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Seniūnijos teritorija užima 14187,5 ha plotą. Seniūnijos teritorijoje sudarytos 

trys seniūnaitijos: Pušaloto, Mikoliškio ir Deglėnų. Šiose teritorijose savo veiklą 

organizuoja trys bendruomenės. Iš 38 seniūnijoje esančių kaimų 12 kaimų 

neapgyvendinti. Gyventojų skaičius seniūnijoje  2019 m. sausio 1 dienai – 1617.  

 

Pasvalio raj. sav. Pušaloto seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių 

asmenų  skaičius 2019-01-01 

 

Seniūnijoje dirbo 15 darbuotojų: du - valstybės tarnautojai ir 13 darbuotojų, su 

kuriais sudarytos darbo sutartys. Viso užimta  11,25 etato. Seniūnijoje buvo atlikti 22 

notariniai veiksmai. 2018 metais parengti ir parašyti 118 seniūno įsakymai. 

Gyventojams išduotos 76 pažymos apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį. Išduotos  

133 pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Priimti 25 

sprendimai, dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo. Pateiktos 10 

gyvenamosios  vietos  deklaracijos, asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos. 

Pateiktos  81 gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą ar 

atvykus į Lietuvos Respubliką. Priimti 57 gyventojų prašymai. Užregistruoti 42 

gaunami raštai, parengti 129 siunčiami dokumentai, išduoti 46 leidimai laidoti, išduoti 

169 leidimai prekiauti Pušaloto ir Mikoliškio turgavietėse.  

Seniūnijos žemės ūkio specialistė atliko žemės ūkio veiklos administravimo 

funkcijas: priėmė 165 prašymus registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas 

Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, pateikė 150 paraiškos tiesioginėms išmokoms 

gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus,  ūkinių gyvūnų registro informacinėje 

sistemoje pateikė 110 ūkinių gyvūnų deklaracijų, priėmė 79 prašymus registruoti ir 

atnaujinti žemės ūkininko ūkius. 

Socialinio darbo organizatorė surašė 61 buities tyrimo aktus, priėmė 147 

prašymus intervenciniam maitinimui, priėmė 146 prašymus išmokai vaikui gauti, 

priėmė 127 prašymus šildymo kompensacijai gauti, priėmė 251 prašymą socialinei 

pašalpai gauti, priėmė 33 prašymus socialinei paramai mokiniams, 19 prašymų globos 

rūpybos išmokai, vienkartinei išmokai nėščiai moteriai ir gimus vaikui, sudarė 192 

siuntimus atlikti visuomenei naudingą veiklą. Darbo organizavimo inžinierė atliko 288 

apklausas viešųjų pirkimų, atliko raštu  du mažos vertės pirkimus traktoriui įsigyti ir 

darželio stogui remontuoti. 

Seniūnijai  talkino 5 asmenys, dirbantys visuomenei naudingus darbus, 

dirbantys pagal nenuolatinio pobūdžio darbų programą. Jie šienavo visuomeninio 

naudojimo objektų teritorijų  žaliuosius plotus, prižiūrėjo želdynus, genėjo medžių 

Nr. Grupė Vyrų  Moterų Viso 
1 iki 7 metų 44  46 90 
2 nuo 7 metų iki 16 metų 65  71 136 
3 nuo 16 metų iki 18 metų 17  24 41 
4 nuo 18 metų iki 25 metų 78  53 131 
5 nuo 25 metų iki 45 metų 233  171 404 
6 nuo 45 metų iki 65 metų 225  250 475 
7 nuo 65 metų iki 85 metų 100  190 290 
8 nuo 85 metų 9  41 50 
9 Iš viso 771  846 1617 



šakas, valė gyvenviečių gatves, visuomeniniuose pastatuose valė patalpas, plyteles 

klojo. 

 Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus pastate suremontuotas 1 tualetas, 

įrengtas vienas kabinetas, diskotekų salėje sudėtas laminatas. Padarytas  įvažiavimas 

neįgaliesiems. Pumpėnų gimnazijos Mikoliškio  darželio skyriuje atnaujinta stogo 

danga, kieme plytelės perklotos. Pušaloto gyventojų iniciatyva atnaujinant paminklus 

esančius prie Pušaloto Šv. Petro ir Povilo bažnyčios ir kapinių buvo išpjauta tujų 

gyvatvorė, išrauti kelmai, atidengti paminklai. Atnaujintas Lietuvos karių savanorių 

kapas . Iškloti 3 takeliai plytelėmis į kapines. Atliktas tilto per Lėvenį  kasmetinis 

remontas. Pušaloto mstl. Stoties g.  grindinys nuvalytas. Organizuoti Mikoliškio k. 

keliuko  link Lėvens upės krūmų išvalymo darbai. Pušaloto seniūnijoje Socialinės 

darbuotojos kabinete įrengta spinta, lentyna. Pušaloto miestelyje remontuota kelio 

danga Pumpėnų, Dičiūnų, Savanorių, Smėlio, Šulinio, Pirties, J. Biliūno gatvėse, 

žvyruota Žemaitės gatvė. Mikoliškio  kaime užtaisytos išdaužos Taikos g., žvyruota 

Eglaičių g. Nušlaituota kelio atkarpa Pabėrvalkiai - Mikoliškis . Greideriuoti 2 kartus 

seniūnijai priklausantys keliai. 

Seniūnija bendradarbiavo su gyventojais, seniūnaičiais bei krašto 

bendruomenėmis, sprendžiant įvairius klausimus, organizuojant šventes ir renginius 

atskirose gyvenvietėse. 2018 metais labai aktyvi buvo Pušaloto bendruomenė, aktyviai 

tvarkė aplinką apie Sinagogą, organizavo konferenciją „Žydų Sinagogos pritaikymas 

bendruomenės reikmėms“. 

PRIDEDAMA. Pušaloto seniūnijos 2016-2018 metų biudžeto išlaidų analizė. 

 

 

Pušaloto seniūnė                                      Paulyna Stravinskienė 

  



Pušaloto seniūnijos 2016-2018 metų biudžeto išlaidų analizė: 

 


