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Daujėnai 
 

Daujėnų seniūnija yra Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis  

padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos veikla vykdoma 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos 

ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais seniūnijų veiklos nuostatais bei direktoriaus 

įsakymais. 

Deklaruotų gyventojų skaičius seniūnijoje – 1133 gyventojai. Seniūnijos teritorijos plotas – 

9709,8 ha, vietinių viešųjų kelių ilgis – 68,84 km. Kaimų ir gyvenviečių skaičius (įskaitant 

gyvenvietes be gyventojų) – 35 vnt. 

Įgyvendinant veiklos nuostatus, seniūnijoje 2018 metais parengti ir pasirašyti 63 seniūno 

įsakymai, gyventojams išduota 15 pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį, atlikti 208 

veiksmai susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu. Užregistruoti 49 gaunami raštai, parengta 118 

siunčiamų dokumentų, išduoti 29 leidimai laidoti, sudarytos 5 darbo sutartys su žmonėmis, 

dirbančiais nenuolatinio pobūdžio darbus.  

Seniūnija vykdydama jai pavestas socialinio darbo funkcijas, teikė pagalbą 7 šeimoms, 

patiriančioms riziką, auginančioms 17 vaikų. Nuo 2018 m. liepos 1 d. seniūnijų socialinės darbuotojos 

buvo perkeltos į Pasvalio socialinių paslaugų centrą. Seniūnija teikia bendrąsias socialines bei iš 

dalies specialiąsias socialines paslaugas 29 vienišiems, pagyvenusiems asmenims. Praėjusiais metais 

ES paramą maisto produktais gavo 190 seniūnijos gyventojų. Iš viso per 2018 metus priimti 329 

prašymai socialinei paramai gauti (dėl išmokos vaikui – 106 prašymai, socialinei pašalpai – 89, 

paramai mokiniams – 24, šildymo kompensacijai – 27 ir maisto produktams gauti – 83 prašymai). 

Paruošta apie 20 m3 malkų seniūnijos remiamoms sunkiai gyvenančioms šeimoms. 

Seniūnija atlieka žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas. 2018 metais priimtos 142 

paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, deklaruojant virš 

5780 hektarų žemės ūkio naudmenų, atnaujintos 225 žemės ūkio valdos ir 48 ūkininkų ūkiai. Metų 

eigoje Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje deklaruota apie 190 ūkinių gyvūnų. Toliau 

buvo tęsiami pagrindiniai darbai vykdant pastatų asbestinių stogų dangų keitimą. 

Seniūnijoje metų pradžioje dirbo 12 darbuotojų: du valstybės tarnautojai, trys darbuotojai, 

nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, septyni komunalinio ūkio darbuotojai. Sausio mėnesį į 

valstybės tarnybą buvo priimtas naujas Seniūnijos seniūnas. Nuo liepos mėnesio, įvykus 

reorganizacijai, socialinė darbuotoja buvo perkelta į Pasvalio socialinių paslaugų centrą. 

Nemažai darbų atlikta komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo srityje. 

Pavasarį ir rudenį buvo greideriuojami žvyrkeliai, o Seniūnijos darbuotojų ir iš Darbo biržos 

pasitelktų bedarbių jėgomis pakelėse kirsti krūmai, šalinti pavieniai medžiai. Pagal išduotus medžių 

šalinimo leidimus, panaikinti nudžiūvę, pavojingi medžiai Daujėnų bažnyčios šventoriuje, taip pat 

Porijų kaimo parke. 

Siekiant išlaikyti esamą kelių būklę ir kovojant su krituliais, asfalto išgraužų bei skaldos 

mišiniu buvo periodiškai taisomos asfalto dangoje atsirandančios duobės. Taip pat buvo atliekami 

žvyrkelių kapitaliniai remontai šiuose keliuose: Daujėnai-Porijai (pro Galinių kaimą), Barklainiai-

Vaidagynė, Baluškiai-Vizoriai, Daujėnai-Baluškiai (pro stadioną, vandens bokštą) bei Orijos gatvėje. 

Žvyrkeliai prie gyvenamųjų namų taip pat buvo laistomi druskos tirpalu, taip mažinant dulkėjimą. 

Žiemos metu keliai buvo barstomi smėlio mišiniu. Sniego valymo darbai buvo atliekami 

savadarbiu buldozeriu. 

Spalio mėnesį buvo sutvarkyta klebonijos teritorija, išvežant šiukšles, išgenint medžius ir 

krūmus, pasėjant naują veją. Seniūnijos darbuotojai prisidėjo prie Daujėnų miestelio šarvojimo salės 

atnaujinimo – padėjo nutiesti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius, prisidėjo reikiamomis 

medžiagomis. 
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Lapkričio mėnesį buvo tvarkoma lankytinos vietos – Šventabalos – teritorija. Šie darbai bus 

tęsiami ir 2019 metais. 

Vasaros ir rudens laikotarpiu buvo nuolat šienaujamos gyvenviečių žaliosios zonos, pakelės. 

Ypač daug teko dirbti prižiūrint parkus ir skverus, kurių pastoviai tvarkoma teritorija sudaro daugiau 

kaip 20 hektarų. 

Toliau vykdant Sosnovskio barščio naikinimo  programą, chemikalais nupurkštos pakelės ir 

pamiškės Petrovkos, Trajoniškio, Vytautų, Porijų, Sereikių, Smilgių, Baukų, Levaniškių ir Liukpetrių 

gyvenvietėse.  

Vasaros pradžioje, siekiant gerinti viešąsias erdves, sutvarkyta Daujėnų karjero maudykla. 

Buvo išvalytas paplūdimys, išpjauti krūmai. Bendradarbiaujant su gyventojais buvo įrengti laiptai, 

kurie palengvino patekimą į paplūdimį. Taip pat Seniūnijos darbuotojai pagamino ir pastatė sūpynes. 

Tęsiant erdvės atnaujinimo darbus, vasaros pabaigoje buvo įrengtas fontanas. 

Nuo lapkričio 1 d. Seniūnijos ir Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos iniciatyva 

administracinio pastato patalpose pradėjo veikti vaikų dienos centras. Centre organizuojamas 

turiningas ir prasmingas vaikų popamokinis užimtumas, skatinantis žingeidumą, bendruomeniškumą, 

draugystę, atsakingumą ir kitas vertybes. 

Siekiant pritaikyti Seniūnijos prižiūrimas patalpas neįgaliųjų poreikiams, prie Seniūnijos 

administracinio pastato ir Girsūdų bibliotekos įrengti pandusai neįgaliesiems. Juos pagamino ir 

sumontavo patys Seniūnijos darbuotojai. 

Per 2018 metus Seniūnijoje vyko daug įvairių renginių. Gegužės 20 d. vyko tradiciniai 

Sekminių atlaidai, sulaukiantys didelio tikinčiųjų susidomėjimo. Kartu vyko ir trijų dienų karinės 

pratybos, įtraukusios ir gyventojus, ūkininkus, įvairias įstaigas bei institucijas. Pratybų pabaiga 

sutapo su Sekminėmis, įvyko šventinė rikiuotė, košės virimas bei įrangos bei technikos paradas. 

Liepos 6 d. buvo giedama Tautiška giesmė, taip pat daroma masinė Daujėnų krašto gyventojų 

nuotrauka. Po kelių dienų, liepos 14 d., vyko vasaros šventė Daujėnuose, kurios metu buvo 

apdovanoti gražiausių sodybų savininkai, taip pat sportininkų, atstovaujančių seniūnijų žaidynėse, 

apdovanojimai. 

Pasvalio miesto šventės metu Seniūnijos teritorijoje vyko bekelės varžybos, prie kurių 

organizavimo ir įgyvendinimo prisidėjo Seniūnijos darbuotojai. 

Siekiant įamžinti kraštiečio atminimą, Girsūdų kaimo bendruomenė atidengė paminklą, skirtą 

arkivyskupui Jonui Skvireckui.  

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, vasario mėnesį Daujėnų miestelyje suplazdėjo 

didelių matmenų (2,20x3,80 metrų) trispalvė. Seniūnijos darbuotojai įrengė vėliavos apšvietimą, kad 

ji matytųsi ir tamsiu paros metu. 

Siekiant įvertinti padarytų darbų vertes, darbo užmokesčio lėšų poreikį, pateikiame lentelę, 

kurioje palyginamos ir analizuojamos 2016–2018 m. Seniūnijos išlaidos. 

 

Išlaidų 

pavadinimas 

Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 
Apmokėtos išlaidos 

Apmokėtos 

išlaidos 

2017 m. 

lyg.su 2016 

m. +,- 

Apmokėtos 

išlaidos 

2018 m. 

lyg.su 2017 

m. +,- 

2016 

m.  

2017 

m.  
2018 

m.  

2016 

m.  

2017 

m.  
2018 

m.  

Darbo užmokestis 62,5 69,8 70,3 62,3 66,4 69,1 4,1 2,7 

Socialinio 

draudimo įmokos 

19,4 21,7 23,1 19,3 20,4 22,6 1,1 2,2 

Prekės ir 

paslaugos 

38,6 44 50,1 33,4 38,3 47,1 4,9 8,8 
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medikamentai, 

sveikatos 

tikrinimas 

0,1     0,1     -0,1 0 

t. sk. ryšių 

paslaugos 

0,1 0,1 0,8     0,7 0 0,7 

 transporto 

išlaikymas 

6,6 7,9 8,5 5,2 6,7 7,7 1,5 1 

 apranga ir 

patalynė 

0,5 0,2   0,4 0,2   -0,2 -0,2 

 spaudiniai 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 

  prekės 11,3 11,4 13,5 8,6 9,9 12,6 1,3 2,7 

komandiruotės     0,2     0,1 0 0,1 

kvalifikacijos 

kėlimas 

1,2 0,5 0,7 1,1 0,5 0,7 -0,6 0,2 

Komunalinės 

paslaugos 

14 16,2 14,5 13,7 14,5 13,7 0,8 -0,8 

 ilgalaikio turto 

remontas 

            0 0 

 kitos paslaugos 4,6 7,5 11,7 4,2 6,4 11,5 2,2 5,1 

Socialinės 

pašalpos 

    1,5     1,3 0 1,3 

Kitiems 

einamiesiems 

reikalams 

            0 0 

Materialaus ir 

nematerialaus 

turto įsigijimas 

20,5 5 35,8 20,4 4,8 35,7 -15,6 30,9 

Iš viso 141 140,5 180,8 135,4 129,9 175,8 -5,5 45,9 

                 

Savivaldybės 

lėšos (B) 

123,7 117 160,6 119,5 106,6 155,9 -12,9 49,3 

Valstybės lėšos 

(D) 

12,8 20 16,7 12,8 20 16,7 7,2 -3,3 

Spec. lėšos (S) 4,5 3,5 3,5 3,1 3,3 3,2 0,2 -0,1 

Iš viso 141 140,5 180,8 135,4 129,9 175,8 -5,5 45,9 

 

 

 

Seniūnijos seniūnas        Gintaras Zuoza 

  


