. Šalinami 
avarinės būklės medžiai Vaškų parke ir kapinėse, Kyburių senosiose kapinėse. Įrengta Šileikonių 
kapinių tvora. Organizuotas kelių tvarkymas – 2011 metais nugreideriuota apie 102 kilometrai.  

Seniūnijos gyvenvietėse veikia 8 kaimų bendruomenės, su jomis buvo rengiami įvairūs 
renginiai: Vaškų parke surengta Užgavėnių šventė; visuotinė talka aplinkos tvarkymui „Darom 
2011“; Velykinis krepšinio turnyras; jaunimo poezijos pavasaris; poezijos naktinėjimai „Nemiga 
nakty...“ tradicinė vasaros šventė; Liepos 6 -osios Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos Lietuvos tūkstantmečio vardo  minėjimas ant aukščiausios Pasvalio rajono 
vietos Velniakalnio – Kriaušiškių kaime; surengtas bėgimas Vaškai–Velniakalnis; Baltų vienybės 
dienos ir rudens lygiadienio šventė Velniakalnyje; Kalėdinis krepšinio turnyras. 

Nairių ir Titkonių kaimuose prie vandens telkinių sutvarkyti paplūdimiai: pastatyti tualetai, 
įrengtos persirengimo kabinos, atnaujintas paplūdimių smėlis. 

 
Seniūnijų vadovai ir tarnautojai dirbo įvairiose komisijose, sprendė bendras vietos 

problemas, teikė pasiūlymus tiek seniūnijų veiklos, tiek vietos bendruomenių gyvenimo klausimais.  
 
Tokie pagrindiniai Savivaldybės administracijos darbai, pagrindinės veiklos kryptys. 

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