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ĮVADAS 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita Savivaldybės tarybai ir merui teikiama 

vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punkto nuostatas.  

Savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) yra įstaigos 

vadovas, kuris vadovauja Administracijai. Administracijos direktorius, būdamas tiesiogiai ir 

asmeniškai atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų 

įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, planuoja ir 

organizuoja Administracijos veiklą, duodamas pavedimus, leisdamas įsakymus ir kontroliuodamas jų 

įgyvendinimą. Vadovaudamas Administracijos struktūriniams padaliniams, Administracijos 

direktorius organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą, Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, 

administruoja Savivaldybės turtą, organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, teritorijos 

planavimo dokumentų rengimą. Administracijos direktorius koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias 

paslaugas teikiančių subjektų darbą bei kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam 

priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas atlieka per Administracijos struktūrinius 

padalinius ar tiesiogiai įgaliodamas atskirus darbuotojus. 

Šioje Administracijos direktoriaus ir Administracijos veiklos ataskaitoje pateikta informacija 

apie savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų 

panaudojimą. Ataskaitoje pateikti savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų 

2017 m. veiklų ataskaitų duomenys. 

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

 

 

I. PERSONALO VALDYMAS 
     

2017 m. sausio 1 d. Administracijoje dirbo 73 valstybės tarnautojai ir 250 darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis (iš viso 323 asmenys), 2017 m. gruodžio 31 d. – 76 valstybės tarnautojai 

ir 252 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 328 asmenys). 

Per ataskaitinį laikotarpį, t. y. nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.: 

 Priimti 49 asmenys (8 valstybės tarnautojai ir 41 darbuotojas, dirbantis pagal darbo 

sutartis). 

 Atleisti 43 asmenys (5 valstybės tarnautojai ir 38 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis). 

Didžiausia personalo kaita ataskaitiniu laikotarpiu vyko  Administracijoje (atleido 9 asmenis, 

priėmė – 13), Pasvalio miesto seniūnijoje (atleido – 7, priėmė – 10), Vaškų seniūnijoje (atleido – 6, 

priėmė – 8) ir Pumpėnų seniūnijoje (atleido – 6, priėmė – 5 asmenis). 
 

 2017 metais buvo paskelbti 9 konkursai į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

karjeros valstybės tarnautojų pareigas ir 2 atrankos į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

pareigas. 1 paveiksle pavaizduotas skelbtų konkursų į atitinkamas valstybės tarnautojų pareigas 

skaičius 2017 m. 
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1 pav.  Konkursų, organizuotų Administracijoje 2017 m., skaičius 

 

Po 2 kartus, buvo skelbti ir organizuoti konkursai į: Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus 

vyresniojo specialisto, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto ir Daujėnų seniūnijos 

seniūno pareigas. Paminėtina, jog Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnieji specialistai 

konkurso būdu buvo išrinkti pirmaisiais bandymais, tačiau abu kartus šių specialistų darbo trukmė 

įstaigoje – maža. Dėl šios priežasties, konkursas į šias pareigas per vienerius metus buvo organizuotas 

2 kartus. 

 

Personalo tarnybinės veiklos vertinimas vyksta nuolat. Karjeros valstybės tarnautojo 

tarnybinės veiklos vertinimo metu įvertinama darbuotojo kvalifikacija ir gebėjimai atlikti pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas bei pasiekti rezultatai. 2017 metais 24 valstybės tarnautojai eilinio bei 

neeilinio vertinimų metu buvo įvertinti labai gerai ir jiems suteiktos aukštesnės nei turėtos 

kvalifikacinės klasės. Nepatenkinamai neįvertintas nei vienas valstybės tarnautojas. 

 

2017 metais 150 Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, dalyvavo 522 mokymuose. Didesnę dalį mokymų sudarė specialiųjų ir profesinių gebėjimų, 

reikalingų konkrečioms pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, tobulinimas. Nemaža 

dalis šių mokymų buvo orientuota į numatomus socialinio modelio pokyčius, susijusius su Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu bei Administracinių nusižengimų kodeksu.  
 

 

II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMS TEISMUOSE 

 

Savivaldybės tarybai, Administracijai ieškovu, pareiškėju, atsakovu, trečiuoju asmeniu arba 

suinteresuotu asmeniu, išvadą teikiančią instituciją atstovauta 127 bylose. Atstovautos bylos pagal 

bylų rūšis pasiskirstė taip: 5 administracinės bylos, 122 civilinės bylos. 

Ypatingoji teisena: 

 Didžiąją dalį civilinių bylų sudarė bylos, kuriose atstovaujamas Administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius: dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo 

paskyrimo – 9 bylos; dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse – 13 bylų; dėl asmens 

pripažinimo ribotai veiksniu tam tikrose srityse – 1 byla. Pažymėtina, kad 2017 m. buvo nagrinėjamos 

net 82 bylos dėl teismo sprendimų, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, peržiūrėjimo, 1 byla dėl 

atleidimo nuo rūpintojo pareigų ir rūpintojo paskyrimo, 1 byla dėl atleidimo nuo globėjo pareigų ir 

globėjo paskyrimo. 
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 Buvo nagrinėjamos 10 bylų dėl daiktinių teisių: dėl juridinę reikšmę turinčio fakto 

nustatymo – 2 bylos; dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį – 8 bylos.  

Ginčo teisena: 

 Buvo teikiama išvada byloje dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo ir 

bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo. 

 Atstovauta 4 bylose dėl skolos:  

1) pateiktas prašymas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui juridinio asmens bankroto 

byloje pareikšti ir įtraukti reikalavimą į kreditorių sąrašą. Teismo nutartimi terminas atnaujintas, 

kreditorių sąrašas - patikslintas. 

2) Administracija - suinteresuotas asmuo, nurodyta, kad asmuo valstybinės žemės nuomos 

mokesčiu nebeapmokestinamas, skolų už valstybinės žemės nuomą nėra. 

3) Ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo ir 

kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. 

4) Administracija - kreditorius fizinio asmens bankroto byloje. Teismo nutartimi patvirtintas 

patikslintas mokumo atkūrimo planas. 

 

Nuo visų atstovautų civilinių bylų 2017 m. skaičiaus 84 proc. sudaro Administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atstovavimas teismuose. 
 

 

III. PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

Pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas 2017 metais  nebuvo keičiamas. Administracija nėra 

sudariusi sutarčių su advokatais ar su viešosiomis įstaigomis dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo.  

2017-01-01 – 2017-12-31 laikotarpiu Pasvalio rajone pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 

733 asmenų, t.y. 3,01 proc. visų Savivaldybės gyventojų.  

Pareiškėjų, kuriems atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą, nebuvo, taip pat nebuvo ir 

pareiškėjų, kuriems buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė. Pažymėtina, kad per 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta pareiškėjų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo. 

Pirminės teisinės pagalbos pobūdis pateikiamas 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Klausimų, kuriais 2017 m. buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, klasifikacija  

Eil. 

Nr. 
Klausimai 

Suteiktos 

pirminės teisinės 

pagalbos 

skaičius 

1. 
Šeimos teisė                                                                                          

iš viso 
208 

1.1. 
Santuokos sudarymas ir nutraukimas, separacija, sutuoktinių turtinės 

teisės ir pareigos 
54 

1.2. 
Šeimos narių tarpusavio išlaikymas, tėvystės nustatymas ir 

pripažinimas 
128 

1.3. Kitos vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos 8 

1.4. Globa ir rūpyba, įvaikinimas 3 

1.5. Kiti klausimai 15 

2. 
Darbo teisė                                                                                           

iš viso 
63 

2.1. Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas 16 

2.2. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos 12 

2.3. Darbo sutarties pasibaigimas 25 
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2.4. Darbuotojų sauga ir sveikata 0 

2.5. Kiti klausimai 10 

3. 
Socialinės apsaugos teisė                                                                     iš 

viso 
47 

3.1 Socialinis draudimas 5 

3.2 Socialinė parama 37 

3.3 Kiti klausimai 5 

4. Žemės teisė 3 

5. Nuosavybės teisių atkūrimas 0 

6. 
Administracinė teisė ir administracinis procesas                             

iš viso 
37 

6.1. Administracinės nuobaudos 3 

6.2. Mokestiniai teisiniai santykiai 1 

6.3. 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmų (neveikimo) 

apskundimas 
23 

6.4. Kiti klausimai 10 

7. 
Civilinė teisė ir civilinis procesas                                                       

iš viso 
324 

7.1. Asmenys 48 

7.2. Daiktinė teisė 34 

7.3. Prievolių teisė 103 

7.4 Paveldėjimo teisė 41 

7.5. Notarų ir anstolių veikla 37 

7.6 Civilinis procesas 32 

7.7 Ikiteisminis ginčų sprendimas 12 

7.8 Kiti klausimai 17 

8. Baudžiamoji teisė 16 

9. Baudžiamasis procesas 9 

10. Kiti klausimai 26 

 

Daugiausia teisinių konsultacijų suteikta civilinės teisės ir proceso, šeimos teisės klausimais. 

Mažiausia pareiškėjų kreipiasi – baudžiamojo proceso, mokestinių teisinių klausimų, administracinių 

nuobaudų, žemės teisės, socialinio draudimo, globos ir rūpybos, įvaikinimo klausimais. Visai 

nesikreipta – darbuotojų saugos ir sveikatos, nuosavybės teisių atkūrimo klausimais. 

 

Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: 

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

interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme. Šia pagalba gali pasinaudoti asmenys, kurie 

neviršija nustatyto pajamų ir turto lygio. Jeigu asmens pajamos ir turtas neviršija pirmojo finansavimo 

lygio, valstybė kompensuoja visas išlaidas, žmogui paslaugos visiškai nieko nekainuoja, jeigu 

neviršija antrojo lygio – valstybė kompensuoja 50 procentų išlaidų. Asmuo, siekiantis gauti antrinę 

teisinę pagalbą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai privalo pateikti motyvuotą 

prašymą, jį pagrindžiančius dokumentus, metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai 

gauti.  

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

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

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

gauti, teikia juos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. 

2017-01-01 – 2017-12-31 laikotarpiu buvo parengti 175 prašymai suteikti antrinę teisinę 

pagalbą (toliau – APP prašymai) ir 48 dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms 
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(toliau – dokumentai įstaigoms).  

Teisinės pagalbos teikimo Savivaldybės administracijoje 2013 – 2017 m. dinamika 

pateikiama 2 paveiksle. 

 
2 pav. Teisinės pagalbos teikimas Administracijoje 2013-2017 metais 

 

 

IV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS 

 

Pajamos. Savivaldybės tarybos  patvirtintame 2017 metų Savivaldybės biudžete planuota 

gauti   24667,5 tūkst. Eur pajamų, gauta 24733,3  tūkst.  Eur.  Biudžeto pajamų planas įvykdytas 

100,2 proc.   

                                         

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

Eil. 

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Patikslintas 

2017 m. 

pajamų 

planas 

2017 m. 

įvykdymas 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvykdymas 

(proc.) 

Pajamų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Mokesčiai 11875,2 11965,9 90,7 100,7 48,3 

1.1. Gyventojų pajamų 

mokestis (gautas iš 

VMI) 

10783,2 10866,0 82,8 100,7 43,9 

1.2. Turto mokesčiai 947,0 959,5 12,5 101,3 3,9 

1.3. Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 
145,0 140,4 -4,6 96,8 0,5 

2. Dotacijos 11274,8 11259,7 -15,1 99,8 45,5 

2.1. Valstybinėms 

(perduotoms 

savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti 

2449,3 2437,5 -11,8 99,5 9,9 

2.2. Mokinio krepšeliui 

finansuoti 
5664,6 5664,6 0 100 22,9 

2.3. Kitos dotacijos 383,7 383,7 0 100 1,5 

2.4. Kelių programos 1191,1 1183,6 -7,5 99,3 4,8 
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priežiūros lėšos 

2.5. Dotacija įstaigos 

išlaikymui (Pasvalio 

specialioji mokykla)  

423,4 423,4 0 100 1,7 

2.6. Valstybės investicijų 

programa 
300,0 300,0 0 100 1,2 

2.7. Europos Sąjungos 

finansinės paramos 

lėšos  

412,7 416,9 4,2 101,0 1,7 

2.8. 
Bendrosios dotacijos 

kompensacija 
450,0 450,0 0 100 1,8 

3. Kitos pajamos 364,5 378,0 13,5 103,7 1,5 

4. 
Pajamos už teikiamas 

paslaugas 
1131,0 1092,4 -38,6 96,5 4,5 

5. 

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 

22,0 37,3 15,3 169,5 0,2 

6. 

Iš viso visi mokesčiai, 

dotacijos, pajamos ir 

sandoriai 

24667,5 24733,3 65,8 100,2 100 

7. Paskolos 722,0 630,6 x x x 

8. Iš viso 25389,5 25363,9 x x x 

9. 
Praėjusių (2016 m) lėšų 

likučiai 
 523,0 x x x 

  

Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas  25912,5  tūkst. Eur. Išleista  

25543,7 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 98,5 proc. 2017 metais grąžinome 11764,71 Eur 

nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 10295,74 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 

440,72 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 85,94 

Eur socialinėms paslaugoms kompensuoti, 922,52 Eur vaikų teisių apsaugai, 19,79 Eur viešiesiems 

darbams organizuoti. 

 

3 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją  

                                                                                                                  (tūkst. Eur )  

Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2017 m. 

patikslintas 

išlaidų 

planas 

 

2017 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

 

 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta- 

Plano 

įvykdymas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Bendrosios valstybės 

paslaugos 
2820,3 2708,7 -111,6 96,0 10,6 

2. Gynyba 26,0 26,0 0 100 0,1 

3. 
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga 
504,5 504,5 0 100 1,9 

4. Ekonomika 2840,0 2755,2 -84,8 97,0 10,8 

5. Aplinkos apsauga 235,1 217,8 -17,3 92,6 0,8 

6. 
Būstas ir komunalinis 

ūkis 
1633,3 1604,5 -28,8 98,2 

6,2 
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7. Sveikatos apsauga 202,0 200,8 -1,2 99,4 0,7 

8. Poilsis, kultūra ir religija 3220,9 3171,5 -49,4 98,4 12,4 

9. Švietimas 10103,5 10066,3 -37,2 99,4 39,4 

10. Socialinė apsauga 3604,6 3566,3 -38,3 98,9 14,3 

 Iš viso išlaidų 25190,2 24821,6 -368,6 98,5  

 Finansinių įsipareigojimų  

vykdymas (paskolų 

grąžinimas) 

722,2 722,1 -0,1 99,9 2,8 

 Finansinio turto įsigijimo 

išlaidos 
0,1     

 Iš viso  25912,5 25543,7 -368,8 98,5 100 

 

4 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę 

klasifikaciją (tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2017 m. 

išlaidų 

planas 

 

2017 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

(kasinės 

išlaidos) 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvykdymas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

1. 
Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 
14237,2 14186,2 -51,0 99,6 55,5 

1.1. Darbo užmokestis 10888,4 10854,1 x x x 

1.2. 
Socialinio draudimo 

įmokos 
3348,8 3332,1 x x x 

2.  
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
5235,0 5095,8 -139,2 97,3 20,1 

2.1. Mityba 348,9 342,6 x x x 

2.2. 
Medikamentai (darbuotojų 

sveikatos tikrinimas) 
11,2 10,9 x x x 

2.3. Ryšių paslaugos 73,9 71,2 x x x 

2.4. Transporto išlaikymas 379,4 362,2 x x x 

2.5. Apranga ir patalynė 13,9 13,4 x x x 

2.6. Spaudiniai 64,6 62,9 x x x 

2.7. Kitos prekės  872,1 851,8 x x x 

2.8. Komandiruotės  25,4 23,7 x x x 

2.9. 
Miestų ir gyvenviečių 

viešasis ūkis 
5,0 4,9 x x x 

2.10 
Ilgalaikio materialiojo 

turto einamasis remontas 
625,1 623,2 x x x 

2.11 Kvalifikacijos kėlimas 64,5 60,9 x x x 

2.12 Komunalinės paslaugos 1114,8 1083,1 x x x 

2.13 Kitos paslaugos 1636,2 1585,0 x x x 

3. Turto išlaidos 40,0 34,2 -5,8 85,5 0,1 

3.1. Sumokėtos palūkanos 40,0 34,2 x x x 

4.  Subsidijos  512,0 512,0 0 100 2,0 

4.1. 
Subsidijos (UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“) 
512,0 512,0    

5. Socialinės išmokos 1563,2 1541,0 -22,2 98,5 6,0 

5.1. 
Socialinė parama 

(pašalpos) 
1546,7 1525,3 x x x 
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5.2. 
Darbdavių socialinė 

parama  
16,5 15,7 x x x 

6. Kitos išlaidos 488,2 466,0 -22,2 95,4 1,9 

6.1. 
Kitiems einamiesiems 

tikslams 
488,2 466,0 x x x 

7. 

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto  

įsigijimo išlaidos 

3114,6 2986,4 -128,2 95,8 11,6 

7.1. 
Materialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 
3072,1 2945,9 x x x 

7.2. 
Nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 
42,5 40,5 x x x 

8. 
Finansinio turto įsigijimo 

išlaidos 
0,1 0 -0,1   

8.1. 
Akcijos ir kitas nuosavas 

kapitalas 
0,1 0    

9. 
Išlaidos dėl finansinių 

įsipareigojimų vykdymo 
722,2 722,1 -0,1 100,0 2,8 

9.1. Paskolos (grąžintos) 722,2 722,1 x x x 

10 Iš viso išlaidų 25912,5 25543,7 -368,8 98,5 100 

 

 Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 

2723,2  tūkst. Eur. Suteikta garantijų – 1160,3 tūkst. Eur.  Per 2017 metus grąžinta 722,1 tūkst. Eur 

ilgalaikių paskolų, sumokėta 34,2  tūkst. Eur palūkanų. Per 2017 m. pasirašyta viena kreditavimo 

sutartis su Danske  banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 350,0 tūkst. 

Eur sumai.  

 

           Mokėtinos sumos. 2017 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės 

funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 320,2 tūkst. Eur.  

 

5 lentelė. Mokėtinų sumų ataskaita pagal ekonominę klasifikaciją (tūkst. Eur) 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 
Išlaidų pavadinimas 

Mokėtinos sumos 

 biudžeto lėšos 

Likutis  

2016-12-31 

likutis 2017-12-31 

iš viso 

iš jų įvykdymo 

terminas praleistas 

daugiau kaip 

10 dienų 45 dienos 

1 2 3 4 5 6 

2           Išlaidos 307,4 294,5 0,0 13,5 

2 1         
Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 
19,3 28,1 0,0 0,0 

2 1 1       Darbo užmokestis 14,3 14,9 0,0 x 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 14,3 14,9   x 

            
iš jų: gyventojų pajamų 

mokestis 
2,0     x 

2 1 2       
Socialinio draudimo 

įmokos 
5,0 13,2 x 0,0 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo 5,0 13,2 x   
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įmokos 

2 2         
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
121,4 113,0 0,0 0,0 

2 2 1       
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
121,4 113,0 0,0 0,0 

2 2 1 1 1 1 Mityba 6,0 6,1 x   

2 2 1 1 1 2 

Medikamentai (ir 

darbuotojų sveikatos 

tikrinimas) 

  x   

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 1,3 1,6 x   

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas 4,8 5,6 x   

2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė     x   

2 2 1 1 1 8 Spaudiniai 0,1  x   

2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 6,8 1,5 x   

2 2 1 1 1 11 

Komandiruotės (transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir 

kitos komandiruotės 

išlaidos) 

    x 

2 2 1 1 1 15 
Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 
26,9 0,6 x   

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

2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 68,2 53,4 x   

2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 7,3 44,1 x   

2 4     Subsidijos 0 55,6  13,5 

2 4 1    Subsidijos iš biudžeto lėšų 0 55,6  13,5 

2 4 1 1 1 2 Subsidijos gaminiams 0 55,6  13,5 

2 7         
Socialinės išmokos 

(pašalpos) 
77,5 97,8 x 0,0 

2 7 2       
Socialinė parama (soc. 

paramos pašalpos) 
77,5 97,8 x 0,0 

2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais 63,9 88,4 x   

2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra 13,6 9,4 x   

2 7 3       
Darbdavių socialinė 

parama 
0,0 0,0 x 0,0 

2 8         Kitos išlaidos 89,2 0 x 0,0 

2 8 1 1     Einamiesiems tikslams 89,2 0 x 0,0 

3           

Sandoriai dėl 

materialiojo ir 

nematerialiojo turto bei 

finansinių įsipareigojimų 

vykdymas 

2830,2 2748,9 x 5,8 

3 1         
Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

15,5 25,7 x 5,8 

3 1 1       
Ilgalaikio materialiojo turto 

kūrimas ir įsigijimas 
0,1 12,1 x 5,8 

3 1 1 2     Pastatai ir statiniai 0 12,1 x 5,8 

3 1 1 2 1 3 Kiti pastatai ir statiniai 0 12,1 x             5,
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3 1 1 4     Vertybės 0,1  0     x   

3 1 4       

Ilgalaikio turto įsigijimas 

finansinės nuomos 

(lizingo) būdu 

15,4 13,6 x   

3 3         

Išlaidos dėl finansinių 

įsipareigojimų vykdymo 

(paskolų grąžinimas) 

2814,7 2723,2 x   

            IŠ VISO (2+3) 3137,6 3043,4 0,0 19,3 

 

 

V. STRATEGINIS PLANAVIMAS 

 

2017 metais buvo vykdoma nuolatinė strateginio planavimo priežiūra ir vykdomas tęstinis 

Pasvalio rajono strateginis planavimas.  Ataskaitiniais metais buvo įgyvendinamas Pasvalio rajono 

savivaldybės 2017-2019 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas 2016 m. lapkričio 23 d. 

Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-221 (su visais aktualiais pakeitimais). Savivaldybės 

administracijos ir seniūnijų 2017 m. veiklos planai patvirtinti administracijos direktoriaus įsakymais. 

Planuose numatyti administracijos padalinių veiksmai strateginio veiklos plano priemonių 

įgyvendinimui, nustatyti vertinimo kriterijai, numatytos lėšos. Informacija apie savivaldybės 

administracijos veiklos plano vykdymą pateikiama šios ataskaitos 1 priede. Siekiant vykdyti 

strateginio planavimo proceso Savivaldybėje priežiūrą, buvo parengtos strateginio veiklos plano ir 

Savivaldybės administracijų/seniūnijų metinių planų įvykdymo ataskaitų formos pagal kurias 2018 

m. bus rengiamos šių planų ataskaitos. Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano už 2016 

m. ataskaita buvo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu 

Nr. T1-117. Buvo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano 

rengimo grafikas, numatytos 2018-2020 m. strateginio veiklos plano prioritetinės sritys.  

 

 

VI. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMAI 

 

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijai 2017 metais buvo patvirtinta sąmata  6952,9 

tūkst. Eur, gauta 6747,4 tūkst. Eur asignavimų.  

 

6 lentelė.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2015- 2017 m. biudžeto išlaidų 

įvykdymas pagal asignavimo šaltinius (tūkst. Eur) 
Asignavimų 

šaltinis ir 

programos  

kodas * 

Patvirtinta metams Kasinės išlaidos Ekonomija 

2015  m. 2016 m. 2017 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015  

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

B01 2628,0 2158,4 2283,1 1885,3 2122,0 2202,7 -742,7 -36,4 -80,4 

B02 8,1 9,1 22,7 8,1 9,0 22,6 0 -0,1 -0,1 

B03 150,6 78,6 84,4 150,6 66,2 84,3 0 -12,4 -0,1 

B04 207,2 5,7 7,7 207,2 5,7 7,7 0 0 - 

B05 

B05 (kelių 

priežiūros 

programos 

lėšos) 

291,1 550,9 606,7 286,8 540,2 605,9 -4,3 -10,7 -0,8 

1181,9 1079,7 1191,1 1181,9 1079,1 1183,6 0 -0,6 -7,5 

B06 - 21,4 80,9 - 21,2 72,8 - -0,2 -8,1 

B07 383,9 380,0 479,5 381,6 361,4 473,0 -2,3 -18,6 -6,5 

http://www.pasvalys.lt/fm/wl/?id=0uDSVpCB6UAYp8M0KoFVfUR0Zou7FTbx


12 

 
 

 

 

B08 - 79,1 93,7 - 76,7 93,6 - -2,4 -0,1 

B09 - 194,6 186,6 - 194,5 186,6 - -0,1 - 

S01 67,5 82,5 13,8 50,4 82,0 13,8 -7,1 -0,5 - 

S09 - - 71,3 - - 71,2 - - -0,1 

D01 332,5 255,6 253,6 325,1 255,5 253,5 -7,4 -0,1 -0,1 

D06 291,6 294,0 286,0 291,6 294,0 286,0 0 0 - 

D08 - 79,0 95,1 - 79,0 94,2 - 0 -0,9 

Z06 57,6 117,1 82,2 50,9 106,8 73,7 -6,7 -10,3 -8,5 

Z07 900,0 214,0 718,0 805,4 90,8 626,6 -94,6 -123,2 -91,4 

K03 31,0 23,0 - 31,0 23,0 - 0 0 - 

W077  - - 16,7 - - 16,6 - - -0,1 

E07 - - 379,8 - - 379,0 - - -0,8 

Iš viso 6531,0 5622,7 6952,9 5655,9 5407,1 6747,4 -865,1 -215,6 -205,5 
*  B  – Biudžeto lėšos; D – Valstybinėms, perduotoms savivaldybei funkcijoms skirtos lėšos; Z  – Biudžetas 

(kitos lėšos); K – Mokinio krepšeliui finansuoti skirtos lėšos; W – Projektai, finansuojami valstybės biudžeto 

lėšomis; E – Europos sąjungos paramos lėšos; S – Teikiamoms paslaugoms finansuojamos biudžeto lėšomis 

 

Bendras Pasvalio rajono savivaldybės administracijos biudžetas (kasinės išlaidos) 2017 m., 

palyginus su 2016 m., padidėjo  1340,3 tūkst. Eur. Tai lėmė 2017 m. 80,7 tūkst. Eur išaugusios 

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos išlaidos, 104,5 tūkst. Eur padidėjo kelių 

priežiūros programos finansavimas, 111,6 tūkst. Eur padidėjo Investicijų ir verslo rėmimo programos 

finansavimas, 51,6 tūkst. Eur padidėjo Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 

finansavimas, paskolos panaudojimas išaugo 535,8 tūkst. Eur. Europos sąjungos ir valstybės biudžeto 

lėšos, skirtos projektams finansuoti buvo tvirtinamos Savivaldybės biudžete tik nuo 2017 m.   

 

7 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2015 - 2017 m. biudžeto išlaidų 

įvykdymas (tūkst. Eur) 

Programos 

pavadinimas 

Patvirtinta metams  Kasinės išlaidos  Ekonomija 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

Administracija   

(1, 2, 3, 4, 8 

programos) 

3119,2 2510,3 2661,7 2369,1 2473,1 2580,2 -750,1 -37,2 -81,5 

Administracija 

(1, 9 spec. 

programos) 

67,5 82,5 85,1 50,4 82,0 85,0 -7,1 -0,5 -0,1 

Infrastruktūros 

objektų priežiūra ir 

modernizavimas   

(5 programa) 

1473 1630,6 1797,8 1468,7 1619,3 1789,5 -4,3 -11,3 -8,3 

Investicijų programa     

(7 programa) 
1283,9 594,0 1594,0 1281,6 452,3 1495,1 -2,3 -141,7 -98,9 

Melioracija 

(6 programa) 
291,6 294,0 286,0 291,6 294,0 286,0 0 0 - 

Aplinkosaugos 

programa 

(6 programa) 

57,6 81,5 163,1 50,9 71,2 
146,5 

 
-6,7 -10,3 -16,6 

Melioracijos 

asociacijoms 

(6 programa) 

- 57,0 - - 56,8 - 0 -0,2 - 

Sveikatos apsaugos -   -     - 
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politikos 

įgyvendinimo ir 

sporto programa   

(9 programa) 

194,6 186,6 194,5 186,6 0 -0,1 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programa  

(3 programa) 

31,0 90,0 80,5 31,0 78,2 80,5 0 -11,8 0,0- 

Organizacijų veiklos 

rėmimas 

(bendruomenių, 

religinių bendrijų, 

policijos, jaunimo 

programų rėmimas 

ir kt.)  

(2, 4, 8 programos) 

207,2 88,2 98,1 207,2 85,7 98,0 0 -2,5 -0,1 

Iš viso 6531,0 5622,7 6952,9 5655,9 5407,1 6747,4 -865,1 -215,6 -205,5 

 

Biudžeto specialiosios programos lėšų sąmatoje 2017 m. buvo patvirtinta 85,1 tūkst. Eur. 

Likutis banke 2017 m. sausio 1 d. sudarė 1,7 tūkst. Eur, gauta pajamų per 2017 m. 96,7 tūkst. Eur, 

padaryta išlaidų 85,0 tūkst. Eur. Nepanaudoto lėšų likučio  nėra. Banke 2017 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis liko 8,7 tūkst. Eur. Lėšos, gautos už aukcioną ir metalo laužą buvo pravestos Finansų 

skyriui 4,7 tūkst. Eur.  

Aplinkos apsaugos programos lėšos 146,5 tūkst. Eur panaudotos sekančiai: aplinkos kokybės 

gerinimo ir apsaugos priemonių įsigijimui 14,4 tūkst. Eur, repelentų įsigijimui - 11,6 tūkst. Eur, 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti - 12,0 tūkst. Eur, 

atliekomis užterštų teritorijų valymo ir sutvarkymo darbams - 81,3 tūkst. Eur, absorbentų įsigijimui - 

7,1 tūkst. Eur, želdynų kūrimo ir tvarkymo darbams - 14,2 tūkst. Eur, kitoms aplinkos apsaugos 

priemonėms 5,9 tūkst. Eur (ugdymo įstaigų projektams ir programoms remti, gamtine tematika 

rašantiems laikraščiams, žurnalams ir plakatams). 

Nevyriausybinių organizacijų veiklai vykdyti buvo skirta 98,1 tūkst. Eur, panaudota 98,0 

tūkst. Eur, iš jų policijos įstaigoms - 8,7 tūkst. Eur, jaunimo veiklai remti - 15,0 tūkst. Eur, vaikų 

vasaros stovykloms - 15,0 tūkst. Eur, religinėms bendrijoms - 12,0 tūkst. Eur, bendruomenėms 42,9 

tūkst. Eur, religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimui - 4,4 tūkst. Eur.  

Neįgaliųjų socialinei integracijai 2017 m. skirta ir panaudota 7,0 tūkst. Eur savivaldybės 

biudžeto lėšų, neįgaliųjų socialinei integracijai per kūno kultūrą ir sportą skirta ir panaudota 0,7 tūkst. 

Eur, būsto pritaikymui neįgaliesiems skirta ir panaudota 10,1 tūkst. Eur. 

Sporto klubams 2017 m. skirta  ir panaudota 186,6 tūkst. Eur, iš jų VšĮ „SSK“ 139,8 tūkst. 

Eur.  

 

8 lentelė. 2017 m. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo išlaidų vykdymo ataskaita 

(B01, D01, D08) (tūkst. Eur) 
Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams  Apmokėtos išlaidos 

 

Apmokė-

tos išlaidos 

2016 m. 

lyg.su 

2015 m. 

+,- 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2017 m. 

lyg.su 

2016 m. 

+,- 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Darbo užmokestis 968,7 1045,6 1126,6 956,5 1044,3 1113,8 87,8 69,5 

Socialinio draudimo įmokos 318,2 324,3 345,9 315,9 323,6 341,3 7,7 17,7 

Paslaugos 218,2 207,4 219,1 197,9 201,43 202 3,5 0,6 

Ryšių paslaugos 32,5 33,2 30,4 32,5 32,8 28,6 0,3 -4,2 

Transporto išlaikymas 59,1 33,7 30,3 35 30,5 24,9 -4,5 -5,6 
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Spaudiniai 3,2 1,5 1,8 0,8 0,9 0,8 0,1 -0,1 

Prekės 46,1 78,6 63,9 36,9 65 52,7 28,1 -12,3 

Komandiruotės 5,3 6 8 4,3 4,3 6,7 0,0 2,4 

Kvalifikacijos kėlimas 4,3 8,9 13,6 3,6 8,7 11,5 5,1 2,8 

Komunalinės paslaugos 33,7 29,6 31,6 24,6 27,6 21,2 3,0 -6,4 

Ilgalaikio turto remontas 3,5 0,9 9,5 0,0 0,7 8,9 0,7 8,2 

Kitos prekės (reprezentacinės, 

apranga) 
4,3 5,2 9,6 2,8 4,6 6,2 1,8 1,6 

Socialinės pašalpos 5,5 4,2 5 4,9 1,1 4,6 -3,8 3,5 

Moksleivių pavėžėjimas 0,0 104,8 100,0 0,0 104,8 100,0 104,8 -4,8 

Kitiems einamiesiems reikalams 48,1 5,3 11,3 45,60 4,8 11,2 -40,8 6,4 

Autobusų parko nuostolingi 

maršrutai 
466,7 495,2 512,0 466,7 495,2 512,0 28,5 16,8 

Turto išlaidos (Palūkanos) 61 43,7 40 53,4 43,1 34,3 -10,3 -8,8 

Materialaus ir nematerialaus 

turto įsigijimas 
29 64,9 73,1 29 63,1 69,7 34,1 6,6 

Finansinio turto įsigijimas 

(akcijos) 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,001 0,0 0,001 

Išlaidos dėl finansinių 

įsipareigojimų 
653,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Iš viso 2960,5 2493 2631,8 2210,4 2456,5 2550,4 256,4 102,7 

 

Didžiausią kitų paslaugų dalį sudarė: programų aptarnavimas, kopijavimo aparato priežiūra, 

būtų ūkio administravimo kaupimo lėšos, telekomunikacinės įrangos techninė priežiūra ir kt. 

2017 m. išlaidos  UAB „Autobusų  parko“ nuostolingiems  maršrutams dengti sudarė 512,0 

tūkst.  Eur. 2016 m. nuostolingiems maršrutams dengti buvo skirta 495,2 tūkst. Eur, t.y. 16,8 tūkst. 

mažiau, negu 2017 m.  

Moksleivių pavėžėjimui 2017 m. skirta ir panaudota 100,0 tūkst. Eur. 2015 m. moksleivių 

pavėžėjimui skirtos lėšos atsispindėjo 03 programoje. 2016 m. lėšos moksleivių pavėžėjimui sudarė 

104,8 tūkst. Eur, t.y. 4,8 tūkst. Eur daugiau negu 2017 m. 

2017 m., palyginus su 2016 m., 6,6 tūkst. Eur padidėjo išlaidos ilgalaikio turto įsigijimui. 

Išlaidos padidėjo, nes gruodžio mėn. gautas papildomas finansavimas Vaikų teisių apsaugos 

funkcijai. Už šias lėšas buvo įsigyti 4 kompiuteriai, 4 mobilūs telefonai. 2017 m. sumokėta 

automobilio lizingu įsigijimo pradinė įmoka. Taip pat 2017 m. nupirkta 14 naujų kompiuterių, 

nupirktas naujas serveris ir kt.  

2017 m. įgyvendinant specialiąją programą, surinkta 96,7 tūkst. Eur. pajamų.  

 

9 lentelė. 2017 m. Specialiųjų programų lėšų pajamos (tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. 

Lėšos pavadinimas Pajamos per 

2015 m. 

Pajamos per 

2016 m. 

Pajamos per 

2017 m. 

1.  Už patalpų nuomą ir eksploatacines išlaidas 53,3 83,6 90,7 

2. Už aukcioną, metalo laužą 7,1 6,9 4,7 

3. Už prekes 0,1 0,1 0,1 

4. Už suteiktas transporto paslaugas   1,2 

 Iš viso 60,5 90,6 96,7 

 

 2017 m. įgyvendinant specialiąją programą, padaryta išlaidų už 85,0 tūkst. Eur. 
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10 lentelė. 2017 m. Specialiųjų programų lėšų įgyvendinimo ir išlaidų vykdymo ataskaita   

(tūkst. Eur) 
Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams  Apmokėtos išlaidos Apmokė-

tos 

išlaidos 

2016 m. 

lyg. su 

2015 m. 

+,- 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2017 m. 

lyg. su 

2016 m. 

+,- 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

Prekės 1,0 3,5 8,3 0,0 3,5 8,3 3,5 4,8 

Komunalinės paslaugos 14,4 6,0 5,5 8,3 5,5 5,5 -2,8 0,00 

Paslaugos 52,1 73,0 42,8 42,1 73,0 42,7 30,9 -30,3 

Kitiems einamiesiems 

reikalams 
  28,5   28,5 0 28,5 

Iš viso 67,5 82,5 85,1 50,4 82,0 85,0 31,6 3,0 

   

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d.  sprendimu Nr. 

T1-210  gautos lėšos už turto nuomą pervestos: 60 proc. (42,7 tūkst. Eur) į Pasvalio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, 40 proc. (28,5 tūkst. Eur)– Pasvalio 

pirminės priežiūros centrui sveikatinimo programų vykdymui. 

 

11 lentelė.  Investicijų ir verslo rėmimo programai gautos  lėšos 2017 m.  
Eil. 

Nr. 

Projekto ar programos pavadinimas Gautas finansavimas, tūkst. Eur 

ES VB SB 

1. Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra  56,9  10,1 

2. Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai 70,8   

3. Pasvalio P. Vileišio gimnazijos modernizavimas   65,0 

4. Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra 

Pasvalio muzikos mokykloje 
  13,3 

5. Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas 187,8 16,6 28,0 

6. Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas   134,1 

7. Sustojimo ir poilsio aikštelės įrengimas Pasvalyje prie 

magistralinio kelio Via Baltika 

 
 3,3 

8. Daugiatiksliai plėtros projektai   55,5 

9. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėje  
 9,9 

10. Parko estrados rekonstrukcija    174,3 

11. Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra   49,2 

12. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės 

gerinimas Joniškėlio dvaro parke 20,0 
 4,4 

13. Užterštos sandėlio teritorijos Pasvalio r. Pumpėnų sen. 

Kriklinių mstl. sutvarkymo darbai 59,1 
 12,2 

14. Pasvalio kultūros centro pastato rekonstrukcija  300,0 206,5 

15. Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros 

populiarinimo ir relaksacijos centras  
 19,4 

16. Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo 

kompetencijų bibliotekose kūrimas  
 14,4 

 Iš viso 394,6 316,6 799,6 

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2017 m. 
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pradžiai buvo 1,8 tūkst. Eur, per 2017 metus gauta pajamų 54,7 tūkst. Eur, iš jų: už poliklinikos 

patalpų nuomą – 42,7 tūkst. Eur, 20 proc. nuo aplinkos teršimo mokesčių - 12,0 tūkst.  

Išlaidos per 2017 m. sudarė 53,6 tūkst. Eur, iš jų viešojo sektoriaus subjektams įvairių 

sveikatos programų vykdymui – 31,7 tūkst. Eur. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 2,9 tūkst. Eur. 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti  2017 m. 

skirta ir panaudota 36,3 tūkst. Eur, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 

projektų vykdymui panaudota 2,8 tūkst. Valstybės biudžeto lėšų, būsto ir jo aplinkos pritaikymui 

neįgaliesiems panaudota 13,8 tūkst. Eur, būsto pritaikymui vaikams su negalia panaudota 11,4 tūkst. 

Eur  Valstybės biudžeto lėšų.  

Per 2017 metus buvo vykdomi projektai „Parama maisto produktais“. Į Administracijos 

sąskaitą pervesta 5,5 tūkst. Eur. maisto produktų saugojimui ir kitoms prekėms įsigyti. 2017 m. 

nemokamai gauta maisto produktų  už 92,8 tūkst. Eur, kurie išdalinti seniūnijų labiausiai 

skurstantiems asmenims – paramos gavėjams.  

Savivaldybės administracijos įsiskolinimai 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 162,1 

tūkst. Eur, o 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis - 151,2 tūkst. Eur. Įsiskolinimai 2017 m., lyginant 

su 2016  m. padidėjo 10,9 tūkst. Eur. Daugiausia lėmė tai, kad nuo 2017 m. pasikeitė atliekų tvarkymo 

sistema ir įsiskolinimas už atliekų tvarkymą ir administravimą 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

sudarė 36,4 tūkst. Eur.  

Savivaldybės administracijos finansinės ataskaitos už 2017 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. 

 

 

VII. INVESTICIJOS  

 

 Informacija apie Savivaldybės administracijos 2017 metais įgyvendinamus ir įgyvendintus 

projektus pateikiama  12 lentelėje. 

 

12 lentelė.  Įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, parengti investiciniai projektai bei 

pateiktos paraiškos finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos 

valstybės biudžeto (VIP), bei kitų Lietuvos ir Europos Bendrijų programų 
Projekto (veiklos) 

pavadinimas 
Finansavimo šaltinis Biudžetas 

(tūkst. 

Eur) 

Pastabos 

1. „Joniškėlio miesto 

viešosios infrastruktūros 

plėtra“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

852,9 
Pateikta paraiška 

vertinama 

2. Pasvalio rajono 

Daujėnų miestelio 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas 

 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

 

244,8 

Pateikta paraiška 

vertinama 

3. Pasvalio rajono 

Krinčino miestelio 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

 

147,8 

Pateikta paraiška 

vertinama 

4. Pasvalio rajono 

Pušaloto miestelio 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

 

206,2 

Pateikta paraiška 

vertinama 
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5. Pasvalio rajono 

Raubonių gyvenvietės 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

 

243,4 

Pateikta paraiška 

vertinama 

6. Pasvalio rajono 

Saločių miestelio 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

 

245,8 

Pateikta paraiška 

vertinama 

7. Pasvalio lopšelio-

darželio „Žilvitis“ 

modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

174,3 
Pateikta paraiška 

vertinama 

8. Pasvalio P. 

Vileišio  gimnazijos 

modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

202,2 

Paraiška įvertinta, 

ruošiama finansavimo 

sutartis 

9. „Pasvalio rajono 

savivaldybės socialinio 

būsto fondo plėtra“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

276,1 
Gautas finansavimas, 

projektas įgyvendinamas 

10. „Socialinių 

paslaugų infrastruktūros 

plėtra Pasvalio rajone“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

214,7 
Gautas finansavimas, 

projektas įgyvendinamas 

11. „Pasvalio miesto 

Biržų gatvės 

rekonstravimas I etapas“ 

Europos žemės ūkio fondas 

kaimo plėtrai, Lietuvos 

valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės lėšos 

693,3 
Gautas finansavimas, 

projektas įgyvendinamas 

12. „Dviračių 

transporto infrastruktūros 

plėtra Taikos ir Mūšos 

gatvėse Pasvalio mieste“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

76,2  
Gautas finansavimas, 

projektas įgyvendinamas 

13. „Kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinės 

būklės gerinimas 

Joniškėlio dvaro parke“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

 

420,5 

Gautas finansavimas, 

projektas įgyvendinamas 

14. „Pasvalio krašto 

muziejus – modernus 

kultūros populiarinimo, 

edukacijos ir relaksacijos 

centras“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

 

337,5 

Gautas finansavimas, 

projektas įgyvendinamas 

15. Neformalaus 

ugdymosi galimybių 

plėtra Pasvalio muzikos 

mokykloje 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

226,4 
Gautas finansavimas, 

projektas įgyvendinamas 

16. Pasvalio kultūros 

centro pastato Pasvalyje, 

Vytauto Didžiojo a. 3, 

rekonstravimas 

Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšos (VIP) ir Savivaldybės 

lėšos 

 

350,0 

Projektas įgyvendinamas. 

2016 metais gautas 

finansavimas ir atlikta 

darbų už 103 tūkst. Eur. 

Iš viso atlikta darbų už  

296 tūkst. Eur 

17. „Pasvalio miesto 

viešosios infrastruktūros 

plėtros II etapas“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

336,0 Projektas įgyvendintas 
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18. „Užterštos 

sandėlio teritorijos 

Pasvalio r. sav., Pumpėnų 

sen., Kriklinių mstl., 

sutvarkymas“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

 

83,3  
Projektas įgyvendintas 

 

2017 metais buvo pateikta paraiška pagal INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programą: Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas Bauskės ir Pasvalio 

pasienio regionuose. Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo 

tinklo bibliotekose kūrimas paraiška (pateikta 2016 m.), 2017 m. buvo patvirtinta, gautas 

finansavimas ir nuo 2017 m. gegužės 2 d. pradėtas šio projekto įgyvendinimas. Ataskaitiniais metais 

įgyvendintas pasienio regiono turizmo projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ su Bauskės 

savivaldybe (Latvijos Respublika), Biržų rajono savivaldybe, Pakruojo rajono savivaldybe, Rundalės 

savivaldybe (Latvijos Respublika), Iecavos savivaldybe (Latvijos Respublika) ir Vecumniekų 

savivaldybe (Latvijos Respublika). Projekto įgyvendinimo metu Pasvalio Girnų muziejus buvo 

labiausiai lankomas objektas iš visų objektų, kuriuos pateikė šiame projekte dalyvavusios 

savivaldybės. Atsižvelgiant į turistų susidomėjimą, nutarta šį projektą pratęsti 2018 m. papildomai 

dar pasikviečiant Joniškio rajono savivaldybę, tad 2017 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta šio tęstinio 

projekto bendradarbiavimo sutartis.  

Partnerio teisėmis pradėtas įgyvendinti projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio 

rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ 

pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 

„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. 

 

 

VIII. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

2017 m. Pasvalio rajono savivaldybės administracija kartu su seniūnijomis atliko 3402  

prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, iš kurių 52  atlikti naudojantis Centrinės perkančiosios 

organizacijos katalogu, 61 viešasis pirkimas atliktas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos 

priemonėmis, paviešintos 142 sudarytas pirkimo sutartys ir jų pakeitimai, pateikti pasiūlymai. 

 

 

IX. TURTO VALDYMAS 

 

2017 metais buvo vykdoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto 

inventorizacija, rengiamos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, įregistruojamos Savivaldybės 

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

patikslinimai. 

Nurašyti fiziškai nusidėvėję 5 pastatai, Savivaldybės tarybos sprendimais nurašyta valstybės 

ilgalaikio ir trumpalaikio turto už 7,7 tūkst. Eur. Savivaldybės ilgalaikio turto nurašyta už 136,1 tūkst. 

Eur, trumpalaikio – už 57,5 tūkst. Eur. Viešo aukciono būdu parduota Savivaldybės ir valstybės turto 

už 4,1 tūkst. Eur, surengti 9 nekilnojamojo turto pardavimo vieši aukcionai – parduoti 3 

nekilnojamieji daiktai už 2,7 tūkst. Eur. 

 Pagal panaudos sutartis perduota patalpų, kurių bendras plotas – 5 525 kv. m, kito ilgalaikio 

turto, kurio pradinė vertė – 74,6 tūkst. Eur, trumpalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė – 5,3 

tūkst. Eur, sudaryta 15 turto panaudos sutarčių ir 7 susitarimai dėl panaudos sutarčių pakaitimų. 

Sudarytos 2 Savivaldybės turto patikėjimo sutartys. Viešo konkurso būdu 2 nuomininkams 

išnuomotos Savivaldybės negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas – 73,24 kv. m.  

Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo ir 
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trumpalaikio turto – už 70,6 tūkst. Eur, kuris perduotas rajono švietimo ugdymo įstaigoms. Gauti 2 

mokykliniai autobusai, kurie perduoti Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai ir Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai.  

 

 

X. SOCIALINIS BŪSTAS 

 

Per 2017 metus gauti 32 asmenų ir šeimų prašymai įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašus. 2017 m. gruodžio 31 d. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą 

būstui išsinuomoti, sąrašuose buvo įrašyti 84 asmenys ir šeimos (207 asmenys): iš jų jaunų šeimų 

sąraše – 20 (54 asmenys), neįgalių, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgalioto 

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

12  (20  asmenų), asmenų auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) – 14  (71 asmuo), likusių be tėvų 

globos asmenų – 2 (2  asmenys), bendrajame sąraše – 34 (51 asmuo), socialinio būsto nuomininkų, 

turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą – 2 (9  asmenys). 

Per 2017 metus socialinis būstas suteiktas  trylikai asmenų ir šeimų.  

2017 metais įgyvendinant projektą „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo 

plėtra“ nupirkti 3 dviejų kambarių butai. Projektui įgyvendinti skirta 234,7 tūkst. Eur Europos 

Sąjungos investicijų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 41,4 tūkst. Eur (15 proc. 

projekto vertės). Bendra projekto vertė – 276,1 tūkst.  Eur. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį 

planuojama įsigyti 15 socialinių būstų (9 – vieno kambario, 4 – dviejų kambarių ir 2 – trijų kambarių 

butus) Pasvalyje.  

 

 

XI. KULTŪROS PAVELDAS 

 

Tikslinant kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes teisinė apsauga suteikta 13 objektų, 

1 panaikinta, 8 objektams patikslinti apskaitos duomenys. 

Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyriui pateikta 20 paveldo objektų būklės 

patikrinimo aktų. 

Inventorizuota 10 vietovių ir statinių, susijusių su Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistencija 

(LGGRTC programa). 

Pradėtas įgyvendinti projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas 

Joniškėlio dvaro parke“, pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-

APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“. 

Atlikti kultūros paveldo objektų tvarkymo darbai: Ąžuolpamūšės piliakalnio, Saudogalos 

piliakalnio, Niurkonių koplyčios komplekso, siaurojo geležinkelio Pajiešmenių atkarpos. Atlikti kitų 

paveldo objektų priežiūros darbai seniūnijose. Atlikti archeologiniai tyrimai Pušaloto kapinyne. 

Su Pušaloto bendruomene įgyvendintas Krašto apsaugos ministerijos projektas – įrengtos 

Lietuvos savanorių ir Vyties Kryžiaus kavalierių atminimo lentos Pušaloto miestelyje. 

Įgyvendinti paveldo sklaidos projektai: „Piliakalnių metai Pasvalio krašte“, „Europos žydų 

kultūros dienos“.  

Parengta dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa ir pateikta 

paraiška finansavimui gauti iš Kultūros paveldo departamento 2018 m. paveldotvarkos programos. 

Objektas – Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio, karininko Jono Stapulionio kapo paminklas 

Joniškėlyje. 

Pateiktos paraiškos Raubonių vandens malūno–karšyklos–verpyklos tvarkybos darbų 

finansavimui iš Kultūros paveldo departamento 2018 m. paveldotvarkos programos bei Kaimo plėtros 

programos. 
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XII. EKOLOGIJA,  GAMTOS APSAUGA 

 

Toliau buvo vykdomi Lėvens upės ir Pasvalio tvenkinio vandens fizinių cheminių savybių, 

faunos ir floros tyrimai, šiuose vandens telkiniuose šienaujami makrofitai, tęsiama Savivaldybės 

aplinkos kokybės stebėsena, kurios metu tiriama požeminių ir paviršinių vandenų, oro kokybė, 

triukšmas, kraštovaizdis, prie Kriklinių miestelio sutvarkyta cheminėmis medžiagomis (pesticidai) 

užteršta teritorija. 

Valakėlių kaime pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, Žadeikių kaime išgręžtas naujas 

geriamojo vandens gręžinys, Pasvalyje, Vilniaus gatvėje renovuota 440 m vandentiekio ir 340 m 

nuotekų kanalizacijos tinklų. 

Buvo surinkta 5120 t komunalinių atliekų, iš kurių 520 t pakuočių ir kitų antrinių žaliavų, 

kurios buvo perduotos atliekų tvarkytojams arba kitaip panaudotos, surinkta ir išvežta 245 t 

bešeimininkių atliekų, iš kurių 9,1 t pavojingų, viešojo atliekų tvarkymo paslaugos galimybė suteikta 

visiems atliekų turėtojams. 

Saugoma ir gausinama fauna ir flora. Rajono valstybiniuose miškuose individualiomis 

spiralinėmis apsaugos priemonėmis nuo laukinių gyvūnų daromos žalos apsaugota 12 ha ąžuoliukų, 

91,2 ha spygliuočių ir kietųjų lapuočių apsaugota repelentais. Miestų, miestelių ir kaimų želdynų 

teritorijose pasodinta apie 5000 vnt. įvairių želdinių, 13,1 ha plote toliau buvo naikinamas invazinis 

pavojingas augalas Sosnovskio barštis, išardytos 6 bebrų užtvankos. Buvo organizuoti Gražiausiai 

tvarkomos sodybos, įmonės, daugiabučio namo aplinkos tvarkymo konkursai. 

 

 

XIII. ŽEMĖS ŪKIS 

 

2017 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 25 ūkininkų ūkiai.  Metų pabaigoje Ūkininkų 

ūkio  registre buvo  įregistruoti 2360 ūkininkų ūkiai.  

 

13 lentelė. 2015–2017 m. į Ūkininkų registrą įregistruota naujų ūkininkų 

Metai 2015 2016 2017 

Įregistruota ūkininkų skaičius, vnt. 81 22 25 

 

Visų duomenų, reikalingų sudaryti draudimo sutartį paruošimą ir persiuntimą draudimo 

kompanijos tarpininkams, atliko  žemės ūkio skyriaus specialistai. Dėl pasėlių draudimo įmokų 

kompensavimo iš ES lėšų kreipėsi 13 pareiškėjų. Dėl pasėlių draudimo įmokų kompensavimo iš 

Nacionalinio biudžeto lėšų kreipėsi 15 pareiškėjų, iš kurių buvo surinkti reikalingi dokumentai 

apskaičiuoti draudimo įmokų daliniam kompensavimui, duomenys suvesti į sistemą 

Buvo skaičiuojamas lėšų poreikis daliai palūkanų kompensuoti už ūkininkų paimtus kreditus 

investiciniams projektams vykdyti. Valstybės pagalba kreditų palūkanoms kompensuoti pasinaudojo 

3 žemės ūkio subjektai. Paramos suma, pateikta apmokėti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, sudarė  

1,2 tūkst. Eur. 

Priimtos 2044 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso deklaruota  85594 ha 

žemės ūkio naudmenų.  Žemės ūkio skyriaus specialistai 272 subjektams įbraižė deklaruojamus 

laukus ir užpildė tiesioginių išmokų paraiškas. Rajono ūkininkai pretenduoja gauti apie 14 mln. eurų 

tiesioginių išmokų. Pateiktų paraiškų skaičius kasmet mažėja ( 3 paveikslas).  
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3 pav. Priimtos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti 2013–2017 m 

 

Įregistruota 215 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų. Išregistruota 26 

vnt. technikos, dauguma kaip nebetinkamos eksploatuoti arba parduotos į kitas šalis. Registro 

duomenų keitimas atliktas 378 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų. Atlikta 

2778 traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų techninė apžiūra. Pasvalio rajone yra 6950 vnt. įregistruotos 

technikos, didžiausią dalį (52,3) proc.) sudaro ratiniai traktoriai. Informacija apie įregistruotą naują 

techniką 2013–2017 m. pateikiama  4 paveiksle. 

 
4 pav. Įregistruota  naujos technikos  2013–2017 m 

 

Dėl didelio kritulių kiekio daromos žalos žemės ūkyje, rugsėjo  mėn. Pasvalio rajone  

paskelbta ekstremali situacija. Dėl patirtų nuostolių įvertinimo kreipėsi 294 ūkininkai. Surinkta 

informacija pateikta Žemės ūkio ministerijai. 
 

 

XIV. MELIORACIJA 

 

Pasvalio rajonui 2017 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio 

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)  funkcijoms 

(melioracijai) atlikti skirta 286 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-12 patvirtinta Pasvalio rajono 2017 
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metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa.  

2017 m. įvykdyti Pasvalio rajono Gulbinėnų, Pajiešmenių ir Talačkonių kadastrinių vietovių 

dalies melioracijos griovių bei Pasvalio rajono Briedžiupio sausinimo sistemos griovių ir Saločių 

kadastrinės vietovės griovio Š-2 remonto darbų projektai. Suremontuota 32,63 km griovių (išvalytos 

sąnašos, nukirsti krūmai, nušienauta), suremontuota 3 vnt. vandens pralaidų. 

Pradėtas vykdyti Pasvalio rajono Mikoliškio kadastrinės vietovės griovių M-4-1, M-4-1-2, M-

4-1-4, M-4-1-6 remonto darbų projektas.  

Atliktas melioracijos statinių vektorizavimas ir duomenų rinkinio rengimas pagal MelGis 

mini specifikaciją Vaškų, Nairių, Kiemėnų, Saločių, Namišių, Tetirvinų kadastrinėse vietovėse. 

Melioracijos statiniai vektorizuoti 22325,14 ha plote. 

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

žemės fondo Melioracijos skyriaus  inspektoriaus suderinimus, atlikti 16 vnt. avarinių melioracijos 

statinių remonto darbų. Atlikta 8 vnt. melioracijos statinių remonto darbų gyvenvietėse. 

Suremontavus 2,059 km valstybei nuosavybės teise priklausančių drenažo linijų, melioracijos sistemų 

veikimas pagerėjo 82,38 ha žemės plote. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pradėti vykdyti keturi Pasvalio rajono 

melioracijos sistemų naudotojų asociacijų melioracijos sistemų rekonstravimo projektai. Šiuose 

projektuose Pasvalio rajono savivaldybė dalyvauja kaip partneris. 

 

 

XV. TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR ŪKIO PLĖTRA 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programa 

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2017 metais buvo gauta 960,4 tūkst. Eur vietinės 

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

ir 230,7 tūkst. Eur tikslinio finansavimo lėšų, kurios panaudotos Joniškėlio apylinkių seniūnijos 

vietinės reikšmės kelio Nr. Ps-017 ir Nr. J-051, kuris jungia valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 150 

Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys su Joniškėlio miestu kapitalinio remonto darbams ir Pasvalio miesto 

Kalno gatvės, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliais Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–

Pasvalys ir Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys nauja statyba. Įgyvendinant 2017 metų Kelių 

priežiūros ir plėtros programą buvo parengti 7 kapitalinio remonto projektai ir 2 naujos statybos 

projektai. 2017 m. atlikti darbai: 

1. Pasvalio miesto Geležinkeliečių gatvės kapitalinis remontas 47,8 tūkst. Eur. 

2. Pasvalio miesto Svalios gatvės kapitalinis remontas 62,2 tūkst. Eur. 

3. Panevėžio gatvės šaligatvių kapitalinis remontas 80,2 tūkst. Eur. 

4. Automobilių stovėjimo aikštelės Vilties gatvėje nauja statyba 101,0 tūkst. Eur. 

5. Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus gatvėje kapitalinis remontas 40,3 tūkst. 

6. Ustukių kaimo Vitartų gatvės kapitalinis remontas 54,7 tūkst. Eur. 

7. Privažiuojamojo kelio į Norelių kaimą nuo krašto kelio Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-

Pasvalys kapitalinis remontas 54,9 tūkst. Eur. 

8. Automobilių stovėjimo aikštelės Švobiškio kaime Parko gatvėje kapitalinis remontas 

19,1 tūkst. Eur. 

9. Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (išdaužų užtaisymas) 91,2 

tūkst. Eur 

10. Kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Taikos gatvėje prie autobusų stoties ir 

Agio parduotuvės  11,2 tūkst. Eur. 

11. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių su žvyro danga greideriavimas 138,6 tūkst. 

Eur. 

12. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra 

(žvyravimas) 90,5 tūkst. Eur. 
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13. Tilto per Tatulos upę Raubonių kaime remontas 30,1 tūkst. Eur. 

14. Joniškėlio apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. Ps-017 ir Nr. J-051, kuris 

jungia valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys su Joniškėlio miestu 

kapitalinis remontas 68,5 tūkst. Eur. 

15. Pasvalio miesto Kalno gatvės, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliais Nr. 

150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys ir Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys nauja statyba 156,2 tūkst. 

Eur. 

 

Pastatų ir statinių priežiūra 

2017 metais vykdyta statinių naudojimo priežiūra Pasvalio rajone. Patikrinti 203 statiniai (17 

proc.): gyvenamųjų namų – 43 (iš jų ypatingų 13), negyvenamųjų pastatų 162 (iš jų ypatingų 30), 

inžinerinių statinių 6 (iš jų ypatingų 2). Surašyta 80 statinių techninės priežiūros patikrinimo aktų su 

47 reikalavimas pašalinti pažeidimus. Ypatingų statinių patikrinta 49 (53 proc.), kultūros paveldo 

objektai patikrinti visi (34). Statinių naudojimo priežiūrai vykta į vietą dėl pastatų  būklės, remonto 

darbų ir atliktų darbų vertinimo.  

Vykdytas statinių būklės vertinimas pagal gyventojų prašymus (dėl pripažinimo netinkamais,  

vietinės rinkliavos administratoriui). 

Parengta ir patvirtinta Daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programa, atrinkti 

5 daugiabučiai namai, iš kurių 2 numatomi atnaujinti. 

 

Statyba, rekonstrukcija, remontas 

Iš Savivaldybės   biudžeto lėšų buvo naujai įrengtas apšvietimas daliai  gatvių Namišių sen. 

Kiemėnų kaime, Pasvalio apyl. seniūnijos Valakėlių kaime, Pumpėnų sen. Talkokių kaime, taip pat 

daliai gatvių Pušaloto seniūnijos Pušaloto miestelyje, Vaškų seniūnijos Kiburių kaime, Payslikio 

kaime, Nemekšiūnų kaime. Taip pat buvo remontuojamas Pasvalio kultūros centro pastatas Pasvalio 

m.  P. Vileišio gimnazijoje apšiltinta senojo pastato pastogė ir rūsio lubos, kad pastatas atitiktų C 

energetinę klasę. Senajame miesto parke suremontuota estrada ir sutvarkyta aikštė priešais estradą 

įrengiant  naujus takus ir aikštę. Taip pat remontuoti parko takai su asfalto danga. Pasvalio m. Kalno 

gatvės tęsinyje įrengtas naujai apšvietimas su LED lempomis ir vandentiekio ir nuotekų magistralės, 

įrengta gatvė su skaldos –žvyro danga. Pradėtas rekonstruoti savivaldybės administracinis pastatas. 

Prie Pasvalio sporto mokyklos įrengta sporto aikštelė su dirbtine danga. 

 

Kraštovaizdžio  formavimas. GIS 

Organizuotas gražiausių sodybų vertinimo komisijos darbas, surašyti aktai, vedamas jų 

registras, susistemintos nuotraukos, rūpintasi 2017 m. laimėtojų pagerbimu bei dovanomis. 

Dalyviams organizuota kelionė. Žmonės konsultuoti įvairiais apželdinimo klausimais.  

Organizuotas Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbas. Iš fizinių ir 

juridinių asmenų gauti ir išnagrinėti  155 prašymai. 2017 m. surašyti 67 Želdinių apžiūros ir vertinimo 

aktai ir išrašyta bei suderinta 85 Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo, genėjimo darbams. Tvarkomi jų registrai. Seniūnai konsultuoti želdinių sodinimo, 

pašalinimo, genėjimo klausimais.  

Reklaminės veiklos subjektams teikta informacija išorinių reklamų įrengimo ir leidimo 

išdavimo klausimais. Patikrintos fizinių ir juridinių asmenų pateiktos Paraiškos išduoti leidimą įrengti 

išorinę reklamą ir prie jų pridedami dokumentai. Išrašyta bei pateikta suderinti 17 Leidimų išorinei 

reklamai įrengti. Tvarkomas jų registras. Vykdyta Reklamos įstatyme ir Išorinės reklamos taisyklėse 

nustatyta veikla ir kitų teisės aktų suteikti įgaliojimai.  

Vykdyta projekto „Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Joniškėlio dvaro 

parke“ veiklų priežiūra. 

Parengti 3 (Dručmaniškių ąžuolas, Pašiliečių ąžuolas, Pajiešmenių dvaro parko veimutinė 

pušis) objektų aprašai apie skelbtinus saugomais želdinius Savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo 

objektais.  
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20 arų gėlynų suprojektuota pavasarinio, vasarinio ir rudeninio apželdinimo planai. 

Organizuotas ne tik vienmečių gėlių įsigijimas, tačiau rūpintasi ir sumedėjusių augalų įsigijimu, 

atvežimu, pasodinimu; apželdinamiems plotams parinkti dekoratyviniai medžiai ir krūmai. 

Suprojektuota daugiamečių gėlių gėlynai Svalios parke ir Taikos g. (90 m2). 

Įstatymų nustatyta tvarka suteikta (pakeista) adresų (pastatų statinių ir kitų Savivaldybės 

teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų 

namų ir butų numerių) – 342 vnt. Suderinta ir integruota į GIS įtraukta topo ir išpildomųjų geodezinių 

nuotraukų – 423 vnt. 

 

 

XVI. SOCIALINĖ PARAMA 

 

   Piniginės paramos administravimas 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų, Lietuvos 

Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymais nustatytos išmokos skiriamos ir mokamos iš Valstybės 

biudžeto lėšų. Duomenys apie šiais įstatymais nustatytų išmokų mokėjimą pateikiami 14 lentelėje. 

 
14 lentelė. Socialinių išmokų ir kitos paramos mokėjimas iš Valstybės biudžeto 

2015 – 2017 metais 

Išmokos pavadinimas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta 

tūkst. Eur 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta 

tūkst. Eur 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta 

tūkst.  Eur 

1. Išmokos vaikams: 1868 650,4 1732 630,3 2486 794,1 

2. Šalpos pensijos: (vidutinis 

gavėjų skč. per mėn.) 817 1092,3 804 1159,6 791 1167,7 

3. Tikslinės kompensacijos 873 1508,2 881 1592,9 885 1600,1 

4. Transporto išlaidų 

kompensacija  49 5,7 48 5,7 46 5,4 

5. Spec. automobilių įsigijimo 

kompensacija 4 4,8 - - 2 2,4 

6. Valstybės ginkluoto 

pasipriešinimo (rezistencijos) 

dalyviams – kariams 

savanoriams - - - - 1 8,5 

7. Kompensacijos sovietinėje 

armijoje sužalotiems asmenims 

bei žuvusių šeimoms mokėt 

4 3,3 2 1,7 - - 

 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu nustatytų išmokų bendras gavėjų skaičius 

lyginant ataskaitinius 2017 m. su 2016 m. padidėjo 43 proc. Šis gavėjų skaičiaus didėjimas susijęs su 

įstatymo pakeitimais. Didėjo išmokos vaikui, globos (rūpybos), globos (rūpybos) tikslinio priedo 

gavėjų skaičius. Tuo pačiu teisės akto pakeitimu buvo įvestos naujos išmokos: išmoka besimokančio 

ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.  

Nuo 2017 m. sausio 1 d. buvo patvirtinta nauja Lietuvos Respublikos valstybinės šalpos 

išmokų įstatymo redakcija ir šis įstatymas įsigaliojo nauju pavadinimu Lietuvos Respublikos šalpos 

pensijų įstatymas. Šiuo įstatymu nebereglamentuojamas slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ir  

priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas 

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas. Iš pateiktos 14 lentelės duomenų matyti, kad 

tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius yra didesnis, nei visų rūšių šalpos pensijų gavėjų. Dėl šių 
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įstatymų pakeitimų buvo performuotos šių išmokų gavėjų asmens bylos.  

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

skiriamos Savivaldybės biudžetui kaip specialioji tikslinė dotacija, 2017 m. buvo skiriama ir teikiama 

socialinė parama mokiniams, parama mirties atveju bei kompensacija palaikų pervežimui. Duomenys 

apie šios paramos mokėjimą pateikiami 15 lentelėje. 

 

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

Savivaldybės biudžetui 2015 – 2017 metais 

Socialinės paramos 

pavadinimas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur 

1. Socialinė parama 

mokiniams   283,8  247,1  215,2 

1.1. nemokamas mokinių 

maitinimas 1311 239,3 1128 199,8 963 173,5 

1.2. mokinio reikmenys 977 44,5 830 47,3 732 41,7 

2. Laidojimo pašalpa 476 144,7 419 127,4 415 126,2 

3. Kompensacija 

palaikų pervežimui 1 2,1 3 6,0 1 1,4 

 

Lyginant 2017 m. ir 2016 m. laikotarpį, nemokamo maitinimo gavėjų skaičius sumažėjo 15 

proc., mokinio reikmenų gavėjų skaičius – 12 proc. Šios paramos mažėjimas siejamas su bendru 

mokinių skaičiaus mažėjimu Savivaldybės ugdymo įstaigose.   

Vykdant Vietos savivaldos įstatymu priskirtą savarankiškąją funkciją teikiama piniginė 

socialinė parama (socialinė pašalpa ir būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijos), kurios 

skyrimą ir mokėjimą nustato Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymas, vienkartinė materialinė parama, kompensuojamas lengvatinis keleivių 

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

funkcijoms vykdyti. Duomenys apie šios paramos ir kitų išmokų mokėjimą  iš Savivaldybės biudžeto 

pateikiami 16 lentelėje.   

 

16 lentelė. Piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų mokėjimas iš Savivaldybės 

biudžeto 2015 – 2017 metais 

Socialinės paramos 

pavadinimas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Vidut. 

gavėjų 

skč. per 

mėn. 

Sunaudota 

lėšų, tūkst. 

Eur. 

Vidut. 

gavėjų 

skč. per 

mėn. 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur. 

Vidut. 

gavėjų 

skč. per 

mėn. 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur. 

1. Piniginė socialinė 

parama 

nepasiturintiems   1093,51  915,8  994,3 

1.1. socialinė pašalpa  1661 980,3 1427 799,7 1445 874,8 

1.2. kompensacija už 

centralizuotą būsto 

šildymą 744 49,0 727 39,7 734 41,0 

1.3. kompensacija už 

karštą vandenį 173 8,5 175 7,0 165 4,2 

1.4. kompensacija už 

šaltą vandenį 5 0,01 3 0,01 

3 

 0,03 

1.5. kompensacija už 425 45,9 423 46,7 465 49,8 
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kitą kurą  

1.6. paimto kredito ir 

palūkanų apmokėjimas 81 7,7 72 22,7 74 24,5 

2. Vienkartinė 

materialinė parama 96 11,8 135 24,5 187 52,0 

3. Pagalbos pinigai 4 0,7 - - - - 

4. Lengvatinis keleivių 

pervežimas - 30,0 - 26,0 - 26,0 

 

Lyginant praėjusių dviejų metų laikotarpį matyti, kad vidutinis socialinės pašalpos gavėjų 

skaičius per mėnesį nežymiai pradėjo didėti, analogiškai ir išlaidos. To priežastis, buvo pakeistas 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, kuris suteikė teisę didesniam 

skaičiui asmenų gauti šią paramą, kaip papildomos socialinės pašalpos dalies įsidarbinus mokėjimas. 

Seniūnijų socialinės paramos teikimo komisijose buvo skirta daugiau socialinių pašalpų išimties 

tvarka.  

Socialinės pašalpos gavėjai dalyvauja visuomenei naudingoje veikloje, kurią organizuoja 

seniūnijos. Jei 2015 m. talkininkavo 1136, tai 2016 m. – 1816, 2017 m. –1930.   

Šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų ir išlaidų didesnio pokyčio nebuvo.  

Vienkartinė materialinė parama, 15 tūkst. Eur, Savivaldybės tarybos sprendimu, buvo 

išmokėta Nijolės Navickienės šeimynai po gaisro. Vienkartinė materialinė parama iš Savivaldybės 

biudžeto skiriama vadovaujantis Vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-204, 2017 m. padidėjo, 

nes į Savivaldybę dėl jos kreipėsi didesnis asmenų skaičius.  

 

Išmokų dokumentavimas 

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

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

Suvedus duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) ir posistemę „Parama“, rengiami 

išmokų paskyrimo, pratęsimo, perskaičiavimo sprendimai. Pagal išmokų gavėjų prašymus 

išduodamos pažymos apie gaunamas išmokas ir jų dydį.  

 

17 lentelė. Informacija apie socialinių išmokų dokumentavimą 2015 - 2017 m. 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

1. Visoms socialinėms išmokoms ir kompensacijoms ir gauti 

užregistruoti prašymai 

9675 8059 7532 

2. Parengti sprendimai skirti socialines išmokas 12589 10142 9532 

3.  Parengti sprendimai stabdyti socialines išmokas 960 953 1176 

4. Parengti sprendimai neskirti socialinių išmokų 155 140 182 

5. Pažymos išmokų gavėjams apie gaunamas išmokas 1186 1434 1218 

6. Gauti raštai 575 712 684 

7 Išsiųsti raštai 322 458 518 

8 Pažymos ES ir kitų Lietuvos Respublikos sutartyse 

nustatytų užsienio valstybių institucijoms išmokoms 

vaikams skirti ar nutraukti 

34 42 55 

9.  Suarchyvuota bylų 2142 2119 1047 

 

Iš 17 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad užregistruotų prašymų ir priimtų sprendimų 

skaičius per lyginamąjį 3 metų periodą mažėjo, nes mažėjo piniginės socialinės paramos gavėjų 

(socialinės pašalpos ir būsto šildymo kompensacijų), socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams 
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gavėjų skaičius. Sprendimų dėl išmokų skyrimo formuojama daugiau nei prašymų, nes vienam 

prašymui, dėl skirtingo vaikų amžiaus, formuojami 2 ir daugiau sprendimų.   

 

   Socialinių paslaugų administravimas 
Specialiosios socialinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliesiems asmenims 

Vertinant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas privalo būti teikiamas alternatyvioms 

ilgalaikei socialinei globai institucijoje paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje: socialinei priežiūrai 

asmens namuose, dienos socialinei globai asmens namuose, trumpalaikei socialinei globai 

institucijoje. Ilgalaikei socialinei globai institucijose nukreipti tik sunkią ar vidutinę negalią turintys 

asmenys, kuriems mažesnės apimties socialinės paslaugos nebūtų užtikrinusios būtinos pagalbos. 

Duomenys pateikiami 18 lentelėje. 

 

18 lentelė.   Specialiųjų socialinių paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, neįgaliems 

asmenims 2015-2017 m. 

Eil. 

Nr. 

Socialinės paslaugos  

pavadinimas 

2015 2016 2017 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 

1. Socialinė priežiūra 48 46 54 54 67 67 

2. Socialinė globa: 84 80 88 79 93 90 

2.1. dienos socialinė globa, 

iš jų: 

8 8 8 8 18 17 

2.2. trumpalaikė socialinė 

globa institucijoje, iš jų: 

38 38 33 33 32 32 

2.3. ilgalaikė socialinė globa 

institucijoje, iš jų: 

38 34 47 38 43 41 

 Iš viso  132 126 142 133 160 157 

 

Iš pateiktos lentelės duomenų matyti, kad pateiktų prašymų skaičius dėl socialinių paslaugų 

skyrimo kasmet didėja, Per praėjusių 3 metų laikotarpį padidėjo 21 proc. Prašymai nepatenkinami 

dėl asmens atsisakymo gauti socialines paslaugas, pasiūlytos kitos paslaugų teikimo formos, asmuo 

mirė.  

Duomenys apie socialinių paslaugų seniems ir neįgaliems asmenims dokumentavimą 

pateikiami 19 lentelėje. 

 

19 lentelė. Informacija apie parengtus dokumentus socialinėms paslaugoms teikti 

seniems ir neįgaliems asmenims 2015 - 2017 m. 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

2015  

m. 

2016 

 m. 

2017 

m. 

1. Sprendimai dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) 

skyrimo (SS) 

123 137 155 

2. Siuntimai į socialinės globos namus (B7) 14 9 10 

3. Socialinės globos paslaugų skyrimo komisijos posėdžių 

protokolai 

9 12 11 

4. Sutartys dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos lėšų 

kompensavimo 

47 51 37 

5. Susitarimai dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos 

lėšų kompensavimo sutarčių keitimo (pasikeitus kainai, 

asmens pajamoms) 

114 61 122 

6 Finansinių galimybių mokėti už socialinės globos paslaugas 

vertinimo pažymos (B12) 

177 140 207 
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 Iš viso 484 410 542 

 

Socialinės globos paslaugų kompensavimas Asmenims apgyvendintiems valstybiniuose 

socialinės globos namuose, kurių steigėjas yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VšĮ Pasvalio 

ligoninės Socialinės globos padalinyje ir kituose asmenų pasirinktuose socialinės globos įstaigose 

socialinė globa yra kompensuojama pagal Savivaldybės administracijos sudarytas individualias 

sutartis su asmeniu ir socialinės globos įstaiga. Asmenims su sunkia negalia socialinė globa 

kompensuojama iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos. 2017 m. socialinė globa  buvo kompensuota 

61 asmeniui turinčiam sunkią negalia už 156,4 tūkst. Eur.  

Asmenims su negalia, kurie dėl savo sugebėjimų vieni negali gyventi savo namuose, 

vaikystėje yra netekę tėvų globos, teismo sprendimu yra pripažinti neveiksniais ir globėju yra paskirta 

socialinės globos įstaiga, socialinė globa kompensuojama iš Savivaldybės biudžeto. Gavėjų skaičius 

per 2016–2017 m. laikotarpį praktiškai nesikeitė. 2017 m. socialinė globa  buvo kompensuota 17 

asmenų su negalia už 157,6 tūkst. Eur. 

Tėvų globos netekę vaikai yra apgyvendinti 2 šeimynose. Savivaldybė su jomis yra sudariusi 

Socialinės globos teikimo ir finansavimo sutartis. 2017 m. N. Navickienės šeimynoje gyveno 10 

vaikų, Savivaldybė už jų globą apmokėjo 11,4 tūkst. Eur. Grigaliūnų šeimynoje 1 vaikas už jų 

globą buvo apmokėta 700 Eur. Šeimynose augantiems vaikams skiriama globos (rūpybos) išmoka, 

jos tikslinis priedas. 

Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms  

Socialinės priežiūros paslaugas seniūnijose teikė 20 socialinių darbuotojų darbui su socialinės 

rizikos šeimomis (patvirtinta pareigybių 21).  

 

20 lentelė. Informacija apie parengtus dokumentus 2015-2017 m. 
Dokumento 

pavadinimas 
2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikio vertinimo anketa 
256 255 259 

Sprendimų skaičius socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

paslaugai  

246 241 196 

Sprendimų skaičius laikino 

apnakvindinimo paslaugai 10 14 12 

Sprendimų skaičius teikti 

trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą 

vaikams netekusiems tėvų globos 

41 35 51 

 

21 lentelė. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas šeimoms, 

esančios socialinėje rizikoje  2015 – 2017 m. 

Metai 
Šeimų  

skč. 

Vaikų 

skč. 

juose 

Šeimos rizikos lygis 

Išbraukta 

iš 

apskaitos 

Taikytos priemonės  
Stebi-

mų 

šeimų 

skč. 

Viduti-

nis 

Padid-

intas 

 

Didelis 

Gydėsi/ 

atkrito 

Pagalba 

mote- 

rims 

 

2015 219 553 83 76 60 13 16/6 - 28 

2016 219 553 83 76 60 13 0/16/6 16 28 

2017 171 439 49 67 56 25 31/11 14 20 

 

2017 m. socialinės rizikos šeimų sumažėjo iki 171, jose auga 439 vaikai. Per 2017 m. iš 

socialinės rizikos šeimų sąrašo 25 šeimų išbraukta, nes išnyko įrašymo į apskaitą priežastys.  

 



29 

 
 

 

 

Socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimas. Visose 11 

seniūnijų buvo vertinama socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimo kokybė, 

lankytasi socialinės rizikos šeimose. Rasti trūkumai dėl socialinių paslaugų teikimo: neperžiūrėti ir 

nepratęsti Susitarimai dėl bendros veiklos siekiant pokyčių; neatidžiai, neišsamiai  pildoma 

informacija apie šeimą, silpnas prevencinis darbas su stebimomis šeimomis. Rasti trūkumai aptarti 

socialinių darbuotojų susirinkime, seniūnijoms surašyti raštai su rekomendacijomis ir nurodytos 

trūkumų pašalinimo datos. 

Administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymu DV-176 „Dėl darbo grupės 

sudarymo“ sudaryta darbo grupė kovo 17 d. ir gegužės 2 d. Grūžių vaikų globos namuose vertino, 

kaip organizuojamas  vaikų užimtumas, socialinių įgūdžių ugdymas, kaip teikiama pedagoginė-

psichologinė pagalba. Pateiktos išvados: trūksta lankstumo, sudarant slenkančius darbuotojų darbo 

grafikus, kad būtų išspręstas vaikų užimtumas grįžus iš mokyklų ir savaitgaliais; nepakankamai 

ugdomi vaikų buitiniai įgūdžiai, finansiniai įgūdžiai, vaikų gebėjimai, reikalingi savarankiškam 

gyvenimui; vaikų globos namuose yra per maža užsiėmimų įvairovė. Vaikai nelanko mokyklose 

veikiančių papildomo ugdymo būrelių, sporto, muzikos mokyklų užsiėmimų, sporto mokyklos 

baseino. Pateikti Apsilankymo aktai su išvadomis ir siūlymais, kaip šalinti trūkumus. 

 

 Neįgaliųjų socialinė integracija 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas 

2017 m. Gautos 4 paraiškos projektų finansavimui, finansavimas skirtas 4 organizacijų projektams. 

Duomenys apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

įgyvendinimo 2017 m. pasiektus rezultatus pateikiami 22 lentelėje. 

 

22 lentelė. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

įgyvendinimo 2017 m. pasiekti rezultatai 

Eil.  

Nr. 

Organizacijos, 

įgyvendinančios projektą, 

pavadinimas 

Skirta 

2015 

Skirta 

2016 

 

Skirta 

2017 

Iš jų 2017 m. Paslaugas 

gavusių 

asmenų  

skaičius 

Projekte 

dirbusių 

asmenų 

skaičius 

iš VB iš  

SB 

1. Pasvalio rajono 

neįgaliųjų draugija 

13033 13185 13315 12315 1000 83 6 

2. Pasvalio krašto klubas 

,,Užjausk draugą“ 

4005 7650 8830 8344 486 20 3 

3. VšĮ Panevėžio ir 

Utenos regionų aklųjų 

centras 

12743 13024 14952 13952 1000 50 6 

4. Lietuvos pensininkų 

sąjungos ,,Bočiai“ 

Pasvalio bendrija 

3765 3905 4514 - 4514 17 4 

5. Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija 

,,Viltis“ Pasvalio 

padalinys 

3765 Neteikė  Neteikė  - - - - 

6. VšĮ Panevėžio kurčiųjų  

reabilitacijos centras 

1448 Neskirta Neteikė  - - - - 

7. Pasvalio rajono 

sergančiųjų cukriniu 

diabetu draugija 

,,Sveikata“ 

2318 Neteikė  Neteikė  - - - - 

Viso projektams finansuoti 41077 37764 41611 34611 7000 170 19 
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Neįgalių asmenų civilinė globa, rūpyba, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas 

2016 m.  sausio 1 d.  pakeistas  asmens veiksnumo ribojimo instituto teisinis reguliavimas. Iki  

CK  pakeitimo  įstatymo  įsigaliojimo  (2016-01-01) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys 

pripažinti neveiksniais, pradėti peržiūrėti teismuose. Kreiptis į teismą dėl sprendimo peržiūrėjimo 

pagal naują tvarką globėjai gali tik gavę Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius 

sprendimus išvadą. Neveiksniais pripažintų asmenų globėjai naujoves sutiko priešiškai, neveiksnumo 

reformoje jie neįžvelgė neįgalaus asmens teisių gynimo, o tik dar vieną biurokratinį dokumentų 

pertvarkymą. 2017 m. parengti 26 pareiškimai ir 88 išvados teismui dėl sprendimų, kuriais asmenys 

pripažinti neveiksniais peržiūrėjimo, pripažinimo ribotai veiksniais, neveiksniais tam tikrose srityse, 

rūpybos, globos nustatymo neįgaliems asmenims, rūpintojų, globėjų, turto administratorių skyrimo. 

Priimta 20 prašymų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus 

vertinimo išvadų išdavimo. Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai vykdė neįgalių asmenų globėjų, 

rūpintojų veiklos kontrolę, per 2017 metus gauti 144 apsilankymo aktai. Duomenys pateikiami 23 

lentelėje. 

 

23 lentelė.  Darbo apimtys neįgalių asmenų civilinės globos, rūpybos srityje  

2015–2017 m. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

1. Išvados teismui dėl globos, rūpybos nustatymo 25 20 13 

2. Išvados teismui dėl sprendimo, kuriuo asmuo buvo 

pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, asmens 

pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse 

- 28 75 

3. Pareiškimai teismui dėl asmens pripažinimo 

neveiksniu, ribotai veiksniu tam tikrose srityse  

3 1 - 

4. Pareiškimai teismui dėl sprendimo, kuriuo asmuo buvo 

pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, asmens 

pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu tam tikrose 

srityse  

- - 26 

4. Pareiškimai teismui dėl asmens pripažinimo veiksniu - 1 - 

5. Priimta prašymų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti 

savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo 

- 119 20 

6. Gauta apsilankymo aktų dėl globėjų, rūpintojų veiklos 

kontrolės 

125 140 144 

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių, 

neįgaliojo pažymėjimų išdavimas. Per 2017 metus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo su 

prašymais į Skyrių kreipėsi 197 pareiškėjai. Per metus parengtos 197 pažymos dėl specialiųjų 

poreikių lygio nustatymo (ST), išduoti 203 nustatytos formos Neįgaliojo pažymėjimai. Duomenys 

pateikiami 24 lentelėje. 

 

24 lentelė.   Specialiųjų poreikių lygio nustatymas pensinio amžiaus asmenims 2015 - 2017 m. 

Gauta prašymų 
Nustatytas specialiųjų poreikių lygis 

Didelių Vidutinių Nedidelių  

2015 m.  276 186 87 -  

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

2016 m.  206 143 63 -  

iš jų komisijai 58 iš jų komisijoje 48 iš jų komisijoje  10 iš jų komisijoje - 0  

2017 m.  197 137 60 -  

iš jų komisijai 59 iš jų komisijoje 47 iš jų komisijoje  10 iš jų komisijoje - 0  



31 

 
 

 

 

Savivaldybėje veiklą vykdė Specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija. Iš viso per 2017 

metus suorganizuota 11  komisijos posėdžių (2016 m. – 11), kurių metu svarstyti 59 prašymai (2016 

m. – 58), iš jų 2 atidėti svarstyti 2018 m. 

 

Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Įsigaliojus Būsto pritaikymo neįgaliesiems 

2016–2018 metais tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460, būsto pritaikymą savivaldybėje organizuoti ir 

vykdyti gali tik Savivaldybės administracija, Nuo 2016 m. sausio 1 d. būsto pritaikymo neįgaliesiems 

organizavimą perėmė Savivaldybės administracijos skyriai pagal kompetenciją. 2017 m. pritaikyti 13 

būstų neįgaliems asmenims. Sunaudota lėšų – 34,3 tūkst. Eur, iš jų 24,2 tūkst. Eur. iš valstybės 

biudžeto lėšų ir 10,1 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto. 

Pagal Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant 

būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363. 2017 m. pritaikyti 4 būstai 

vaikams su sunkia negalia, panaudota 11,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. 

 

   Kita veikla 

Projektų administravimas  

Projektas ES parama maisto produktais. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

balandžio 2 d. sprendimu T1-51, Savivaldybė, kaip partneris, dalyvauja projekte „Parama maisto 

produktais“. Maisto produktai per 2017 m. buvo vežami 6 kartus ir iš sandėlio, kurį nuomoja Pasvalio 

rajono savivaldybės administracija, išdalinti seniūnijų atsakingiems darbuotojams, kurie maisto 

produktus išdalino savo seniūnijos gyventojams. Informacija apie paramą maisto produktais 2017 m. 

pagal seniūnijas  pateikiama 25 lentelėje. 

25 lentelė. Parama maisto produktais pagal seniūnijas 2015–2017 m. 

Seniūnija 
Vidutinis maisto produktų gavėjų skaičius per metus. 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Pasvalio m. 354 287 212 

Pasvalio apyl. 443 360 320 

Joniškėlio apyl. 584 460 446 

Joniškėlio m. 224 294 169 

Pušaloto 349 267 272 

Namišių 150 188 130 

Krinčino 281 198 211 

Vaškų 356 274 269 

Saločių 361 327 249 

Pumpėnų 369 317 278 

Daujėnų 180 219 144 

Iš viso 3651 3191 2700 

 

Iš 25 lentelės duomenų matyti, kad paramos maisto produktais gavėjų skaičius per paskutinių 

3 metų laikotarpį sumažėjo 27 proc. 

Projektas „Pasvalio bendruomeniniai šeimos namai“ Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-

ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ pradėjo vykdyti projektą „Pasvalio rajono 

bendruomeniniai šeimos namai“. Projektui 3 m. laikotarpiui skirta 220,5 tūkst. Eur. Projekto partneris 

ir vykdytojas asociacija Pasvalio šeimos gerovės centras. 

Teikiamos paslaugos: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, mediacija, 

šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūra, pavėžėjimas. 
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XVII. SVEIKATOS SRITIS 

 

Pirminė asmens sveikatos priežiūra 

Pirminę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Pasvalio PASPC) ir D. Bagdžiūnaitės įmonė.  

Prie VšĮ Pasvalio PASPC 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo prisirašę 23 321 rajono 

gyventojai, prie D. Bagžiūnaitės įmonės – 1 090. Informacija apie VšĮ Pasvalio PASPC suteiktas 

paslaugas 2013-2017 m. pateikiama 26 lentelėje.  

 

26 lentelė. VšĮ Pasvalio PASPC 2013–2017 m. suteiktos paslaugos 

Eil. 

Nr.  

 
2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

1. Prisirašiusių gyventojų skaičius/ 

turintis sveikatos draustumą 

26 075/ 

24 269 

25 535/ 

23 683 

24 968/ 

23 163 

24 247/ 

22 636 

23 321/ 

21 938 

2. Apsilankymų skaičius pas 

specialistus: 
     

2.1. bendrosios praktikos gydytojus 

(BPG) 
38 212 35 049 35 026 41 357 40 329 

2.2. vidaus ligų gydytojus 24 863 24 310 23 889 26 197 25 552 

2.3. vaikų ligų gydytojus 20 062 17 488 16 993 17 787 17 660 

2.4. akušerius-ginekologus 2 854 2 989 2 593 2 952 2 811 

2.5. chirurgus 6 599 5 144 4 660 4 990 4 986 

2.6. odontologus 14 770 13 713 13 458 15 433 15 000 

2.7. psichiatrus 7 846 5 553 5 279 6 915 4 895 

3. Psichikos dienos stacionaro 

paslaugų skaičius (pacientų 

sk./paslaugų sk.) 

121/ 

3 031 

120/ 

2835 

122/ 

3221 

120/ 

3099 

125/ 

3 139 

4. Slaugos ir socialinių paslaugų 

pacientų namuose skaičius 
1 479 2 119 6 669 5 287 2 225 

5.  DOTS (tiesiogiai 

stebimo  tuberkuliozės trumpo 

gydymo kurso paslaugos) 

paslaugų skaičius (pacientų 

sk./paslaugų sk.) 

    8/70 

 

VšĮ Pasvalio PASPC 2017 m. buvo vykdyti ir sėkmingai įgyvendinti Savivaldybės 

finansuojami projektai: 

Sergamumo tuberkulioze prevencijos programa. Finansuojama suma  – 1,0 tūkst. Eur. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdoma rizikos susirgti tuberkulioze asmenų patikrinimas 

tuberkulino mėginiais, kontroliuotas paskirtas ambulatorinis gydymas. DOTS kabinetui įsigytos 

priemonės spirometro eksploatacijai, dezinfektantas  tuberkulinui, vienkartinės med. priemonės, 

tuberkulino mėginiai tuberkulioze sergančiųjų ankstyvajai diagnostikai ir kontrolei. 

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų priemonių plano įgyvendinimo 

programa. Finansuojama suma  – 1,5 tūkst Eur. Ši programa buvo orientuota į įvairias veiklos sritis, 

tokias kaip, Pasvalio rajono gyventojų psichinės sveikatos gerinimą, tuberkuliozės bei širdies ir 

kraujagyslių ligų profilaktiką ir sergamumo mažinimą, prevencinių programų įgyvendinimą.  Buvo 

atlikti lipidogramos tyrimai 109 asmenims, kurie nepatenka į finansuojamos rizikos grupes, t.y. 

gliukozės ir cholesterolio koncentracijos plazmoje bei trigliceridų koncentracijos nustatymas ir t.t. 

Užtikrinant DOTS kabineto veiklą, įsigytos tiesioginio spinduliavimo UV-C lempos, skirtos DOTS 



33 

 
 

 

 

kabineto patalpų dezinfekavimui. Siekiant paskatinti gyventojus aktyviau dalyvauti prevencinėse 

programose, organizuoti susitikimai bendruomenėse, platinti lankstinukai, talpinama informacija 

stenduose ir įstaigos internetiniame puslapyje.  

Įgyvendintas Pasvalio rajono savivaldybės lėšomis finansuotas projektas ,,Pasvalio rajono 

gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“, finansuojama suma – 28,5 tūkst. 

Eur. Programa tęstinė. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta medicininė įranga naujai gautam 

GMP automobiliui, masažinis gultas, spirometras, kraujospūdžio matuokliai, vežimėlis echoskopui, 

medicininė apranga medicinos personalui. 

 

 Antrinė asmens sveikatos priežiūra 

Antrinę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio ligoninė. Duomenys 

apie VšĮ Pasvalio ligoninės suteiktas paslaugas pateikti 27 lentelėje. 

 

27 lentelė. VšĮ Pasvalio ligoninės suteiktos paslaugos 2013–2017 metais 

 
Suteiktų paslaugų skaičius  

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Lovų skaičius, iš jų palaikomojo 

gydymo ir slaugos 
170 (66) 170 (66) 167 (66) 156 (66) 128 (50) 

Ligonių skaičius 4 415 4 266 3 965 3 106 3 128 

Suteiktų konsultacijų skaičius 35 256 34 700 32 972 37 075 41 461 

Operacijų skaičius 1 179 1 147 1 143 1 067 1 175 

Dienos stacionaro /dienos 

chirurgijos apimtys 
4 364 /424 4 794 /325 4 089 /301 3 983 /347 4 169 /379 

Stebėjimo paslaugų skaičius 1 035 801 1 067 1 296 1 073 

Vidutinė gulėjimo trukmė 

(dienomis) 
7,2 7,2 7,6 9,3 9,3 

Lovos funkcionavimo rodiklis 

(dienomis) 
281 273 272 294 344 

Gimdymų skaičius 291 320 322 296 238 

 

Ligoninėje 2017 m. baigtas vykdyti  Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos 

projektas „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas 

nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“. Akušerijos ginekologijos skyriuje įrengta vakuuminė stotis ir 

tiekimo sistema, atliktas deguonies tiekimo ir suspausto oro sistemos rekonstravimas, sumontuoti 

LED šviestuvai. Pagal šį Projektą Ligoninė apsirūpino modernia medicinine įranga. Gautas 

stacionarus ultragarsinis aparatas, du šildomi naujagimio reanimacijos staleliai, narkozės aparatas, 

kardiotografas, otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas naujagimių klausos patikrai, švirkštinė 

infuzinė pompa, gyvybinių funkcijų monitorius naujagimiams, rinkinys Cezario pjūvio operacijai, 

sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti su skirtingų dydžių nosies kaniulių rinkiniu 

ir kita reikalinga įranga. Atliktas šilumos punktų ir išorinių karšto vandens tiekimo sistemų 

modernizavimas. Taip pat vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimas. Atliktas Saulės kolektorių 

(baterijų) sistemos ir šilumos siurblių sistemos įrengimas. Įrengta  Fotoelektrinės jėgainė. Atlikta 

vėdinimo sistemos renovacija. Bendra projekto vertė 401,1 tūkst. Eur. Papildomai medicininės 

įrangos gauta už 332,6 tūkst. Eur. 

2017 m. Ligoninėje pradėtas vykdyti  projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 

gerinimas neįgaliesiems VšĮ Pasvalio ligoninėje“. Projekto išlaidų suma 119,3 tūkst. Eur. 

Projekto įgyvendinimo metu numatoma Ligoninę aprūpinti reikiama infrastruktūra ir 

priemonėmis, gerinančiomis sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliesiems 

žmonėms: įrengti pandusą bei automatines lauko duris, neįgaliųjų automobilių stovėjimo aikštelę, 

laiptus, atitinkančius reikalavimus žmonių su negalia reikmėms, šaligatvius, pritaikytus asmenims su 
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judėjimo ar regos negalia, atnaujinti liftus, pritaikyti tualetus neįgaliesiems, registratūroje vienas iš 

aptarnavimo langelių bus pritaikytas (pažemintas) neįgaliesiems ir kt. 

 

Visuomenės sveikatos priežiūra 

Pasvalio rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina Pasvalio rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras). Biuras vykdo valstybines (valstybės 

perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą 

savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio 

mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, 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, teikia privalomojo sveikatos 

mokymo paslaugos. 

 

Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose 

2017 m. Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose sveikatos priežiūrą vykdė 6 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai,  kurie teikė visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 

3 713 įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirbo pagal 

parengtą 2017 metų sveikatos ugdymo ir mokymo veiklos planą, patvirtintą Visuomenės sveikatos 

biuro direktoriaus įsakymu.   

2017 metais Pasvalio rajono ugdymo įstaigose buvo surengti 485 pranešimai, paskaitos, 

kuriuose dalyvavo 9 739 dalyviai; 351 diskusija, debatai ir kiti aktyvūs mokymo būdai, kuriuose 

dalyvavo 6 025 dalyviai; 140 konkursų, viktorinų, varžybų, viešų renginių, kuriuose dalyvavo 11 218 

dalyvių. Renginiuose dalyvavo 2 050 ikimokyklinio amžiaus vaikų, 24 189 mokiniai ir 743 

pedagogai. Pranešimų, paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu vaikams buvo organizuojama 

daugiausia renginių užkrečiamųjų ligų profilaktikos, asmens higienos, traumų ir nelaimingų 

atsitikimų, fizinio aktyvumo, sveikos mitybos ir nutukimo tematika. Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai ugdymo įstaigose atliko 7 059 patikrinimus dėl pedikuliozės ir nustatė 121 susirgimų 

atveji. Specialistai mokyklose suteikė 2 741 konsultaciją mokiniams, tėvams ir mokytojams. Buvo 

užfiksuoti 382 atvejai, kai visuomenės sveikatos priežiūros specialistai teikė mokiniams pirmąją 

medicinos pagalbą.  

Pagrindiniai renginiai, kurie pritraukė gausų jaunimo dėmesį: aktyvūs renginiai kaip  

„Paplūdimio tinklinio varžybos Mero taurei laimėti“, „Sporto infekcija“, sporto varžybos „Jėgos 

sportas – jėga“, psichologo – psichoterapeuto Nerijus Oginto užsiėmimai su berniukais lytiškumo 

tema, „Klasės palydėjimo“ interaktyvūs užsiėmimai mokyklose, Gegužės 31-oji – Pasaulinė diena be 

tabako, protmūšiai „Esu blaivus ir sąmoningas“, Europos Judrumo, Beactive savaitės su šiaurietiškojo 

ėjimo užsiėmimais, pirmosios pagalbos mokymai, užsiėmimai mergaitėms su akušere, druskų 

kambario lankymas. Buvo organizuojamos  Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ komandos. Taip pat ugdymo įstaigose, 

jaunimo erdvėse lankėsi policijos pareigūnų, karatė trenerio Gintaro Kazilionio, vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros specialistės Simonos Pyragytės, mokyklų sveikatos priežiūros specialistų 

komanda su paskaitų ciklais apie saugumą, fizinį aktyvumą,  mitybą, psichoaktyvias medžiagas, 

psichinę sveikatą. Vyko vaikų vasaros stovykla „Pažinkime vieni kitus“. Tobulinant specialistų 

sveikatos žinias, organizuotas seminaras „Vaikų ir jaunimo sveikata – mūsų ateitis 2017“, kuriame 

dalyvavo ir gilino žinias apie vaikų sveikatą specialistai, dirbantys su vaikais ir jaunimu. 

Pagal Pasvalio rajono savivaldybės įgyvendintą projektą ,,Sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimo Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“, tęsiamos internetinio 

jaunimo portalo administravimo bei Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio 

centro veiklos. 



35 

 
 

 

 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas 

Biuro vykdyta visuomenės sveikatos stiprinimo veikla 2014–2017 metus pateikiama 28 

lentelėje.   

 

28 lentelė. Visuomenės sveikatos biuro vykdyta visuomenės sveikatos stiprinimo veikla  

2014–2017 m. 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.  

Organizuota sveikatinimo renginių  258 371 490 469 

Sveikatinimo renginių dalyvių skaičius 6 482 11 010 15 019 15 548 

Publikacijos spaudoje ir internete 419 803 448 421 

Parengti informaciniai stendai, skelbimai 175 267 310 157 

2017 m. vykdyti pirmos pagalbos teikimo mokymai (622 dalyviai). Organizuoti 1 seminaras: 

„Užkrečiamos ligos: problemos, iššūkiai, prevencinės galimybės“. 

Organizuotos 3 sveikatinimo išvykos (123 dalyviai). Įgyvendinta „Širdies ir kraujagyslių ligų, 

ir cukrinio diabeto“  rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa: surengtos 5 veiklos, 

dalyvavo 58 rizikos grupės nariai. Vyko 26 profesionalių lektorių paskaitos, kuriose dalyvavo 858 

dalyviai. Bendradarbiauta įgyvendinant „Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių 

medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų 

programą“. Įgyvendinta „Užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės, pedikuliozės ir kt.) prevencijos 

programa“.  

 

Visuomenės sveikatos stebėsena  
Biuras kartu su Higienos institutu 2017 metais spalio mėnesį atliko „Vaikų cukraus vartojimo 

tyrimą“. Jame dalyvavo 126 septintų, dešimtų ir vienuoliktų klasių atrinktų mokyklų mokiniai. 

Siekiant įvertinti paauglių priklausomybes socialiniams tinklams, Pasvalio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 2017 metų rugsėjo–spalio mėnesiais organizavo „Socialinių tinklų įtaka 

paaugliams tyrimą“. Iš viso apklausta 240 septintų, aštuntų ir devintų klasių mokinių. Tyrimo 

rezultatai pateikti visuomenei. 2017 metais buvo registruojami vaikai, įtariami sergant 

užkrečiamosiomis ligomis. Duomenys apie galimus užsikrėtimo atvejus kiekvieną mėnesį buvo 

registruojami užkrečiamųjų ligų ataskaitoje. Metinė užkrečiamųjų ligų ataskaita už 2017 metus buvo 

pateikiama Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriui. Siekiant išsiaiškinti 

Pasvalio rajono vaikų dantų ir žandikaulių būklę, biuras atliko Pasvalio rajono vaikų dantų būklės 

vertinimo analizę. Tyrimo rezultatai pateikti visuomenei. 2016 metais startavo vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema, kurioje kaupiami, analizuojami vaikų sveikatos pažymėjimų 

duomenys. Suformuotos ataskaitos už 2017 metus ir pristatytos mokykloms.  

 

 

XVIII. 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), 2017 metais atstovavo vaiko teisėms teismo bylose ir 

dalyvavo 115 civilinių bylų teismo posėdžiuose, 60 baudžiamųjų bylų posėdžiuose, 50 vaikų 

apklausų ikiteisminio tyrimo eigoje, parengė 140 išvadų, 10 ieškinių ir 7 pareiškimus teismui. 

Teisėtvarkos pareigūnų prašymu, teikė informaciją apie vaiko gyvenimo ir auklėjimo sąlygas – 45. 

Teismui pateikė 40 pažymų išduodant leidimą įkeisti / dovanoti / parduoti nekilnojamąjį turtą. Išdavė 

2 išvadas dėl santuokinio amžiaus sumažinimo. Pagal ATPK 181 straipsnį surašė ir teismui pateikė 

18 protokolų dėl tėvų valdžios nepanaudojimo arba panaudojimo priešingai vaiko interesams; dėl 

netinkamai atliekamų tėvų pareigų surašė daugiau nei 100 įspėjimų.  
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2017 metais 32 vaikai buvo laikinai  apgyvendinti vaikų globos namuose. A. Navickienės 

šeimynoje gyvena 10+1 pilnametis  tėvų globos netekusių vaikų. Tėvų prašymu 37 vaikams 

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

šeimoje, skaičių pateikiama 29  lentelėje. 

 

29 lentelė. Vaikų, globojamų (rūpinamų)  šeimoje, skaičius 2016–2017 m. 

 2016 m. 2017 m. 

Šeimų skaičius Vaikų skaičius Šeimų skaičius Vaikų skaičius 

Vaikai globojami 

(rūpinami) šeimoje 
52 84 51 83 

 Vaikų skaičius Vaikų skaičius 

Vaikai globojami 

(rūpinami) institucijoje 
35 25 

 

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. 30 lentelėje palyginti duomenys 

apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus  2015–2017 metais. 

 

30 lentelė. Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose  

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 219 196 172 

Vaikų skaičius šeimose 560 499 437 

 

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

skaičių 2015–2017 metais ir priežastis, dėl kurių buvo paimti vaikai iš socialinės rizikos šeimų, 

pateikiama 31 lentelėje. 

 

31 lentelė. Priežastys, dėl kurių buvo paimti vaikai iš socialinės rizikos šeimų, 2014–2016 

metais 

Vaikų paėmimo iš biologinių šeimų 

priežastys 
2015 metai 2016 metai 2017 metai 

Tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų 

laikinai negali juo rūpintis dėl abiejų tėvų 

ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės 

atlikimo ar kitų svarbių priežasčių 

8 6 8 

Tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų 

nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, 

netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar 

psichologinį smurtą, ir dėl to kyla 

pavojus vaiko fiziniam protiniam, 

dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei 

saugumui 

25 25 31 

Bendras vaikų paėmimo iš šeimų 

skaičius 
34 37 39 

 

Į šeimą buvo grąžinta 20 vaikų ir paruošta 20 vaiko grąžinimo į šeimą aktų.  

 

 



37 

 
 

 

 

XIX.  CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS IR DUOMENŲ TEIKIMAS 

 

Gimimo registravimas 

2017 m. Pasvalio r. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 225 vaikų gimimai, tai yra 57 

vaikais mažiau, nei praėjusiais 2016 m. (5pav.)  

 
5 pav. gimimų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2014 - 2017 metais 

 

 Gimimų registravimo sumažėjimui įtakos galėjo turėti 2017-01-01 įsigalioję Civilinės būklės 

aktų registravimą reguliuojančių įstatymų pasikeitimai, kai asmenims suteikiama teisė vaiko gimimą 

įregistruoti ne pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o pasirinktoje metrikacijos įstaigoje. 

Užsienio valstybėse gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimų apskaityta 53. 

Lietuvos Respublikos piliečiai įtraukė į apskaitą vaikus, gimusius Norvegijoje 8, Jungtinėje 

Karalystėje 34, Airijoje 6, Ukrainoje 2, Ispanijoje 1, Vokietijoje 1, Prancūzijoje 1. 

Pagal vaikų gimimo seką šeimoje daugiausia gimsta pirmųjų (101) ir antrųjų (80) vaikų. 2017 

metais trečią vaiką gimdė 31 moteris,  ketvirtas  vaikas atėjo į 13 šeimų,  6 moterys pagimdė penktą, 

viena šeštą ir viena septintą vaiką, po vieną moterį pagimdė vienuoliktą ir keturioliktą vaiką. 

Jauniausia mama tapo penkiolikmetė, vyriausia – keturiasdešimt devynerių metų moteris. Jauniausias 

tėvu tapęs jaunuolis 19 m., vyriausias naujagimio tėvas   52 m. amžiaus. 2017 m. naujagimį gimdė 1 

nepilnametė motina. 141 vaikas   gimė tėvams esant santuokoje. Tėvystė buvo pripažinta 71 

naujagimiui, vienišų motinų buvo 13.  

 

Mirties registravimas  

Gyventojų mirtingumas mūsų rajone 2017 m. šiek tiek sumažėjo, lyginant su 2016 m. (6 pav.) 
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6 pav. Mirčių kitimo dinamika Pasvalio rajone 2014 - 2017 metais 

 

Didžiausias mirtingumas stebimas asmenų, sulaukusių 70 m. ir daugiau žmonių amžiaus 

grupėje (334), sulaukę 50-60 metų amžiaus mirė 44  žmonės (37 vyrai ir 7 moterys). Atsisveikinome 

su beveik 104 m. sulaukusia ilgaamže moterimi. 90 m. ir daugiau sulaukę mirė 13 vyrų ir 43 moterys. 

(tas pats panašiai 2016 m.: 90-ties metų ir daugiau sulaukė 13 vyrų ir 59 moterys). Jauniausias miręs 

vyras 22 m. amžiaus.  Netekome 3 vaikų ( 2 m., 8 m.  ir 12 m. amžiaus). Du Lietuvos Respublikos 

piliečiai  mirė užsienio valstybėse, (Rusijoje ir Vokietijoje), jų mirties įrašai  įtraukti į Lietuvos 

Respublikos Gyventojų registro apskaitą.  Dažniausia mirties priežastis buvo įvairios širdies ir 

kraujagyslių ligos 237 (apie 58,66 proc. nuo visų mirčių) ir piktybiniai navikai 74 (apie 18,3 proc. 

nuo visų mirčių). (7 pav.) 

 
7 pav. Mirties priežastys 2017 m. Pasvalio rajone 

 

Santuokos registravimas 

2017 m. santuokų įregistruota 137, lygiai tiek pat, kaip ir praėjusiais, 2016 metais. (8 pav.) 
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8 pav. Santuokų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2014 - 2017 metais 

 

Į apskaitą įtrauktos 53 bažnytinės santuokos (2016 metais apskaityta 57 bažnyčios (konfesijų) 

nustatyta tvarka įregistruotos santuokos). Užsienio valstybėse sudarytų santuokų skaičius panašus jau 

keletą metų, 2017 m. į apskaitą įtraukta 9, lygiai tiek pat, kiek ir praėjusiais metais  (2014 m. ir 2015 

m. – po 10 santuokų). Įtraukta į apskaitą santuokos, sudarytos Ukrainoje, Moldovoje, Danijoje, 

Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Turkmėnijoje. Dažniau Lietuvos Respublikos pilietės moterys 

tekėjo už užsieniečių vyrų, (4) nei Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai vedė užsienio pilietes (2). 

Organizuotos 9 išvažiuojamosios santuokos jaunavedžių pasirinktoje vietoje (Balsių malūne, Margių 

ir Raubonių kaimo turizmo sodybose, Migonių ir Ąžuolpamūšės piliakalniuose, Pasvalio parko 

teritorijoje, Joniškėlio dvare). Išduota 15 pažymų, patvirtinančių kliūčių įregistruoti santuoką 

užsienio valstybėje nebuvimą. Nepilnamečių asmenų santuoka, pateikus teismo nutartį dėl 

santuokinio amžiaus sumažinimo, buvo 1. Jauniausia nuotaka buvo 16 m., jauniausias vyras 20 m., 

Vyriausia nuotaka 68 m., vyriausias vyras 72 m.  

 

Santuokos nutraukimo registravimas 

Ištuokų įregistruota 55, lygiai tiek pat, kaip ir praėjusiais, 2016 m. Sumažėjo nepilnose 

šeimose likusių  augti vaikų skaičius. Vienoje  nepilnoje šeimoje liko augti 3, vienoje 4 vaikai, 

penkiolikoje šeimų po 2  vaikus, 18 šeimų liko augti po vieną nepilnametį vaiką.  

Dažniausiai santuoką nutraukė šeimos, kartų pragyvenę 10 ir daugiau metų -36 poros. Nerimą 

kelianti statistika, kad skiriasi ir neseniai susituokę poros: iki 2 m. kartu gyvenę išsiskyrė 5 poros, 3 

m. kartu buvę išsiskyrė dar 4 poros,  4 m. kartu buvus išsiskyrė 1 pora, 5 m. -4 poros, 6 m.-3 poros, 

10 metų šeimyninės sukakties nesulaukė dar 4 poros. 

 

 

XX. ŠVIETIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS  

 

 Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka 

2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 1–12 kl. mokėsi 

2797 mokiniai, t. y. 122 mokiniais mažiau negu 2016 m. (2016 m. – 2919). Iš viso Savivaldybės 

švietimo įstaigose 2013–2017 m. ugdomų vaikų ir mokinių sumažėjo 576, t. y. apie 14 proc. 

Didžiausias yra 5-12 klasių mokinių skaičiaus mažėjimas. 
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32 lentelė. Mokyklinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus 

Pasvalio švietimo įstaigose dinamika 

 Ikimokykl. 

amžiaus 

vaikų sk. 

Priešmokykl. 

amžiaus vaikų 

sk. 

1-4 kl. 

mokinių 

sk. 

5-8 kl. 

mokinių 

sk. 

9-10 kl. 

mokinių 

sk. 

11-12 kl. 

mokinių 

sk. 

Iš viso 

2013 m. 523 222 993 1253 657 559 4207 
2014 m. 577 185 898 1206 647 496 4009 
2015 m. 533 235 873 1113 642 406 3802 
2016 m. 590 208 868 1036 603 412 3717 
2017 m. 621 213 866 959 564 408 3631 

5 m. 

pokytis 

+98  

(+15,8 

proc.) 

-9 

(-4 proc.) 

-127  

(-12,8 

proc.) 

-294 

(-25,5 

proc.) 

-93 

(-14,2 

proc.) 

-151 

(-27,1 

proc.) 

-576 

(-13,7 proc.) 

 

Mokinių ir vaikų skaičiaus mažėjimas turi įtakos klasių komplektų skaičiui. Lyginant su 2016 

m., sumažėjo 5 klasių komplektais (2016 m. – 218; 2017 m. – 213).  

Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. fiksuotas savivaldybės teritorijoje gyvenančių, bet 

mokyklos nelankančių vaikų (nuo 6 iki 16 metų amžiaus) yra 122. Iš jų nesimokančiųjų nėra - 1 

vaikas pakeitęs gyvenamąją vietą, 1 vaikas neįgalus,  120 vaikų išvykę į užsienį.  

2017 metais buvo tęsiamas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. 

sprendimu Nr. T1-34 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“, įgyvendinimas. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. uždarytas 

Vaškų gimnazijos Grūžių pradinio ugdymo skyrius.  

2017 m. Pasvalio rajono savivaldybėje veikė 18 savarankiškų švietimo įstaigų. 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas 

2017–2018 m. m. pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Savivaldybėje 

yra ugdoma 1-6 m. amžiaus 810 vaikų, tai sudaro 76,2 proc. nuo bendro (1063) to amžiaus vaikų 

skaičiaus. Pažymėtina tendencija, kad daugėja 4–6 m. amžiaus vaikų, lankančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo institucijas. Pradėtas visos dienos ikimokyklinis ugdymas  Pasvalio Svalios 

progimnazijos Tetirvinų pradinio ugdymo skyriuje, Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinėje mokykloje. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijoje atidaryta dar viena ikimokyklinio ugdymo 

grupė, kurioje ugdomi 2–3 m. amžiaus vaikai.  

Švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas, nuolatos tikslina 

informaciją apie laisvas ugdymosi vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupėse. Informacija 

skelbiama Pasvalio rajono savivaldybės tinklapyje. Pažymėtina, kad Savivaldybės ugdymo įstaigos 

dar gali priimti apie 100 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.   

 

Daugiafunkcių centrų veikla 

Tęsiama ir plėtojama daugiafunkcių centrų veikla. 2017 m. centrus lankė apie 349 vaikų, tai 

sudaro apie 13 proc. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių.  

 

33 lentelė. 2017 m. Daugiafunkcius centrus lankančių vaikų skaičius 

Mokykla Daugiafunkcis centras Lankančių 

vaikų skaičius 

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijos 

Deglėnų daugiafunkcis centras  32 

Nakiškių daugiafunkcis centras 36 

Norgėlų daugiafunkcis centras 21 

Meškalaukio daugiafunkcis centras 34 

Švobiškio daugiafunkcis centras 28 
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Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinės mokyklos 

Gulbinėnų daugiafunkcis centras 24 

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos Raubonių daugiafunkcis centras 34 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Žilpamūšio daugiafunkcis centras 49 

Saločių Antano Poškos pagrindinės 

mokyklos 

Dagių daugiafunkcis centras 26 

Puškonių daugiafunkcis centras 16 

Žadeikonių daugiafunkcis centras 23 

Saločių daugiafunkcis centras 26 

 Iš viso 349 

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimas 

2017 m. įvyko 3 Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Skirtos 

minimalios priežiūros priemonės – 8 vaikams. Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. įsteigta tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė. 

 

Smurto ir patyčių prevencija 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. visos rajono ugdymo įstaigos įgyvendina prevencines priemones, 

vadovaudamosi nuoseklaus socialinio emocinio ugdymo metodika (toliau – SEU): sudarytos darbo 

grupės, numatyti veiklos planai, atlikti pirminiai tyrimai. Dauguma mokyklų bendruomenių veiklas 

organizavo kompleksiškai ir nuosekliai, kad veikla vyktų ne epizodiškai, bet būtų integruota į 

mokyklos gyvenimą – taikant tarpusavio bendravimo principus, specialius ugdymo metodus ir 

įvairias veiklas, mokomuosius dalykus, vykdomus projektus, neformalųjį ugdymą ir kt. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. DV-576 

patvirtintas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Pasvalio rajono savivaldybės 

mokyklose tvarkos aprašas, kurio pagrindu visos rajono švietimo įstaigų bendruomenės yra 

susitarusios dėl reagavimo į smurtą ir patyčias veiksmų nuoseklumo bei yra patvirtinę smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokyklose tvarkas. Pedagoginės bendruomenės 

susipažinusios su tvarkos vykdymu, o mokiniai supažindinti klasių valandėlių metu. Tvarkos viešai 

skelbiamos švietimo įstaigų interneto svetainėse. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su SEU institutu dėl 

LIONS QUEST programos ,,Raktai į sėkmę“ – jaunimo programos, skirtos gimnazijų mokiniams. 

Gimnazija yra įtraukta į mokymų, kaip dirbti su šia programa, sąrašą. 

Pasvalio r. Vaškų gimnazija vykdo OLWEUS programą, kokybės užtikrinimo sistemą 

(OPKUS), tapo besimokančia bendruomene ir siekia tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla. 

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija, Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla yra 

įtrauktos į ES projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ LIONS QUEST prevencinę 

programą ,,Paauglystės kryžkelės“ 5–8 klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėvams. 

Dar 8 Savivaldybės ugdymo įstaigos pateikė papildomas paraiškas dalyvauti ES projekte, 

kuris skirtas prevencinių programų įgyvendinimo mokyklose plėtrai „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“.  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Pasvalio lopšelis-darželis ,,Žilvitis“, Pasvalio lopšelis-

darželis ,,Liepaitė“ ir Pasvalio lopšelis-darželis ,,Eglutė“ įdiegė prevencinę programą ,,Kimochis“, 

skirtą 3–6 metų vaikams. 

Mokyklų vadovai 2017 m. kovo mėn. dalyvavo Socialinio ir emocinio instituto direktorės dr. 

Daivos Šukytės 16 akademinių valandų mokymuose tema ,,Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo 

plėtojimas mokykloje“. Pasvalio rajono mokyklų pedagogų bendruomenių komandos 2017 m. 

gegužės mėn. vyko į Gargždus (Klaipėdos r.), kur susipažino su gerąja devynerių metų mokinių 

socialinio ir emocinio ugdymo patirtimi. Lektorė Gintarė Visockė, MB ,,Prasminga jaunystė“ 

direktorė, vedė 8 akademinių valandų seminarą ,,Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas“ institucijų, 

vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovams, pedagoginiams 

darbuotojams. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo 
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skyrius parengė dvi 8 ir 18 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo programas ,,Socialinis ir 

emocinis ugdymas. Kas tai? Kuo gali mums padėti?“ Jos įgyvendinamos mokyklų bendruomenėse. 

 

Mokyklų vadovų ir mokytojų atestacija 

2017 metais atestuota: 1 muzikos teorijos dalykų mokytojas ekspertas; 1 pradinio ugdymo 

mokytojas metodininkas ir 1 metodininkas pagalbos mokiniui specialistas (logopedija); vyresniųjų 

mokytojų atestuota iš viso 10: 3 ikimokyklinio ugdymo, po vieną - dailės, biologijos, technologijų, 

vargonų, krepšinio, plaukimo mokytojai ir vienas pagalbos mokiniui specialistas (logopedija).  

2017 metais švietimo įstaigų vadovų atestacija nevyko. 

 

Mokinių vežiojimas 

Ataskaitiniais metais gauti 2 mokykliniai autobusai – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai ir Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai.  

Visi mokyklų mokiniai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti pavežami, buvo vežiojami 

į mokyklą ir atgal bei į neformaliojo ugdymo užsiėmimus. Iš viso vežiojama apie 59,1 proc. (1707 

mokiniai) Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. 2016 m. iš viso buvo vežama apie 59,6 

proc. mokinių (1787). Mokinių pavėžėjimo apimtys  2017 metais neženkliai padidėjo. 

 

 

XXI. UGDYMO ORGANIZAVIMO IR UGDYMO REZULTATŲ STEBĖSENA  

 

Mokyklų veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

Jau ketvirti metai bendrojo ugdymo mokyklos teikia Nacionalinei mokyklų vertinimo 

agentūrai informaciją-anketą apie mokyklos veiklos pažangą. Pagal mokyklų, vykdančių bendrojo 

ugdymo programas, veiklos kokybės vertinimo rodiklius kaip sėkmingiausias veiklos sritis mokyklos 

nurodė rodiklius, susijusius su ugdymo(si) planavimu, vadovavimu mokinių mokymuisi;  tobulintinas 

sritis – mokinių ugdymo(si) vertinimas ir įsivertinimas. 

2017 m. visos Savivaldybės mokyklos skelbė pažangos rezultatus Švietimo valdymo 

informacinėje sistemoje (ŠVIS‘e). 

 

34 lentelė.  Mokyklų veiklos pažangos skelbimas ŠVIS‘e 

 
Pasvalys 

Lietuva (proc.) 
Mokyklų sk. Dalis (proc.) 

2017 m. 12 100 nėra duomenų 

2016 m. 7 58 55 

2015 m. 7 58 54 

2014 m. 4 31 30 

2017 m. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje atliktas veiklos 

išorės vertinimas. Atsižvelgdama į išorės vertinimo išvadas gimnazija parengė veiklos tobulinimo 

planą. 2015–2017 metų laikotarpiu mokyklos veiklos išorės vertinimas atliktas 8 (75 proc.) 

mokyklose. 

 

Kita ugdymo kokybės užtikrinimo veikla 

 Pasvalio Svalios progimnazija įtraukta į mokyklų sąrašą dėl integruoto gamtos mokslų 

kurso programos 5–8 klasėms išbandymo.  

 Pagal projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

(kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 9 mokyklos gavo mokymo priemonių daugiau kaip už 

25,57 tūkst. Eur. (Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Pasvalio r. Pumpėnų, Pasvalio 

r. Vaškų gimnazijos, Pasvalio r. Daujėnų, Pasvalio Lėvens, Pasvalio r. Pajiešmenių, Pasvalio r. 

Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos, Pasvalio Svalios progimnazija ir Pasvalio r. Narteikių 

mokykla-darželis ,,Linelis“). 
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 2017 m. lapkričio mėn. Savivaldybės mero pavaduotojo vadovaujama švietimo įstaigų 

vadovų delegacija lankėsi Norvegijoje. Vizito metu aptartos bendradarbiavimo galimybės ir kryptys. 

Pradėtas įgyvendinti mokyklų veiklos tobulinimui skirtas bendradarbiavimo projektas su Norvegijos 

Karalystės Drangedalo Komunos švietimo skyriumi. 
Ugdymo pasiekimai 

Pasvalio rajone 2017 m. vidurinį išsilavinimą įgijo 95,1 proc. abiturientų; 2016 m. – 97,1 proc. 

Mūsų gimnazijų abiturientai 2017 m. gavo devynis ,,100-ukus“ ( 2016 m. – septynis). 

 

35  lentelė. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

Dalykas Metai Lietuva Pasvalio r. 

Anglų k. 

2015 m. 99,8 100 

2016 m. 97,9 92,7 

2017 m. 98,5 98,0 

Biologija 

2015 m. 95,7 97,1 

2016 m. 95,5 95,7 

2017 m. 97,8 95,1 

Chemija 

2015m. 96,1 85,7 

2016 m. 98,5 100 

2017 m. 99,1 94,4 

Fizika 

2015 m. 95,3 86,4 

2016 m. 98,2 95,2 

2017 m. 97,6 91,7 

IKT 

2015 m. 94,0 93,3 

2016 m. 93,5 89,7 

2017 m. 97,0 88,0 

Istorija 

2015 m. 99,4 100,0 

2016 m. 98,3 99,0 

2017 m. 98,1 98,8 

 

2017 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 96,5 proc. baigusiųjų 10 klasę ir turėjusių teisę įgyti 

išsilavinimą. 2016 m. – 91,6 proc. 

 

36 lentelė. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai  (dalykų vidurkis) 

 Lietuvių k. Matematika 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Lietuva 6,54 6,45 5,73 5,84 

Pasvalys 6,36 6,42 5,25 5,68 

 

2017 m. Pasvalio rajono savivaldybės 10 klasės mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų 

vidurkis yra aukštesnis už 2016 m. Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimai beveik atitinka 

šalies vidurkį. 

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 

2017 m. Lietuvoje vykdytas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (iki 2016 m. – 

standartizuoti testai). Dalyvavo visų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4, 6, 8 klasių 

mokiniai. Gavus apibendrintą Savivaldybės mokyklų rezultatų ataskaitą, buvo organizuoti 

susitikimai-diskusijos su mokyklų bendruomenėmis ,,Kaip pagerinti mokinių mokymosi 

pasiekimus“.  Pažymėtina, kad 2017 m. Savivaldybės mokyklų 2, 4, 6 klasių mokinių atliktų užduočių 

pagal mokomuosius dalykus procentinis vidurkis yra žemesnis už bendrą šalies ir NMPP dalyvavusių 
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savivaldybių procentinį vidurkį, o 8 kl. – yra aukštesnis už šalies, bet žemesnis už NMPP dalyvavusių 

savivaldybių procentinį vidurkį. (Pastaba: procentinis rodiklis parodo, kiek procentų visų galimų surinkti taškų 

vidutiniškai surinko mokiniai). 

 

Ryškiausi mokinių laimėjimai 

49-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse Švietimo ir mokslo ministerijos II 

laipsnio diplomu apdovanota už labai gerą poeziją Kotryna Kraptavičiūtė, Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos 4 klasės mokinė (mokytoja Regina Grubinskienė). 

Švietimo ir mokslo ministerijos Pagyrimo raštu apdovanota už savitą žvilgsnį į gimtinės 

papročius – Agnė Norvaišaitė, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės-Petkevičaitės Bitės gimnazijos II 

klasės mokinė (mokytoja Laimutė Vaitkevičienė). 

2017 m. gegužės 20 d. Vilniaus universiteto botanikos sode, tarptautinei biologinės įvairovės 

dienai skirtos šventės metu, apdovanoti ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ laimėtojai. Šiais 

metais pačių geriausių žaliųjų palangių kūrėjais pripažinti Pasvalio Svalios progimnazijos mokyklos 

aštuntokai, konkursui užauginę „Kvapiąją palangę“.  

 

 

XXII. NEFORMALUSIS UGDYMAS  

 

 Savivaldybėje sportinius, meninius ir muzikinius gebėjimus vaikai ir mokiniai gali ugdyti 

Pasvalio sporto ir muzikos mokyklose. Muzikos mokyklą kasmet vidutiniškai lanko apie 10 proc. 1–

12 kl. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.  

 

38  lentelė. Muzikos mokyklos mokinių skaičiaus dinamika 

Mokslo metai 

Mokinių skaičius 

Iš viso mokykloje 

(iš jų Dailės sk.) 

Dalis nuo bendro 1–12 kl. 

mokinių skaičiaus (proc.) 

2011-2012 360   (80) 8,8 

2012-2013 351    (78) 9,4 

2013-2014 319    (70) 9,2 

2014-2015 303    (67) 9,3 

2015-2016 304    (58) 10,1 

2016-2017 319    (74) 10,9 

2017-2018 289    (71) 10,3 

 

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių 

partnerysčių veikloje dalyvauti pakviestos trys mokyklos: 2017–2018 m. m. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazija, Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla; 2018–2019 m. m. Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazija. 

2017 m. buvo tęsiamos ir naujai įgyvendinamos Neformaliojo vaikų švietimo programos: 20 

teikėjų vykdė 28 programas, dalyvavo 785 vaikai. Programų įgyvendinimui skirta iš viso 80,5 tūkst. 

Eur. 

 

Mokinių laimėjimai 

XII tarptautiniame akordeonistų konkurse ,,Ascoltata 2017“ Pasvalio muzikos mokyklos 

akordeonistų orkestras pelnė I vietą; tarptautiniame festivalyje ,,Liepsnojantys akordeonai“ II ir III 

vietas laimėjo Nedas Stankevičius ir Algirdas Jankauskas (mokytoja Elona Rodžienė).  

II respublikiniame profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir 

kamerinių ansamblių konkurse Gabrielė Kavaliauskaitė apdovanota Grand prix diplomu, I laipsnio 

laureatės diplomu ir diplomu už geriausiai atliktą klasicistinį kūrinį bei kvietimu groti Vilniaus 

Rotušėje (mokytoja Lolita Trepekūnienė). 
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Tarptautiniame vokalinės muzikos konkurse „Lėkime dainų sparnais“ Rytis Kvedarauskas 

tapo diplomantu, Gabija Jareckaitė – laimėjo III vietą (mokytoja Daiva Garlauskienė). 

Džiazo festivalyje „Jazz fontanas 2017“ Panevėžyje Benas Balčiauskas laimėjo I vietą 

(mokytojas Jonas Kepalas). 

Tarptautiniame keramikos konkurse „Mano totemas" mokytojos Nerutės Čiukšienės auklėtinė 

Gabrielė Briedytė tapo laureate. 

Kupiškio meno mokykloje vykusioje IV respublikinėje vokalinių ansamblių šventėje – 

konkurse ,,Pasiimsiu paukščio balsą“ diplomantais tapo Kamilė Kondratavičiūtė ir Rytis 

Kvedarauskas (mokytoja Daiva Garlauskienė). 

III respublikiniame lietuvių liaudies dainų konkurse Pasvalio muzikos mokyklos kanklininkių 

ansamblis, vadovaujamas Bronės Petrauskienės, užėmė III vietą. 

XII Panevėžio apskrities muzikos ir meno mokyklų solfedžio konkurse Pasvalio muzikos 

mokyklos mokiniai Kornelija Paškevičiūtė, Liepa Štuopinytė, Greta Šimeliūnaitė, Rugilė Katauskaitė 

(mokytojai Kęstučio Garlausko ir Nijolės Puodžiūnienės) užėmė III vietą. 

I respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse ,,Klaviatūros karalystė“ Gabrielė Kavaliauskaitė 

pelnė GRAND PRIX, Urtė Čivilytė – I vietą, Domas Sargevičius – II vietą (mokytojos Lolita 

Trepekūnienė ir Daiva Dulevičiūtė). 

 

Bendruomeniškumo ugdymas 

2017 metais Pasvalio rajono ugdymo įstaigos, jaunimo ir nevyriausybinės organizacijos, 

kaimo bendruomenės, jaunimo iniciatyvinės grupės prie daugiafunkcių centrų dalyvavo Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijos paskelbtuose įvairiuose konkursuose. Gabių vaikų ir juos 

rengusių mokytojų skatinimui 2017 m. skirta 3,8 tūkst. Eur. Programų vykdymui panaudota 21,4 

tūkst. Eur. Vaikų ir jaunimo vasaros socializacijos programų konkurse finansuotas 21 projektas. 

2017 metų vasarą Pasvalio rajone veikė 21 vaikų vasaros poilsio stovykla. Dalyvavo 461 

dalyvis, iš jų – 188 iš socialiai remiamų šeimų. Dirbo 70 mokytojų, 2 sveikatos priežiūros specialistai, 

23 savanoriai. 

 

XXIII. SPORTO ADMINISTRAVIMAS 

 

Sportas mokyklose 

Rajone buvo vykdytos 29 sporto šakų varžybos, kuriose dalyvavo apie 1000 mokinių. 

Mokyklos aktyviai dalyvauja kvadrato, futbolo, krepšinio, plaukimo, lengvosios atletikos keturkovės 

varžybose. Sporto mokykloje vystomos septynios sporto šakos: rankinis, krepšinis, futbolas, lengvoji 

atletika, boksas, dziudo ir plaukimas. 

2017 metais Sporto mokykloje ugdymas vyko 32 grupėse, kuriose sportavo 363 moksleiviai; 

iš jų: 144 rankininkai, 60 lengvaatlečių, 48 krepšininkai, 17 boksininkų, 36 futbolininkai, 12 dziudo 

ir 48 mokiniai lankė plaukimo užsiėmimus.  
 

39 lentelė. Sporto mokyklos mokinių skaičiaus dinamika 

Mokslo metai Mokinių sk. 
Dalis nuo bendro 1–12 kl. 

mokinių skaičiaus (proc.) 

2011-2012 447 11,1 

2012-2013 469 12,5 

2013-2014 466 13,5 

2014-2015 430 13,2 

2015-2016 387 12,8 

2016-2017 375 12,8 

2017-2018 363 12,9 
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Kasmet vidutiniškai Sporto mokyklą lanko apie 12,6 proc. bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 

klasių mokinių. 

Pasvalio sporto mokykla organizavo ir vykdė tęstinius projektus: Lietuvos seniūnijų sporto 

žaidynes (organizatorius Vidmantas Kazlauskas), vaikų ir jaunimo socializacijos programą 

„Rankininkų vasara“ (projekto vadovas Arvydas Daugis); Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Sportas – mūsų sveikata“ (projekto vadovė 

Diana Vanagienė). 

Projekto „Sportas – mūsų sveikata“ dalyviams buvo skirtos atskiros dienos. Vaikai buvo 

supažindinti su Sporto mokyklos veikla, patys išbandė naują sportinį inventorių. Mažieji 

pademonstravo savo žinias apie sportinius žaidimus, dalyvavo viktorinoje apie sveiką mitybą ir 

sportą. Visi projekto dalyviai buvo apdovanoti taurėmis, geriausi sporto mokyklos auklėtiniai – 

prizais. 

Pasvalio sporto mokykla organizavo ir vykdė Lietuvos mokyklų žaidynes (mokytojas Artūras 

Čekanauskas), dalyvavo respublikinėse moksleivių sporto žaidynėse, „Sportas visiems“ varžybose 

(organizatorius Vidmantas Kazlauskas), rengė populiariausių sporto šakų Pasvalio rajono 

pirmenybes, tradicinį rankinio festivalį, bokso ir futbolo turnyrus; vyko kitos varžybos.  

2017 m. išmokyta plaukti 500 vaikų. Tai besilankantys per vaikų neformaliojo švietimo 

programas bei besinaudojantys mokymusi plaukti su instruktoriaus paslaugomis. 

 

Mokinių laimėjimai 

2017 m. Lietuvos mokyklų žaidynėse Pasvalio rajonas užėmė XI vietą (dalyvavo 27 

savivaldybių komandos); surinkta 1035,5 taško. Rajonui taškus iškovojo (mokyklų įskaitoje užimta 

vieta): 

1. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija – 357 taškai, 20 vieta; 

2. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla – 219 taškų, 33 vieta; 

3. Pasvalio Svalios progimnazija – 139 taškai, 50 vieta; 

4. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla – 47 taškai, 83 vieta; 

5. Pasvalio r. Daujėnų pagrindinė mokykla – 44,5 taškai, 84 vieta; 

6. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija – 42 taškai, 89 vieta. 

Geriausias pasiekimai: 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos merginų komanda rankinio finalinėse varžybose užėmė III 

vietą. 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mergaičių komanda lengvosios atletikos finalinėse 

keturkovės varžybose užėmė V vietą. 

Pasvalio rajono sportininkai 2017 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių ketvirtoje rajonų 

grupėje, surinkę 280 taškus, užėmė VII vietą. Taškus Pasvaliui pelnė: vaikinų rankinio komanda 11–

12 vieta (mokytoja Diana Vanagienė), boksininkai – 6 vieta (mokytojas Stasys Balčiauskas), lengvoji 

atletikos sportininkai – 31 vieta (mokytojai Kęstutis Mačėnas, Evaldas Žilys, Zenius Balčiauskas), 

merginų rankinio komanda 7–8 vieta (mokytoja Diana Vanagienė), dziudo sportininkai – 27 vieta 

(mokytoja Daiva Arbatavičiūtė), krepšinio komanda 25–30 vieta (mokytojai R. Ramonas, M. Giedrė). 

 

Sportas seniūnijose 
Kūno kultūra ir sportinė veikla Pasvalio rajone aktyviai organizuojama seniūnijose.  Pasvalio 

sporto mokykloje dirba 9 sporto organizatoriai iš Pasvalio, Pumpėnų, Vaškų, Joniškėlio, Daujėnų, 

Namišių, Krinčino, Saločių ir Pušaloto seniūnijų. 

2017 m. organizuotos krepšinio, rankinio, tinklinio, veteranų krepšinio, salės ir futbolo 8x8 

varžybos. Rajono seniūnijų sporto žaidynėse buvo vykdomos, tinklinio (Namišių seniūnija), stalo 

teniso (Vaškų seniūnija), futbolo (Krinčino seniūnija), šaškių (Krinčino seniūnija), krepšinio 3x3 

(Joniškėlio seniūnija), svarsčių kilnojimo (Krinčino seniūnija), virvės traukimo (Daujėnų seniūnija), 

plaukimo (Pasvalio apylinkių seniūnijos) ir paplūdimio tinklinio (Namišių seniūnija) varžybos, 

kuriose dalyvavo virš 420 dalyvių. 
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Rajono krepšinio pirmenybėse savo jėgas išbandė 10 komandų (160 dalyvių). „Pasvalio 

melioracijos“ komanda šiose pirmenybėse iškovojo I vietą; rankinio Kalėdiniame turnyre dalyvavo 6 

komandos (80 dalyvių), kuriame „Jungtinių pajėgų“ komanda užėmė I vietą; tinklinio pirmenybėse 

iš 10 dalyvavusių komandų (105 dalyviai), I vietą iškovojo „Joniškėlio“ komanda; veteranų krepšinio 

pirmenybėse iš 6 dalyvavusių komandų (80 dalyvių), I vietą iškovojo „Saločių“ komanda; Salės 

futbolo pirmenybėse dalyvavo 6 komandos (80 dalyvių), kuriose I vietą iškovojo „Sporto mokyklos“ 

komanda; Futbolo 8x8 pirmenybėse varžėsi 10 komandų (150 dalyvių), I vietą užėmė „Tetirvinų“ 

komanda. Galutinėje žaidynių įskaitoje, surinkusi 790 taškų, I vietą iškovojo Krinčino seniūnija; II 

vietą – Joniškėlio seniūnija (700 taškų); III vieta – Namišių seniūnija (520 taškų). 

Organizuotos tritaškių konkurso varžybos, Pasvalio miesto šventės metu vyko veteranų 

futbolo turnyras, kuriame dalyvavo keturios komandos. Padėta organizuoti ir pravesti Neįgaliųjų 

sporto šventę, Visuomeninės sveikatos biuro varžybas, Policijos komisariato organizuotas krepšinio, 

kroso varžybas. Be to, rajono seniūnijose vyko įvairios vidaus varžybos, Kalėdiniai ir Velykiniai 

krepšinio turnyrai, stalo teniso, smiginio, šaškių, šachmatų, baudų mėtymo varžybos, krepšinio 3x3 

bei futbolo 7x7 varžybos. Buvo organizuojamos įvairios kaimo bendruomenių sporto ir meno šventės. 

Dalyvauta XIII Seniūnijų sporto žaidynių zoninėse varžybose Utenoje (futbolas, krepšinis 

3x3, šachmatai, šaškės, stalo tenisas). 

 

Kita veikla 

2017 m. parengtas draugijos ,,Sveikata“ neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir 

sportą projektas. Projekto įgyvendinimui gauta 2,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų ir skirta 0,7 

tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų 

Parengta nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės 

veiklos projektams finansuoti programa. Lėšos (77,0 tūkst. Eur) paskirstytos 14 Savivaldybėje 

registruotų sporto klubų ir viešosioms įstaigoms. 

2017 metais Pasvalio sporto mokyklos baseine apsilankė 49 333 klientai, arba 363 klientais 

daugiau negu 2016 metais. Už baseino paslaugas 2017 metais surinkta 272 039 tūkst. Eur; tai 23,4 

tūkst Eur daugiau negu 2016 metais. 

 

 

XXIV. BENDRUOMENINĖ VEIKLA, KULTŪRA IR JAUNIMO POLITIKOS 

ĮGYVENDINIMAS 

 

Bendruomeninė veikla 

Pasvalio rajone 2017 m. veikė 22 nevyriausybinės organizacijos ir 48 bendruomenės. 2017 

m. Savivaldybės biudžete 8 programos priemonei „Nevyriausybinių organizacijų rėmimas“ buvo 

skirta 40 tūkst. eurų. Remiantis Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų tvarka lėšos nevyriausybinėms organizacijoms gali būti skiriamos 

konkurso ir ne konkurso būdu. 2017 m. rajono nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstyti 

32,6 tūkst. eurų. Maksimali vieno projekto finansavimo suma siekė 0,6 tūkst. eurų. Finansavimą gavo 

56 rajone veikiančios bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir viešosios įstaigos. 

Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

Pasvalio rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto buvo skirta 22,5 tūkst. eurų. Priemonės 

įgyvendinime dalyvavo 17 rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų. Projektai buvo teikiami 

įvairioms veikloms vykdyti (viešųjų erdvių prie bendruomenės namų tvarkymas, poilsio vietų 

įrengimas, mokomieji kūrybiniai užsiėmimai, parodų rengimas, dušo kabinos socialiai 

pažeidžiamiems bendruomenės nariams įrengimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas). 

Pasvalio rajono savivaldybėje nuo 2015 m. veikia NVO taryba, kuri skatina ir remia Pasvalio 

rajono savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą Savivaldybės vystymo ir plėtros, aplinkos apsaugos 

ir ekologijos, jaunimo reikalų, mokymo ir švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto, 
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socialinių paslaugų ir paramos, viešojo saugumo, žalingų įpročių prevencijos, sveikatos priežiūros ir 

sveikatingumo, gyventojų užimtumo bei kitose NVO veiklos srityse bei įgyvendina kitus NVO 

tarybos nuostatuose įtvirtintus uždavinius.  

 

Jaunimo politikos įgyvendinimas 

2017 m. Savivaldybės biudžete jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloms ir 

projektams buvo numatyta 15 tūkst. eurų. Remiantis Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu Savivaldybės 

biudžeto lėšos šiems projektams gali būti skiriamos konkurso ir ne konkurso būdu. Konkurso būdu 

24 jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms buvo paskirstyta 11,4 tūkst. eurų. Ne konkurso 

būdu buvo paskirstyta 3,6 tūkst. eurų. Šios lėšos buvo skirtos dar 6 jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektams.  

Pasvalio miesto šventės  metu buvo sudarytos sąlygos jaunimo erdvės veiklai. Jaunatviškai 

įrengtoje jaunimo erdvėje miesto šventės metu vyko diskusija apie jaunimo pritraukimą į rajonus, 

mažus miestelius bei galimybes gyvenant juose. Diskusiją moderavo lektorius, žurnalistas, TV laidų 

vedėjas Giedrius Drukteinis. Diskusijoje dalyvavo Pasvalio rajono vicemeras Povilas Balčiūnas, 

seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, jaunoji papuošalų kūrėja iš Kauno Gerda 

Liudvinavičiūtė, Pumpėnų kunigas Domingo Avellaneda. Po diskusijos koncertavo atlikėja iš 

Vilniaus MIGLOKO. 
 

 
 Jaunimo erdvė 

 

2017 m. gruodžio mėnesį įvyko pirmieji Pasvalio jaunimo apdovanojimai, kuriose buvo 

įteiktos 9 nominacijos jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir įmonėms. Balsavime 

dalyvavo 948 asmenys.  
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Jaunimo apdovanojimų nominacijos 

 

Organizuotas pilietiškumo ugdymo renginys „Pilietiškumo mokykla 2017“.  Renginyje 

dalyvavo 25 jaunuoliai iš viso Pasvalio rajono. Renginio metu buvo imituotas Savivaldybės tarybos, 

komitetų darbas. Renginio pabaigoje išanalizavus Pasvalio rajono situaciją jaunimo požiūriu buvo 

parengta rezoliucija su siūlymais ką ir kaip rajone reikėtų keisti, kad čia gyventi būtų geriau. 

Rezoliucija buvo įteikta Savivaldybės vadovams. 

 

Kultūros ir jaunimo reikalų skyrius nuolat analizuoja rajone esančią jaunimo situaciją, renka 

ir analizuoja duomenis, inicijuoja arba prisideda prie įvairių projektų ar iniciatyvų skirtų jaunimui 

įgyvendinimo. Nuo 2017 mm. birželio mėnesio skyriaus vedėja atlikdama jaunimo reikalų 

koordinatoriaus funkcijas vadovauja Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių asociacijai. 

Atstovaujant jaunimo reikalų koordinatorių asociaciją bei siekiant įgyvendinti kokybišką jaunimo 

politiką vietos bei nacionaliniu lygmeniu, skyriaus vedėja dalyvauja įvairiose nacionalinėse darbo 

grupėse, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas rengiant teisės aktus aktualius įgyvendinant jaunimo 

politiką nacionaliniu mastu.  

 

Kultūros politikos įgyvendinimas 

Nuolat analizuojamos kultūros politikos tendencijas rajone ir šalyje, bendradarbiaujama su 

Kultūros ministerija ir kitomis kultūros ir meno veiklą vykdančiomis institucijomis, vykdomos 

valstybines ir regionines kultūros politikos plėtros programos, teikiami siūlymai dėl Savivaldybės 

kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros įstaigose ir kita. 

Vienos svarbiausių veiklų 2017 m.: 

 leidybos lėšų paskirstymas; 

 reprezentacinės knygos apie Pasvalio kraštą parengimas; 

 B. Brazdžionio literatūros premijos paskyrimas; 

 Pasvalio kultūros centro akreditacija; 

 Šimtmečio dainų šventės „Vardan tos“ koordinavimas Pasvalio rajone; 

 Pasvalio miesto šventės veiklų organizavimas); 

 Bendradarbiavimo sutarties su Pakruojo savivaldybe parengimas. 
 

 

XXV. PILIEČIŲ APTARNAVIMAS, SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ 

TVARKYMAS 

 

Gyventojų patogumui, Administracijos pastato pirmajame aukšte įrengtos gyventojų 

aptarnavimui skirtos vietos. Bendrojo skyriaus „Vieno langelio“ padalinyje asmenys priimami: 

pirmadienį, ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., antradienį, trečiadienį nuo 7.30 iki 17.30 val., 

penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val. Gyventojai aptarnaujami be pietų pertraukos. 
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Analizuojant Bendrojo skyriaus užregistruotus fizinių ir juridinių asmenų prašymus 

pastebima, kad asmenys dėl administracinių paslaugų suteikimo dažniausiai kreipiasi atvykdami į 

Savivaldybės administraciją, tokiu būdu  gautas 1131 prašymas, elektroniniu paštu buvo pateikti 184, 

paštu – 11, registruotu paštu 4 prašymai.  

Dažniausiai fiziniai ir juridiniai asmenys į Savivaldybės administraciją kreipėsi dėl: 

 kompensacijų – 288 prašymai;  

 dėl adresų suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo – 189;  

 dėl paramos ir finansavimo – 93;  

 dėl leidimo kirsti medžius – 80;  

 dėl leidimų, licencijų išdavimo – 79;  

 dėl teritorijų planavimo dokumentų – 78;  

 dėl socialinio būsto – 54;  

 dėl drenažo įrenginių remonto – 49;  

 dėl ekonominio dydžio vieneto (EDV) – 46;  

 dėl kelio remonto – 21;  

 dėl triukšmo (pranešimai dėl pradedamų atlikti remonto darbų) – 18;  

 dėl techninių sąlygų išdavimo – 18; 

 dėl leidimo įrengti išorinę reklamą – 15.  

  

Gyventojai bei juridiniai asmenys Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt bet 

kuriuo jiems patogiu laiku, nepriklausomai nuo savivaldybės darbo laiko, gali pateikti prašymus 

įvairioms pažymoms ir leidimams gauti, deklaruoti gyvenamąją vietą, pateikti skundą ar gauti kitas 

paslaugas elektroniniu būdu. Džiugu, kad teikiamų elektroninių paslaugų populiarumas ir vartotojų 

skaičius auga. 2017 m. gauti 38 elektroniniai prašymai suteikti administracines paslaugas (2016 m. 

tokių prašymų tebuvo  6).  

Skundai sudarė  0,6 proc. visų 2017 m. gautų prašymų. Lyginant su  ankstesniais metais 

pastebimas skundų skaičiaus augimas (2015 m. buvo 0,2 proc.; 2016 m. - 0,3 proc.).  

Siekiant nustatyti procesų (paslaugų) brandos lygį ir tolesnę tobulinimo kryptį atliktas 

Savivaldybės administracijos procesų brandos įvertinimas. Buvo analizuoti 2017 m. I pusmečio 

duomenys. Tyrimo metu nustatyta, kad savivaldybės procesai įsitvirtinę 2-3 lygyje iš penkių galimų. 

Procesai įsitvirtinę dokumentuotame lygmenyje, reikia gilesnės procesų analizės, jau detalizuojant 

kas konkrečiai trukdo vystytis, tam tiktų  įvairūs kokybės vadybos metodai.   

Atlikus anoniminę asmenų apklausą apie asmenų aptarnavimą ir prašymų nagrinėjimą 

Savivaldybės administracijoje ir susumavus kiekvieno klausimo rezultatus galima teigti, kad 

dauguma gyventojų, dalyvavusių apklausoje, patenkinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

teikiama paslaugų kokybe. Asmenų aptarnavimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje 

vertinamas teigiamai (97,06 proc. apklaustųjų įvertino labai gerai, gerai ir vidutiniškai). Asmenų 

aptarnavimas, lyginant su 2016 metais vertinamas geriau. 

 

Savivaldybės institucijų dokumentų tvarkymas  

Savivaldybės administracijos 2017 metų  prioritetai dokumentų valdymo srityje buvo 2015  

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

sąrašus,  Savivaldybės institucijų 2018 metų dokumentų registrų sąrašo ir dokumentacijos plano 

parengimas. 

Sutvarkytos 2015 m. nuolat ir ilgai saugomos bylos surašytos į apyrašų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 10, 

Nr. 11, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 tęsinius. 

2017 m. buvo atliktas Savivaldybės administracijos nuolat ir ilgai saugomų dokumentų, kurių   

Šiaulių regiono archyvo Panevėžio filialas  neperėmęs saugoti, patikrinimas. Tokių dokumentų 

suskaičiuota 119 tiesinių metrų. Visi dokumentai sutvarkyti pagal tuo metu galiojusių teisės aktų 

reikalavimus. Dokumentų fizinė būklė gera, visi dokumentai surišti į bylas, bylos sudėtos pagal 

http://www.epaslaugos.lt/
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apyrašus. Bylos saugomos skirtingose patalpose, dalis patalpų neatitinka saugyklų įrengimo 

reikalavimų, neužtikrintas drėgmės ir temperatūros santykis, ventiliacija, apšvietimas  bei kiti 

bendrieji saugyklų įrengimo reikalavimai, taikomi dokumentų saugojimo patalpoms.  

2017 metais Bendrasis skyrius užregistravo 4199 raštus gautus iš Lietuvos Respublikos 

Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje, 

savivaldybių, įvairių įmonių, organizacijų; sutvarkė, užregistravo ir išsiuntė 2643 siunčiamus 

dokumentus. Gaunamų  dokumentų skaičius 2017 m. padidėjo.  Duomenys kaip kito gaunami ir 

siunčiami dokumentai  atvaizduoti  8 paveiksle.  

 
8 pav. Užregistruotų gautų ir siunčiamų dokumentų kaita 2015-2017 m. 

 

Užregistruoti  ir  darbuotojams vykdymui pateikti 848 savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymai veiklos klausimais (iš jų 74 norminiai teisės aktai). Teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS) paviešinti 527 įsakymai veiklos klausimais.  

 

Informacinės technologijos 

Vis į daugiau gyvenimo sričių besiveržiant informacinėms technologijoms, plečiantis viešųjų 

elektroninių paslaugų spektrui bei siekiant savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybės, 

ataskaitiniu laikotarpiu didelis dėmesys buvo skirtas informacinių technologijų palaikymui ir 

plėtojimui. Vykdant Pasvalio  rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano 

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos uždavinį diegti Savivaldybės 

administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti elektroninių paslaugų spektrą aprūpinant 

savivaldybės administracijos darbuotojus kompiuterine ir programine įranga, 2017 m. atnaujinta 

techninė ir programinė įranga 27 darbo vietoje (18 administracijoje ir 9 seniūnijose).  

Prioritetas, atnaujinant įrangą, buvo teikiamas darbo vietoms, kurių darbuotojai tiesiogiai 

dirba su klientais ir informacinėmis  sistemomis. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuosekliai tęsiamas savivaldybės administracijoje naudojamos 

dokumentų valdymo sistemos modernizavimas, tobulinant elektroninio parašo funkcionalumą, 

sąsajas su elektroninių paslaugų sistema, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų sistema.   Siekiant 

automatizuoti dokumentų ir užduočių pateikimą tarp Savivaldybės administracijos ir Savivaldybei 

pavaldžių įstaigų, kad įstaigos galėtų priimti, rengti ir elektroninius dokumentus,  prie  Savivaldybės 

administracijos dokumentų valdymo sistemos prijungtos ir  Savivaldybės biudžetinės įstaigos.  

 

XXVI. LEIDIMŲ  (LICENCIJŲ)  IŠDAVIMAS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS IR 

TVARKA 

 

2017 m. gruodžio 31 d. Pasvalio rajono savivaldybėje buvo 138 galiojančios licencijos verstis 

2015 m. 2016 m. 2017 m.

3759 3628
4199

2646
2497 2643

Gauta dokumentų Išsiųsta dokumentų
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mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 134 galiojančios licencijos verstis mažmenine prekyba 

tabako gaminiais. 

Iki 2011 metų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais skaičius nuolat augo. 

Nuo 2011 metų pastebimas licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais skaičiaus 

mažėjimas (2 pav.). Nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. galiojančių licencijų 

skaičius sumažėjo nuo 237 iki 138 (41,8 proc.). 2017 metais buvo išduotos 3 licencijos verstis 

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdytos neterminuotam laikui 44 (iš jų 8 degalinėse) 

ir panaikintos 8 licencijos.  

 

 
 

9 pav. Išduotų ir galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

skaičius 2005-2017 m. 

 

Žvelgiant į išduotas ir galiojančias licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, 

pastebimos tos pačios tendencijos – licencijų skaičius iki 2011 metų augo, o nuo 2011 metų 

pastebimai sumažėjo (3 pav.). Nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. galiojančių 

licencijų skaičius sumažėjo nuo 227 iki 134 (41 proc.). 2017 metais išduotos 2 licencijos verstis 

mažmenine prekyba tabako gaminiais, sustabdyta neterminuotam laikui 21 ir panaikintos 9 licencijos.  

 
 

10 pav. Išduotų ir galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais skaičius 

2005-2017 m. 

 

Toks galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir verstis 

mažmenine prekyba tabako gaminiais skaičiaus pokytis yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos 
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Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės 

įstatymo pakeitimais. Įstatymuose buvo numatytas įpareigojimas ūkio subjektams, laikinai ar visiškai 

nevykdantiems veiklos, kreiptis į savivaldybės vykdomąsias institucijas dėl licencijos galiojimo 

sustabdymo ar panaikinimo, o ūkio subjektams nevykdant šio įpareigojimo, savivaldybės 

vykdomosioms institucijoms numatyta pareiga įspėti apie galimą licencijų sustabdymą 

neterminuotam laikui. Dėl šios priežasties Pasvalio rajono savivaldybės administracija peržiūrėjo ir 

įvertino išduotų licencijų sąrašą. Pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenis 

išregistruotų įmonių licencijos buvo panaikintos, o įmonių, kurios nevykdo licencijoje nurodytos 

veiklos ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios per nustatytą laikotarpį neinformavo 

Administracijos apie ketinimą tęsti veiklą, licencijos sustabdytos neterminuotam laikui. Išduotų 

licencijų sąrašas ir toliau nuolat peržiūrimas. 

Kadangi galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir verstis 

mažmenine prekyba tabako gaminiais skaičius sumažėjo, gyventojų skaičius, tenkantis vienai 

alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių licencijai, lyginant su 2016 metais, taip pat pasikeitė. Pagal 

2017 metų Lietuvos statistikos departamento duomenis Pasvalio rajone gyveno 24 800 gyventojų. 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

Pasvalio rajone – 180 gyventojų (2016 metais – 137 gyventojai). Lietuvos rajonų vidurkis – 177 

gyventojai, o visos Lietuvos vidurkis (miestų ir rajonų) – 164 gyventojų (Narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės departamento 2017 metų duomenys). Gyventojų skaičius, tenkantis vienai 

licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Pasvalio rajone – 185 gyventojai (2016 metais 

– 158 gyventojai). Lietuvos rajonų vidurkis – 181 gyventojas, o visos Lietuvos vidurkis – 186 

gyventojai (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2017 metų duomenys).  

Šiuo metu alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumas Pasvalio rajone yra tolygus 

Lietuvos vidurkiui. Nepaisant to, gyventojų skaičius Pasvalio rajone nuolat mažėja (pagal Lietuvos 

statistikos departamento duomenis nuo 2016 m. pradžios iki 2017 m. pradžios rajono gyventojų 

skaičius sumažėjo 805 gyventojais), todėl alkoholinių gėrimų bei tabako gaminių prieinamumas 

laikui bėgant gali didėti. Vis dėlto pagal 2017 metais atliktą veikiančių ir neveikiančių alkoholinių 

gėrimų ir tabako gaminių prekybos vietų analizę yra įmonių, kurių licencijų galiojimas artimiausiu 

metu gali būti sustabdytas neterminuotam laikui arba panaikintas (įmonės likviduojamos ar 

bankrutuojančios), todėl tikėtina, kad alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumas Pasvalio 

rajone artimiausiu metu ženkliai nedidės. 

Išduotų vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su 

nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija 

neviršija 7,5 proc., masiniuose renginiuose ir mugėse skaičius lieka beveik nepakitęs – 28 

vienkartinės licencijos. 2016 metais buvo išduota šiek tiek daugiau – 31, 2015 metais – 28. 

Pasvalio rajone 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 12 galiojančių leidimų verstis mažmenine prekyba 

nefasuotais naftos produktais ir 14 leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos 

dujomis. Lyginant su 2016 metais, skaičius liko nepakitęs.  

2017 metais Pasvalio rajono savivaldybės administracija gavo mažiau prašymų dėl keleivių 

vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijų išdavimo. Išduotos 3 licencijos 

kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais. Nuo 2016 metų popierinės 

licencijos ir licencijų kopijos nebespausdinamos, todėl licencijos kopijos išduotos naudojantis Ūkio 

subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistema „Vektra“. 

 

 

XXVII. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ (CIVILINĖS SAUGOS) PREVENCIJA, 

MOBILIZACIJA 

 

2017 metais įvyko 5 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos prevenciniai posėdžiai, 

kurių metu buvo aptarti civilinės saugos būklės Pasvalio rajono savivaldybėje 2016 metais rodikliai, 

2018 metų Savivaldybės civilinės saugos darbo planas. Priimti sprendimai dėl pasirengimo galimam 
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Afrikinio kiaulių maro protrūkiui Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje, dėl Savivaldybės lygio 

civilinės saugos stalo pratybų organizavimo, pasirengimo šaltajam metų periodui, gaisrų prevencija, 

aptarti kiti klausimai.  Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje įvyko 3 ekstremalūs įvykiai (rasti 2 

sprogmenys ir ypač pavojingos  gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkis). Atsižvelgiant į Savivaldybės 

Ekstremaliųjų situacijų komisijos siūlymą dėl gausių kritulių padarytos žalos žemės ūkio sektoriui 

paskelbta ekstremalioji situacija Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje. 

2017 m. gruodžio 8 d. organizuotos Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos tema 

,,Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, likviduojant avarijos šilumos tiekimo tinkluose 

padarinius Pasvalio mieste“. Pratybų aptarimo metu pratybų vertintojas pateikė pratybose 

dalyvavusių įstaigų veiksmų vertinimą, pastabas ir pasiūlymus dėl institucijų reagavimo į 

ekstremaliuosius įvykius ir šias pratybas įvertino gerai.  

Savivaldybės įstaigose organizuotos 22 stalo ir funkcinės pratybos. Kas mėnesį atlikta 

Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninė priežiūra, 2 kartus atliktas 

Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninis patikrinimas įjungiant sirenas ir 

informuojant gyventojus per žiniasklaidos priemones. Perspėjimo sistema veikė be sutrikimų. 

Seniūnijų tarnybiniuose automobiliuose įmontuota 11 mobilių sirenų – garsiakalbių, tai 

leidžia greitai ir efektyviai informuoti gyventojus visoje Savivaldybės teritorijoje. Įsigyta 32 kv. m. 

palapinė, motorinis vandens siurblys, 64 vnt. sulankstomų žygio lovų ir kitų priemonių leisiančių 

greitai ir efektyviai vykdyti gyventojų evakavimo, maitinimo ir kitos pagalbos teikimo paslaugas 

ekstremaliųjų situacijų metu. 

 

Mobilizacija 

Dalyvauta Lietuvos kariuomenės  KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės Štabo  pratybose. 

Organizuotas Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento,  Jungtinio štabo NATO 

Pajėgų integravimo vieneto grupės ir Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovų susitikimas 

su Savivaldybės darbuotojais ir visuomene. 2017 m. vasario 28 d. Pasvalio rajono savivaldybėje vyko 

Pasvalio rajono savivaldybės vadovų ir rajono verslo ir kultūros atstovų susitikimas su Mobilizacijos 

ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM vadovybe. Sutikimo metu diskutuota apie 

pasirengimą valstybės, savivaldybių institucijų ar įstaigų ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymui 

paskelbus mobilizaciją, apie problemas kylančias įgyvendinant šiuos uždavinius. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir kitų įstaigų darbuotojai, kaip pilietiškos 

visuomenės atstovai, dalyvavo  Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM 

organizuotuose išgyvenimo kursuose Ruklos poligone. 2017 m. gegužės 27-28 d. organizuotas 

pilietinio ugdymo renginys ,,Ir aš galiu“; Pasvalio miesto šventės ,,Pasvalys tai mes“ metu vyko  

pilietinio ugdymo renginys  kartu su Lietuvos ir NATO šalių kariuomenių atstovais. 

 

 

XXVIII. LIKVIDUOTŲ ĮMONIŲ ARCHYVAS 

 

Juridinius asmenis, likviduojančius Pasvalio rajono savivaldybėje registruotą įmonę, kuri 

neturi teisių perėmėjo, teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo 

terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, todėl kasmet archyvo dokumentų saugyklos lentynos  

pasipildo naujais likviduotų įmonių dokumentais. 2017 m. priimta saugoti  8 įmonių dokumentai, tai 

sudarė 28 tiesinius metrus.  Iš viso likviduotų įmonių archyve saugomi 531 tiesiniai metrai likviduotų 

įmonių dokumentų, iš jų laikino saugojimo - 169 tiesiniai metrai. Duomenys kaip kito saugomų 

dokumentų skaičius pateikiami  10 paveiksle. 
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10 pav. Likviduotų įmonių archyve saugomų dokumentų (bylų) skaičius 2015 -2017 m. 

 

Informacija apie Savivaldybės likviduotų įmonių archyve gautus dokumentus ir išduotas 

pažymas pateikiama 39 lentelėje. Iš įstaigų ir piliečių per metus gauta 19 prašymų daugiau,   išduota 

165  pažymos mažiau. Analizuojant likviduojamų įmonių archyvo gaunamų ir išduodamų dokumentų 

kiekius pastebimas priimtų prašymų didėjimas, tačiau mažėja parengiamų pažymų, tai susiję su tuo, 

kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos padaliniai vienu prašymu prašo suteikti  

paslaugą vienam asmeniui. Ankstesniais metais viename rašte būdavo žymiai daugiau pavardžių, t.y. 

atsakant į vieną raštą tekdavo parengti 5, 10 ir daugiau pažymų. 

 

39 lentelė. Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo darbo apimtys 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Priimta  prašymų 632 795 814 

Išduota pažymų  1537 1526 1361 

 

 

XXIX. VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖ 

 

 Kontroliuojant, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų valstybinės kalbos vartojimą ir jos 

taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų, 2017 metais patikrinta 12 interneto svetainių, 

pasirinktinai patikrinti 2 laikraščio „Darbas“ numeriai. Rastos kalbos klaidos aptartos su rengėjais. 

 2017 metais iš viso patikrintos 29 įmonės ir įstaigos: seniūnijos, kultūros įstaigos, uždarosios 

akcinės bendrovės, švietimo ir gydymo įstaigos, privačios įmonės. 

 2017 metais patikrinta reklamos ir viešųjų užrašų – 18 raštu ir 6 elektroniniu paštu. Iš jų – dėl 

3 pareikštos pastabos. Į pastabas atsižvelgta, klaidos ištaisytos.  

 Patikrinta Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ekspozicijos užrašų kalba. Kalbos 

klaidų nerasta. 

 

XXX. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu svarbiausi Savivaldybės tarybos sprendimai, informacija apie 

savivaldybės veiklą rengiant ir įgyvendinant projektus, dalyvavimą įvairiose akcijose, skelbiamais 

konkursais visuomenė buvo supažindinama  laikraštyje „Darbas“, Savivaldybės interneto svetainėje 

(www.pasvalys.lt) ir savivaldybės Facebook profilyje, kuris  praėjusiais metais sulaukė virš 600 

naujienų prenumeratorių (iš viso naujienas prenumeruoja 848 žmonės). Gyventojai buvo 

informuojami apie mieste ir rajone vykdomus ir numatomus atlikti darbus, kultūros, sporto renginius, 

jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, įvairias pilietines bei visuomenines akcijas, 

konkursus. Spaudoje buvo pateikiami pranešimai apie savivaldybėje viešinčių asmenų vizitus. 

Svarbiausia informacija, savivaldybės vadovų darbotvarkės buvo publikuojamos savivaldybės 
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interneto  svetainėje. Šalies žiniasklaida taip pat nušvietė  Pasvalio  rajono savivaldybės veiklą – 

informacija buvo siunčiama į savaitraštį „Savivaldybių žinios“, Lietuvos savivaldybių asociacijos 

portalą (www.savivaldybes.lt), internetinę svetainę www.regionunaujienos.lt, bei publikuojama 

www.manokrastas.lt tinklalapyje.  

Kaip ir kasmet buvo tęsiamas bendradarbiavimas su užsienio šalių savivaldybėmis, su 

kuriomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.  Latvijos, Lenkijos, Norvegijos ir Vokietijos 

savivaldybių atstovai lankėsi Pasvalio miesto šventėje rugsėjo 14–18 dienomis. 

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

„Tautiška giesmė aplink pasaulį 2017“, „Visa Lietuva šoka“, „Taikos glėbys“. 

2017 m. gruodžio 14 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos kolektyvas gavo padėką 

iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos už bendradarbiavimą įgyvendinant 2009–

2014 m. Norvegijos finansavimo mechanizmo programą Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos 

iniciatyvos gerinant vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą bei mažinant visuomenės sveikatos 

netolygumus“. 

 

 

XXXI. VIDAUS AUDITAS 
 

Tikrindami ir vertindami vidaus kontrolės sistemą audituojamame subjekte, vidaus auditoriai 

ataskaitiniais metais atliko 12 veiklos ir valdymo vidaus auditų: Administracinės naštos mažinimo 

priemonių plano vykdymo vertinimas,  Daujėnų seniūnijos vidaus auditas, Joniškėlio miesto 

seniūnijos vidaus auditas, Joniškėlio apylinkių seniūnijos vidaus auditas, Krinčino seniūnijos vidaus 

auditas, Namišių seniūnijos vidaus auditas, Pasvalio apylinkių seniūnijos vidaus auditas, Pumpėnų 

seniūnijos vidau auditas, Pušaloto seniūnijos vidaus auditas, Vaškų seniūnijos vidaus auditas, Saločių 

seniūnijos vidaus auditas Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas už 2017 

m. I pusmetį. Skyriaus tarnautojai, atlikdami vidaus auditą, vertino  audituojamojo subjekto vidaus 

kontrolės funkcionavimą, tikrino ir vertino audituojamo subjekto sukurtas vidaus kontrolės 

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

aktų, turinčių įtakos jo veiklai. Taip pat tikrino, ar informacija apie audituojamo subjekto veiklą yra 

patikima ir išsami bei vertino būdus, kaip renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia 

informacija; vertino procedūras, taikomas audituojamo subjekto valdomo, naudojamo ir 

disponuojamo turto bei informacijos apsaugai.  

  Atliekant vidaus auditus, nustatyta, kad 2017 metais audituotuose subjektuose esminiai 

trūkumai ir rizikingiausios sritys yra: nustatytos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, 

procedūros yra nepakankamos ar nepakankamai veiksmingos, kad būtų užtikrintas efektyvus 

biudžeto lėšų naudojimas, kad lėšos už suteiktas paslaugas būtų tinkamai ir laiku apskaitytos; nėra 

nuolat tikslinamas vidaus kontrolės reglamentavimas, pasikeitus teisės aktams ar aplinkybėms; 

parengti vietiniai dokumentai, reglamentuojantys veiklą ne visada atitinka teisės aktus arba jie nėra 

suderinti tarpusavyje; netinkamai vadovaujamasi teisės aktais valdant ar naudojant turtą; netinkamas 

teisės aktų nuostatų taikymas inicijuojant, planuojant bei organizuojant įvairias veiklas, 

kontroliuojant sutartinių įsipareigojimų vykdymą; vykdomų funkcijų neaiškus reglamentavimas; 

pareigų atskyrimo, įgaliojimų ir atsakomybės nustatymo neužtikrinimas; dokumentų valdymo, kad 

būtų kokybiška dokumentų paieška, neužtikrinimas; privalomų tvarkų neparengimas ir jų savalaikis 

patikslinimas.  

 2017 metais Centralizuotas vidaus audito skyrius pateikė 129 rekomendacijas (69 

rekomendacijų daugiau nei 2016 metais). Ataskaitiniais metais buvo įgyvendintos 33 

rekomendacijos. Ataskaitinių metų pabaigoje liko neįgyvendintos 125 rekomendacijos, nes nebuvo 

suėję jų įgyvendinimo terminai. Šių rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas 2018 metais.  Audituotų 

padalinių vadovai sutiko su vidaus auditų metu pateiktomis rekomendacijomis ir skyrė pakankamai 

dėmesio joms įgyvendinti. Įvertinę audituojamo subjekto vidaus kontrolės veikimą bei galimą rizikos 

veiksnių įtaką, daugiausia reikšmingų rekomendacijų buvo pateikta dėl valdymo ir veiklos (85), 

http://www.savivaldybes.lt/
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vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę (16), tobulinimo, viešųjų pirkimų procedūrų laikymosi 

(28), ir kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, materialiojo turto apskaitos ir apsaugos, dėl vietinių 

teisės aktų suderinimo tarpusavyje bei su Lietuvos Respublikos teisės aktais, veiklos administravimo 

gerinimo ir kitos rekomendacijos, susijusios su vidaus kontrolės procedūrų tobulinimu. 
 

 

XXXII. SENIŪNIJŲ VEIKLA 

 

 Savivaldybės administracijoje yra 11 struktūrinių teritorinių padalinių-seniūnijų: Daujėnų,  

Joniškėlio miesto, Joniškėlio apylinkių,  Krinčino,  Namišių, Pasvalio miesto, Pasvalio apylinkių, 

Pumpėnų, Pušaloto,  Vaškų ir Saločių. Pasvalio rajono savivaldybėje tik 32 proc. visų gyventojų sudarė 

gyventojai, gyvenantys mieste, didžioji dalis (68 proc.) savivaldybės gyventojų gyvena kaimiškose 

seniūnijose. Didžiausios kaimiškosios seniūnijos pagal gyventojų skaičių yra Pasvalio ir Joniškėlio 

apylinkių, Saločių. Kadangi pastaruosius kelerius metus stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas 

visoje šalyje, ta pati tendencija palietė ir Pasvalio rajono savivaldybę: tiek rajone, tiek mieste 

mažėjantį gyventojų skaičių lemia emigracija, demografinis senėjimas, mažas gimstamumas. 

Seniūnai ir seniūnijų darbuotojai – žmonės, kurie pirmieji sprendžia žmonėms aktualias 

problemas, pirmieji pagalbininkai nelaimės atveju.  Praėjusiais metais seniūnijose buvo tvarkomi 

keliai, kapinės, gyvenvietės, atliekamas Savivaldybei priklausančių patalpų remontas. Seniūnai 

tvarkė jiems priskirtas teritorijas,  pasitelkdami per užimtumo didinimo programą nukreiptus asmenis, 

socialinės pašalpos gavėjus. Kartu su kultūros centrų darbuotojais organizavo šventinius renginius, 

su gyventojų bendruomenėmis rengė įvairius projektus. Buvo teikiamos socialinės paslaugos 

socialinės rizikos šeimoms ir kitiems pagyvenusiems ir neįgaliems seniūnijos gyventojams.  

Informacija apie seniūnijų 2015-2017 metų išlaidas pateikiama 41 lentelėje. 

Seniūnijoms skirti asignavimai, pagrindinės veiklos ir siektini rezultatai buvo numatyti   2017 

m. seniūnijų veiklos planuose, patvirtintuose administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. DV-255. Informacija apie seniūnijų veiklos programų vykdymą pateikia ataskaitos 2 

priede. 

  

http://www.pasvalys.lt/fm/wl/?id=h5GFg1BlHU2DbTf3bFmhsIBYIZdImRGf
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41 lentelė. Seniūnijų išlaidos 2015-2017 m. 

 Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

Prekių ir paslaugų 

naudojimo išlaidos 

Socialinės išmokos 

(pašalpos) 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimo išlaidos 

Iš viso Gyventojų 

sk. 

2017-12-31 

duomenimis 

Seniūnijos 

teritorijos 

dydis 

(kv.km.) 2015 

m. 

2016  

m. 

2017 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

Daujėnų  74,9 81,6 86,8 34 33,4 38,3 0 0 0 2,2 20,4 4,8 111,1 135,4 129,9 1132 97,1 

Joniškėlio 

miesto 

121,2 131,2 135,7 45,1 52,8 41,5 0 0,8 0,8 3,3 1 7,8 169,6 185,0 185,8 1147 2,3 

Joniškėlio 

apylinkių 

154,3 171,2 173,2 66,5 87,1 82,2 0 0 0 3,8 23,1 14,1 224,6 281,4 269,5 2527 192,4 

Krinčino 112,6 123,7 130 81,5 71,7 53,4  0 0 2,3 10,5 12,6 32,7 204,6 208,0 218,4 1834 122,1 

Namišių 76,5 77,1 82,9 48,2 53,7 43,1 0 0 0 39,3 14,9 32,7 164 145,7 158,7 853 63,8 

Pasvalio 

miesto 

211,3 236,7 257,7 153,3 162,1 174,4  0 0 1,5 5,9 36,7 33,2 370,5 435,5 465,3 6930 7,2 

Pasvalio 

apylinkių 
106,7 124,3 137,1 

76,2 72,1 73,6 0 2,1 0,8 8 21,4 12,7 190,9 219,9 224,2 3312 132,4 

Pumpėnų 106 119,5 126,7 59,5 60,4 63,3 0 0 0 4,2 17,9 11,5 169,7 197,8 201,5 2414 176,7 

Pušaloto 87,5 100,8 96,2 73,4 78,7 85,4  0 0 0,8 7,6 28,2 22,6 168,5 207,7 205,0 1668 141,9 

Saločių 126,1 139,4 151,8 108,4 92,8 89,4 1,6 0,8 0,8 24,3 15,7 9,1 260,4 248,7 251,1 2564 159,7 

Vaškų 152,9 170 182 101,2 92,4 94,4 0,7  0 0 42,7 45,9 21,8 297,5 308,3 298,1 2486 193,3 

 

 

 

 

  



 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Vykdant Savivaldybės administracijai ir direktoriui priskirtas funkcijas, įgyvendinant 

strateginiame plane numatytas programas, iškeltus tikslus ir uždavinius, Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija atsakingai vadovavosi Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrino kokybišką ir 

efektyvų darbą, administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą, racionaliai ir organizuotai koordinavo 

Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų veiklą. Ne visi darbai yra plačiai matomi ar žinomi 

visuomenei, tačiau kiekvienas iš jų, nepriklausomai nuo sudėtingumo ar laiko, kurio prireikė jam 

atlikti, yra 2017 metų veiklos ir jos rezultatų dalis. Visos Savivaldybės administracijos dedamos 

pastangos ir atliekami darbai vienodai reikšmingai prisideda prie svarbiausio tikslo – kurti  veržlų, 

besimokantį, tradicijas ir papročius puoselėjantį rajoną, patrauklų vystyti verslą, dirbti ir gyventi. 

 

 

 

Administracijos direktorius        Rimantas Užuotas 


