
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  JONIŠKĖLIO 

APYLINKIŲ  SENIŪNIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

            Joniškėlio apylinkių seniūnija  užima 19 240 ha plotą, teritorijoje išsidėstę 44 kaimai, didžiausi 

iš jų: Narteikių, Meškalaukio, Švobiškio, o 7 kaimuose gyventojų nebeliko. 2018-01-01 gyvenamąją 

vietą seniūnijoje buvo deklaravę 2513 gyventojų, metų pabaigoje - 2415 gyventojų. Seniūnijoje gyvena 

464 pensinio amžiaus asmenys; 259 neįgalieji, iš jų – 21 vaikas, 149 darbingo amžiaus gyventojai; 23 

vieniši senyvo amžiaus asmenys. Seniūnijos teritorijoje veikia Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijos Meškalaukio, Nakiškių, Norgėlų, Švobiškio daugiafunkciai centrai. Seniūnijoje įsikūręs 

Narteikių darželis – mokykla „Linelis“, Joniškėlio I.Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Meškalaukio, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų, 

Švobiškio medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro Norgėlų ir Švobiškio skyriai, Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos Meškalaukio, Nakiškių, Norgėlų, Švobiškio padaliniai. Seniūnijos 

teritorijoje įregistruotos 6 bendruomenės: Meškalaukio kaimo, Nakiškių krašto, Narteikių kaimo, 

Norgėlų liaudies, Norgėlų, Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenės.  
Seniūnijoje nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius metų pradžioje buvo 20,5 metų pabaigoje  

– 17,5 etato (nuo liepos 1 d. 3 socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, etatai 

perduoti Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centrui pagyvenusiems ir neįgaliesiems), metų pabaigoje 

dirbo 19 darbuotojų: vienas valstybės tarnautojas, keturi darbuotojai, nepriskirti valstybės tarnautojų 

kategorijai, keturiolika komunalinio ūkio darbuotojų, vienas valstybės tarnautojo – seniūno etatas liko 

laisvas. Išnagrinėti 125 raštu gauti gyventojų prašymai, skundų negauta. Seniūno pasirašyti 82 įsakymai: 

10 – veiklos, 39 – personalo, 33 – atostogų ir komandiruočių klausimais. Užregistruoti 109 gauti 

dokumentai, išsiųstas 161 raštas, išduota 10 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, 

leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijose ir organizuoti renginius neišduota.  

 Vykdytos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitos tvarkymo funkcijos: priimtos iš gyventojų, užpildytos ir įvestos į Gyventojų registro duomenų 

bazę 139 gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje 

ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką,  26 – išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems 

gyventojams, išduotos 256 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 2 prašymai įtraukti į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 2 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios 

vietos neturinčių asmenų apskaitą, priimti 105 sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir 

naikinimo. Gyventojams išduota 121 pažyma, patvirtinanti apie šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą bei kitą 

faktinę padėtį. 

Seniūnijoje yra 27 kapinės, iš jų 16 veikiančių, kuriose pastoviai pjaunama žolė, krūmai, 

remontuojamos tvoros, genimi medžiai, išvežamos atliekos, atvežama smėlio, vasarą, kai išsenka šuliniai 

- vežamas vanduo. Švobiškio evangelikų reformatų, Nakiškių ir Sabonių kapinėse pagal leidimus išpjauta 

12 medžių, iškirsti šalia Sabonių kapinių augantys krūmai. 2018 m. išduotas 21 leidimas laidoti 

seniūnijos kapinėse.   

Nenuolatinio pobūdžio darbams įdarbinti 6 Užimtumo tarnybos bedarbiai, visuomenei 

naudingiems darbams nukreipti 138 socialinės paramos gavėjai, nemokamus viešuosius darbus atliko 13 

asmenų. 

 Seniūnija vykdo socialinės paramos teikimo ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimo kontrolę. 

Gyventojus aptarnauja socialinio darbo organizatorė ir socialinių išmokų specialistė. Administracijos 

direktoriaus įsakymu sudaryta seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisija posėdžiavo 13 kartų, 

juose apsvarstyta 16 socialinės paramos gavėjų prašymų dėl socialinės paramos gavimo, 20 prašymų dėl 

maisto produktų gavimo ir 8 prašymai dėl atleidimo nuo visuomenei naudingų darbų atlikimo. 2018 m. 

seniūnijoje priimti bei užpildyti 1333 prašymai ir kiti dokumentai: išmokų vaikams - 294, socialinėms 

pašalpoms – 500, šildymo kompensacijoms – 157, socialinei paramai mokiniams – 65, valstybinėms 
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šalpos išmokoms – 15, vienkartinėms pašalpoms – 27, ES paramai maistu – 228, socialinėms paslaugoms 

– 31, specialiųjų poreikių lygio nustatymui, socialinių paslaugų gavimui – 16. Taip pat sudaryti kiti 

dokumentai: 139 buities tyrimo aktai, 12 apsilankymo namuose aktai, įvertintas poreikis socialinėms 

paslaugoms 19 asmenų, poreikis socialinei globai 5 asmenims, surašyta informacija apie asmenį dėl 

specialiųjų poreikių lygio nustatymo 1 asmeniui, 314 siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą, 314 

visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių.  

Dalinta parama maisto produktais iš ES intervencinių lėšų 476 asmeniui, iš vietinių gyventojų 

gauta labdara drabužiais išdalinta socialiai remtiniems asmenims, neįgaliesiems, bedarbiams. Taip pat, 

esant galimybei, neįgalūs, vieniši, socialiai remtini seniūnijos gyventojai, socialinės rizikos šeimų vaikai 

nuvežami į Joniškėlio polikliniką, Pasvalio, Panevėžio bei kitas gydymo įstaigas, į neįgaliųjų renginius, 

neįgaliesiems pristatoma kompensacinė technika. Visuomenei naudingų darbų atlikėjai neįgaliems, 

vienišiems seneliams atliko smulkius buities darbus, pjovė ir skaldė malkas, pjovė žolę, kasė sniegą. 

Sprendžiant socialinės paramos teikimo klausimus bendradarbiauta su medikais, bendruomenių 

slaugytojais, švietimo įstaigų, policijos, Carito, seniūnijos bendruomenių atstovais, seniūnaičiais. 

Metų pradžioje socialinės paslaugos teiktos 25, įvykus vidiniams pokyčiams, metų pabaigoje - 

19 socialinės rizikos šeimų, kuriose metų pradžioje augo 57, metų pabaigoje – 46 vaikai. Su socialinės 

rizikos šeimomis metų pradžioje dirbo 3 socialinės darbuotojos, kurios dėl struktūrinių pokyčių nuo 2018 

m. liepos 1 d. perduotos Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centrui pagyvenusiems ir neįgaliesiems.   

 Administracijos Švietimo ir sporto skyriui teikti duomenys apie 2012 - 2017 metais gimusius ir 

seniūnijos teritorijoje gyvenančius vaikus, apie mokyklos nelankančius vaikus, Joniškėlio G. 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai ir Narteikių darželiui-mokyklai „Linelis“ – apie vaikus, kuriems 2018 

kalendoriniais metais sueina 7 metai.  

Seniūnija dalyvavo organizuojant civilinę saugą – atlikti perspėjimo sistemų patikrinimai, 

dalyvauta Savivaldybės organizuotuose mokymuose. 

 Gyventojams suteikta 13 atlygintinų transporto paslaugų, gyventojams ir įstaigos apšildomos 

seniūnijos pastatuose esančios patalpos.   

Vykdyta medžių ir kitų želdinių priežiūra viešose teritorijose: pateikti 4 seniūnijos ir perduota 10 

gyventojų bei įstaigų prašymų Savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai dėl 

medžių kirtimo bei pagal gautus leidimus nupjauti medžiai Narteikių, Sabonių ir Švobiškio kaimų 

viešosiose teritorijose, sutvarkytos Sabonių bendruomenės namų, Švobiškio buvusio priešgaisrinio 

telkinio apžėlusios teritorijos. Iš nupjautų medžių pagamintos malkos seniūnijos pastatų šildymui. 

Organizuotas 28,12 ha gyvenviečių viešųjų teritorijų, skverų, aikščių, šaligatvių, gatvių 

tvarkymas: atlikta einamoji šių teritorijų priežiūra, pjauta žolė, grėbti lapai, kirsti krūmai, tvarkyti  

Meškalaukio, Švobiškio, Norgėlų, Nakiškių parkai. Pagal galimybes atnaujinti sporto aikštelių 

įrenginiai, keičiamos, dažomos krepšinio lentos, tinklinio stovai. Sutvarkyti bešeimininkių atliekų 

sąvartynai Austakynės ir Jurgeniškių kaimuose.   

Vykdyta seniūnijos 140,46 km vietinių kelių ir 41,64 km gatvių priežiūra: valytas sniegas, 

naudotos slidumą mažinančios priemonės (barstyta druska, smėliu), greideriuoti žvyrkeliai, šienautos 

pakelės, kirsti krūmai pakelėse. Nakiškių, Katkūnų ir Gustonių kaimuose kelių priežiūrai panaudotos 

dulkėtumo mažinimo priemonės. Kelių (gatvių) profilio atstatymo darbai naudojant autogreiderį buvo 

vykdyti Joniškėlio kaimo Linkuvos g., Nereikonių kaimo Ąžuolų g. teritorijose, kelių Joniškėlis – 

Gustoniai, Katkūnai – Norgėlai atkarpose. Nužvyruota 2 km kelio Joniškėlis – Gustoniai atkarpa. Iškirsti 

krūmai kelių Švobiškis – Grūžiai, Pamažupių k. Mažupės gatvės pakelėse.    

Organizuotas 11 gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas: Joniškėlio, Kapčiūnų, 

Nereikonių, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų, Meškalaukio, Gustonių, Švobiškio, Stačiūnų, Sabonių 

gyvenvietėse. Įrengta nauja apskaita ir įvestas naujai ant esamų stulpų apšvietimas – pravesti laidai, 

uždėti šviestuvai Pamažupių kaimo Vytauto Misevičiaus gatvėje.  

Seniūnija rūpinasi Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio, Norgėlų, 

Švobiškio, Nakiškių daugiafunkcių centrų, Norgėlų, Švobiškio kultūros namų, taip pat Meškalaukio, 
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Nakiškių, Norgėlų, Švobiškio kaimų bibliotekų ūkine dalimi, patalpų remontu. Meškalaukio 

daugiafunkciame centre atnaujinta rūbinės patalpa, suremontuotas Švobiškio daugiafunkcio centro holas, 

sanitariniai mazgai, prilydoma danga perdengta stogo dalis. Norgėlų kultūros centro pastate pradėta 

remontuoti didžioji salė, mažojoje salytėje įrengta ventiliacijos sistema. Norgėlų bibliotekos patalpų 

šildymui įrengtas kondicionierius, Švobiškio bibliotekoje suremontuotos ir išdažytos bibliotekos ir šalia 

esančio sanitarinio mazgo patalpos. Seniūnijos administraciniame pastate suremontuotas sanitarinis 

mazgas – išdažytas, išklijuotas plytelėmis, atnaujinta santechninė įranga.   

Šiluma dviejų gyventojų butams, bibliotekai, medicinos punktui, daugiafunkciui centrui, 

bendruomenės patalpoms tiekiama iš Nakiškių daugiafunkcio centro katilinės, seniūnijos administracinis 

pastatas apšildomas iš vietinės katilinės. Nakiškių daugiafunkcio centro šildymui atvežamos seniūnijos 

darbuotojų pasigamintos malkos, seniūnijos administraciniam pastatui perkamos granulės, kiti pastatai 

šildomi elektra.  

Norgėlų kaime prisidėta įrengiant atminimo paminklą signatarui Kaziui Bizauskui.  

Vykdant žemės ūkio administravimo funkcijas, 2018 m. užpildytos paraiškų priėmimo 

informacinėje sistemoje 237 gyventojų paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos; 237 

pareiškėjams suvesti duomenys į informacinę sistemą apie praėjusiais metais valdoje panaudotus 

organinių ir mineralinių trąšų kiekius; pagal pareiškėjų pateiktus duomenis elektroniniu būdu įbraižyta 

2578 deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų ribos, deklaruotas 9597,14 ha plotas, pateikta 

237 pareiškėjams paraiškų egzemplioriai, o pagal pageidavimą ir žemėlapių fragmentų kopijos; pateiktas 

141 prašymas atnaujinti ūkininko ūkio registravimo duomenis LR ūkininkų ūkių registre; 29 žemės ūkio 

veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl gausiu kritulių 2017 metais, 

žuvusiu pasėlių plotų nustatymo funkciniame komponente įbraižyti pasėtų ir žuvusiu arba negalėtų pasėti 

žieminių pasėlių plotai; registruoti/atšaukti 17 ūkininkų profesionaliajam naudojimui skirtais augalų 

apsaugos produktais purškimai, įbraižyti purškiami plotai Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų 

plotų administravimo posistemėje; registruota 18 žymėjimų ir aprašymų apie išankstinius  kontrolinių 

žemės sklypų ribų pasikeitimus Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje dėl kontrolinių žemės sklypų 

duomenų bazės tikslinimo; dėl ekologinių atžvilgiu svarbių vietovių išskyrimo paraiškų priėmimo 

informacinės sistemos Kraštovaizdžio elementų žymėjimo posistemėje atliktas Kraštovaizdžio elementų 

žymėjimas 3 asmenims; 329 prašymų įregistruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdą Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre; pateikti 2 prašymai dėl valdos išregistravimo iš VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro; pagal duomenų teikėjų pageidavimą išduota 19 

pažymų apie pateiktų dokumentų gavimo įregistravimą; pateikti 4 prašymai dėl valdos valdytojo asmens 

duomenų pakeitimo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui; išduota 30 pažymų apie žemės 

ūkio valdos ekonominį dydį bei produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį 

dydį; priimtos 22 tiesioginių pardavimų 2017-2018 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinės 

deklaracijos, atliktas pateiktų duomenų pirminis patikrinimas, deklaracijos pateiktos pieno apskaitos 

informacinėje sistemoje; užpildyta 10 paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų 

programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities 

,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos ,,Asbestinių stogų dangos 

keitimas“; pateiktos asbesto turinčių gaminių inventorizacijos 9 ataskaitos; teiktos 22 ūkininkų 

suvestinės ataskaitos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui apie 2018 m. nuimtą derlių, 

parduotus bei augintojų sandėliuose laikomus grūdų kiekius; teikti 209 pranešimai apie ūkinių gyvūnų 

bandą ir 45 pranešimai apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą, suvesti laikomų kiaulių skaičiai į Ūkinių 

gyvūnų registro CDB; išduota 15 išrašų apie laikytojo gyvūnus iš Ūkinių gyvūnų registravimo ir 

identifikavimo informacinės sistemos; išduota 16 išrašų žemės ūkio veiklos subjektams apie azoto kiekį 

vienam hektarui ir sutartinių gyvulių vienetų tankį valdoje iš Ūkinių gyvūnų registravimo ir 

identifikavimo informacinės sistemos; 175 valstybinės žemės nuomininkų įteikti žemės nuomos 

mokesčių pranešimai; žemės savininkams sudaryti 34 prašymai dėl vienkartinės kompensacijos už 

naudojimąsi pagal įstatymą nustatytu žemės servitutu išsiuntimui į AB ,,Energijos skirstymo 
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operatorius“; taip pat sudaryti kiti teiktini Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo centrui dokumentai: 14 prašymų, 5  paaiškinimai.  

 2018 metais seniūnijos gyventojams buvo atlikti 57 notariniai veiksmai (parašo tvirtinimas - 12, 

įgaliojimų tvirtinimas - 2, kopijų tvirtinimas - 43).  

 2018 m. gruodžio mėnesį pateikti nurašymo dokumentai dėl siūlymo nurašyti nereikalingą ir 

nebenaudojamą turtą, ūkinį inventorių, šio nurašomo trumpalaikio materialiojo turto vertė 4 624,19 eurų, 

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pradinė vertė  3 248,37 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų.  

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. patvirtintas 266,3 tūkst. eurų seniūnijos biudžetas. 

Lėšos buvo skiriamos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti, 

2018 m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2016 m. ir 2017 m. rodikliais lentelėje: 

 

Išlaidų 

pavadinimas 

Patvirtinta metams tūkst. Eur Apmokėtos išlaidos Apmokė-

tos 

išlaidos 

2017m. 

lyg.su 

2016 m. 

+,- 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2018m. 

lyg.su 

2017 m. 

+,- 

2016 m.  2017 m.  2018 m.  2016 m.  2017 m.  2018 m.  

Darbo užmokestis 131,8 133,2 127,9 131,2 132,6 126,3 1,4 -6,3 

Socialinio 

draudimo įmokos 

40,2 41,3 42,6 40,0 40,6 41,0 0,6 0,4 

Prekės ir paslaugos 58,3 52,0 46,7 56,9 51,4 45,7 -5,5 -5,7 

Medikamentai ir 

medicininės 

paslaugos 

0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,2 

ryšių paslaugos 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 

 transporto 

išlaikymas 

17,9 16,6 16,9 16,8 16,3 16,5 -0,5 0,2 

 spauda 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

Prekės iš jų: 23 15,1 14,4 22,8 15,0 14,3 -7,8 -0,7 

Viešųjų erdvių 

priežiūrai 

0 0 5,2 0 0,0 5,2 0 5,2 

Informacinės 

technologijos 

    0,2     0,2 0,0 0,2 

Reprezentacinės 0 0 0,3 0 0,0 0,3 0,0 0,3 

Kitos atsargos 0 0 8,7 0 0,0 8,6 0,0 8,6 

komandiruotės 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 

kvalifikacijos 

kėlimas 

2,0 1,6 0,5 1,9 1,5 0,3 -0,4 -1,2 

Komunalinės 

paslaugos 

28,3 33,2 28,6 28,3 29,3 25,9 1,0 -3,4 

 ilgalaikio turto 

remontas 

            0 0 

Kitos paslaugos iš 

jų: 

17,2 20,1 14,9 17,1 19,9 14,4 2,8 -5,5 

Viešųjų erdvių 

priežiūrai 

0 0 0,6 0 0 0,6 0 0,6 
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Informacinių 

technologijų 

priežiūra 

    0,8     0,8 0 0,8 

Reprezentacinės 

paslaugos 

0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 

Kitos paslaugos 0 0 13,4 0 0 12,9 0 12,9 

Socialinės pašalpos 0 0 1,3 0 0 0,9 0 0,9 

Kitiems 

einamiesiems 

reikalams 

            0 0 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

23,3 14,3 18,5 23,1 14,1 18,5 -9,0 4,4 

Iš viso 283,9 275,6 266,3 281,4 269,5 258,7 -11,9 -10,8 

 

Seniūnijos uždirbtos pajamos 2018 metais už transporto paslaugas, patalpų nuomą, patalpų 

šildymą gyventojams ir įstaigoms sudarė 3 013,58 Eur. Pagrindinės išlaidos už paslaugas: elektros 

sąnaudos, tame tarpe gatvių apšvietimui ir patalpų šildymui 28 201,28 Eur, atliekų išvežimas 759,91 Eur, 

vandens tiekimo ir nuotėkų paslaugos 275,08 Eur.  

Kasdien seniūnijoje priimami gyventojai, jiems teikiama informacija ir konsultacijos įvairiais 

klausimais, pagal galimybes padedama išspręsti jų bėdas, atsižvelgiama į pateikiamas pastabas ir 

pasiūlymus, sprendžiamos seniūnijos administravimo, darbo eigoje, seniūnijos bendruomenei 

iškylančios aktualios problemos.   

 

 

 

Seniūnijos seniūno pavaduotoja, 

l. e. seniūnijos seniūno pareigas                                                                                          Rūta Liberienė 

 

 

 

 

 

 


