
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SALOČIŲ SENIŪNIJOS  

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Saločių seniūnija, kurią sudaro 160,37 km2 plotas, 51 kaimas, gyvenamąją vietą 2018 m. gruodžio 

31 d. deklaruoja 2479 gyventojai. Iš kitų rajonų į seniūniją atvyko gyventi 70, gimė 17, mirė 37 ir išvyko 

135 gyventojai. Per metus deklaruotų gyventojų skaičius sumažėjo 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seniūnijos gyventojai pagal amžiaus grupes. 

 

2018 m. veiklos informacija Powerpoint formatu, buvo pateikta Saločių miestelio, Puodžių, 

Puškonių ir Raubonių kaimų gyventojų sueigose. Naujai 3 metų kadencijai 2018 m. birželio 1 d. buvo 

organizuoti Žilpamūšio seniūnaitijų seniūnaičio rinkimai. Gyventoju susirinkime atviru balsavimu iš 2 

kandidatų seniūnaičių buvo išrinktas Andrius Zaborskis. 2018 m. vyko 3 seniūnaičių sueigos. Jų metu 

buvo išklausyta seniūno informacija apie 2017 metų veiklą, aptartas Saločių seniūnijos 2018 metų 

vietinės reikšmės kelių priežiūros programos objektų sąrašas. 

Seniūnijos etatų  skaičius - 17. Dirba 21 darbuotojas: 2 karjeros valstybės tarnautojai ir 19 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.  
Vykdant seniūnijos vidaus administravimo ir personalo valdymo funkcijas: išleisti seniūnijos 

seniūno 126 įsakymai, iš jų: 18 seniūnijos veiklos, 64 personalo valdymo ir 44 atostogų, komandiruočių 

klausimais. Gauti ir išnagrinėti 130 darbuotojų prašymai. Gauti 100 raštų, paruošta ir pateikta 119 

siunčiamųjų dokumentų. 

Elektroninėje archyvų informacinėje sistemoje parengti ir suderinti su Šiaulių regioninio 

valstybės archyvo Panevėžio filialu seniūnijos 2007-2015 m. dokumentų ir seniūnijos archyve esančių 3 

likviduotų įmonių 2006-2007 m. dokumentų naikinimo aktai.  

 

Biudžetinių lėšų panaudojimas 

 

2018 metais seniūnijai skirta 263,4 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Gauta ir panaudota – 261 

tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 126,4 tūkst. eurų arba 48 proc. visų išlaidų; prekėms ir  paslaugoms 

– 86,7 tūkst. eurų arba 33 proc. visų išlaidų, iš jų; transporto išlaikymui – 18,1 tūkst. eurų, kvalifikacijos 

kėlimui –0,3 tūkst. eurų, komunalinėms paslaugoms (patalpų šildymui, elektrai ir kt.) – 38,7 tūkst. eurų 

ir t.t.   

 

 

 

 



                  Saločių seniūnijos 2016 – 2018 m. biudžeto asignavimų lentelė 

 

 

Parengė:  

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Apskaitos skyriaus buhalterė-apskaitininkė Lina Steponaitienė 

 

Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo ir mažos vertės pirkimų aprašo reikalavimais seniūnija 

2018 m. neskelbiamų apklausų būdu atliko 268 prekių, paslaugų ir darbų, kurių vertė iki 3000 eurų, 

viešuosius pirkimus. Saločių miestelio katilinės 2018/2019 m. šildymo sezonui viešojo pirkimo komisija 

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams 

tūkst. Eur 

Apmokėtos išlaidos, 

tūkst. Eur 

Apmokė-

tos  

išlaidos 

2017 m. 

lyg. su 

2016 m. 

+,- 

Apmokė- 

tos  

išlaidos 

2018 m. 

lyg. su 

2017 m. 

 +,- 
2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

Darbo užmokestis 107,8 118,2 126,9 106,5 116,1 126,4 9,6 10,3 

Socialinio draudimo 

įmokos 

33,6 36,5 40,2 32,9 35,7 39,7 2,8 4 

Prekės ir paslaugos 93,5 90,8 86,7 92,8 89,4 85,4 -3,4 -4 

t. sk. ryšių paslaugos 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0,1 

 transporto išlaikymas 13,8 14,6 18,1 13,6 14,1 17,7 0,5 3,6 

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

  prekės 18 14,6 16,8 18 14,5 16,4 -3,5 1,9 

komandiruotės 0 0 0  0,1 0  0  0,01 0 0 

kvalifikacijos kėlimas 1,3 1,1 0,3 1,2 1 0,2 -0,2 -0,8 

Komunalinės paslaugos 41,2 41,6 38,7 41,2 41,3 38,6 0,1 -2,7 

 ilgalaikio turto remontas  0 0  0  0 0  0 0 0,5 

 kitos paslaugos 18,9 18,5 12,3 18,5 18,2 12,1 -0,3 -6,1 

Socialinės pašalpos 0,8 0,8 1,4 0,8 0,8 1,3 0 0,5 

Kitiems einamiesiems 

reikalams 

 0 0 0  0  0 0 0 0 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

15,9 9,4 8,2 15,7 9,1 8,2 -6,6 -0,9 

Iš viso 251,6 255,7 263,4 248,7 251,1 261 2,4 9,9 

                  
Savivaldybės 

savarankiškosioms 

funkcijoms finansuoti (B) 

198,5 200,2 227,1 195,7 195,8 224,9 0,1 29,1 

Valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms 

finansuoti (D) 

40,7 48,9 30,7 40,7 48,9 30,7 8,2 -18,2 

Teikiamoms paslaugoms 

finansuoti(S) 
12,4 6,6 5,6 12,3 6,4 5,4 -5,9 -1 

Iš viso 251,6 255,7 263,4 248,7 251,1 261 2,4 9,9 



CPO priemonėmis įvykdė 2300 vnt. šiaudų rulonų viešąjį pirkimą. 2018 m. materialaus ir nematerialaus 

turto įsigijimui panaudota 8,2 tūkst. eurų biudžeto lėšų: komunalinio ūkio plėtrai nupirktas frontalinis 

krautuvas, rotacinė šienapjovė ir skydas sniegui valyti. 

 

Administracinių paslaugų atlikimas 

 

2018 m. visiems seniūnijos gyventojams siekėme užtikrinti administracinių paslaugų atlikimo 

kokybę ir vienodą prieinamumą. Į seniūnijoje gautus asmenų prašymus, pageidavimus, institucijų, įstaigų 

raštus buvo atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bei tinkamai įforminta. 

 

Administracinės paslaugos pavadinimas 
Suteiktų administracinių paslaugų skaičius 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Išnagrinėta gyventojų prašymų 177 137 181 

Išduota  pažymų apie faktinę padėtį 149 88 95 

Išduota leidimų prekybai 52 39 65 

Išduota leidimų laidoti 60 42 48 

Išduota leidimų kirsti ar genėti medžius 2 - - 

Išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus 2 3 1 

Atlikta notarinių veiksmų 70 28 35 

Paruošta ir priimta  gyventojų prašymų deklaravimo 

pažymoms gauti 

156 253 151 

Išduota  pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 216 308 183 

Išduotos pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams 10 58 47 

    VĮ Registrų centro gyventojų registro duomenų bazėje 

įvesta  gyvenamosios vietos deklaracijų: 

134 250 168 

iš jų: 

   asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą ar atvykus    

   gyventi į Lietuvos Respubliką 

120 181 130 

  asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam   

  nei 6 mėn. laikotarpiui 

14 69 35 

  asmenų neturinčių gyvenamosios vietos - - 3 

    Pagal būstų savininkų prašymus priimti seniūno 

sprendimai: 

45 94 30 

   dėl asmenų duomenų keitimo ar taisymo 107 195 63 

   dėl asmenų duomenų naikinimo 11 13 6 

 

Palyginus 2018 m. su 2017 m. padidėjo iš gyventojų gautų prašymų, išduotų pažymų, įvairių 

leidimų ir atliktų notarinių veiksmų skaičius. Mažėjant gyventojams sumažėjo išduodamų pažymų apie 

deklaruotą gyvenamąją vietą, atvykimo ir išvykimo iš gyvenamosios vietos deklaracijų ir būstų savininkų 

prašymų, pakeisti duomenis skaičius.  

  

       Seniūnijos gyventojams teikiame ir žemės ūkio srities dokumentų tvarkymo paslaugas. 

 

Paslaugos pavadinimas 
Suteiktų paslaugų skaičius 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 



Priimta  paraiška tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio 

naudmenų ir pasėlių plotus 

301 273 258 

Priimta  prašymų registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo 

valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre 

350 305 350 

Užpildyta tiesioginių pardavimų pieno gamybai ir realizavimo 

metinių deklaracijų 

0 11 8 

Užpildyti mokėjimo prašymai ir galutinės ataskaitos paramai 

gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 

priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių 

stogų dangos keitimas“ 

8 12 12 

Išduota išrašų apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį 5 5 10 

Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų sistemoje užpildyta  

pranešimų apie ūkinių gyvūnų (kiaulių) bandos pakeitimus 

127 127 80 

Išdalinta valstybinės žemę nuomos mokesčių deklaracijų 141 141 150 

 

Palyginus 2018 m. su 2017 m. pasėlių deklaravimo paraiškų sumažėjo 15. 2018 m. deklaruojamas 

pasėlių žemės plotas sudarė 10832 ha. Kas ketvirtį buvo renkamos statistinės žinios apie užaugintą ir 

nuimtą grūdinių kultūrų derlių iš 9 ūkininkų ir 3 žemės ūkio bendrovių, turinčių virš 50 ha pasėlių.  

Gyventojai seniūnijoje yra konsultuojami ir jiems suteikiama visa informacija su žemės ūkiu susijusiais 

klausimais. 

Seniūnija vykdo jai pavestas socialines paslaugas ir socialinės paramos dokumentų tvarkymo 

paslaugas.  

 

Paslaugos pavadinimas 
Suteiktų paslaugų skaičius 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Suteikta pagalbą socialinės rizikos šeimoms 27 22 14 

Šeimose augančių vaikų skaičius  85 70 43 

Priimta  prašymų dėl socialinės piniginės paramos, iš jų: 564 534 647 

    socialiniai pašalpai 245 242 231 

    socialinės paramos mokiniams 55 45 54 

    išmokos vaikui 102 75 210 

    šildymo išlaidų, karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų 

skyrimo 

25 19 34 

  rekomenduota asmenims skirti vienkartinę pašalpą 6 12 10 

  dėl ES paramos maistu šeimoms. 108 99 106 

Suteikta bendrųjų socialinių paslaugų vienišiems, pagyvenusiems 

ir turintiems negalią asmenims 

106 89 76 

Dėl kompensacinės technikos skyrimo 10 8 7 

Asmenims pagalbos į namus skyrimo 2 3 5 

Asmenims nustatytas socialinių paslaugų poreikis 21 14 14 

 

Seniūnijos transportu 12 gyventojų nemokamai vežti į gydymo įstaigas. 

      Paramą maisto produktais iš intervencinių atsargų gavo 277 labiausiai nepasiturintys seniūnijos 

gyventojai. Suorganizuota 12 seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių ir išimties tvarka 

10 šeimų paskirta socialinė pašalpa 1 šeima kompensacija už kietą kurą. Pagal gautus leidimus kirsti ir 



genėti medžius seniūnijos komunalinio ūkio darbuotojų pagamintos malkos nuvežtos 17 vienišų, neįgalių 

asmenų.  

 

Infrastruktūros objektų priežiūra 

 

Seniūnija atlieka: 103,45 km vietinių viešųjų kelių ir 20,10 km gatvių priežiūrą; 17,732 ha ploto 

viešųjų teritorijų tvarkymą, iš jų 5,79 ha parkų ir skverų; 25 kapinių, iš jų 12 veikiančių, bendras plotas 

8,31 ha tvarkymą ir 21 paveldo objektų priežiūrą.  

Tvarkome ir prižiūrime 31 savivaldybei priklausantį pastatą 7459 kv. m. Vykdome Dagių,  

Kurpalaukio, Saločių miestelio, Šakarnių, Puškonių, Puodžių, Raubonių, Žadeikonių ir Žilpamūšio 

kaimų 59 gatvių apšvietimą.  

 2018 m. 36 gyventojams suteikėme transporto paslaugų už 1117 Eur. 

Eksploatuojame miestelio katilinę ir tiekiame šilumą Saločių Antano Poškos pagrindine mokyklai, 

ambulatorijai, seniūnijos pastatui, 18 butų. Bendras šildomas  plotas 7050 kv. m. Per 2018 m. Saločių 

miestelio katilinėje šilumos gamybai panaudota 2156 vnt. šiaudų rulonų. 

Vietinių kelių ir gatvių žvyro dangos priežiūrai iš gamintojo įsigijome 9 t absorbento nuo dulkių 

DUSTOFF. Su šia priemone palaistyta 4,5 km Puškonių, Raubonių, Saudogalos kaimų ir Saločių 

miestelio gatvių. Šios efektyvios gatvių priežiūros priemonės numatome įsigyti ir 2019 m. 

Mažinant nedarbo lygį seniūnijoje po du mėnesius įdarbinome 8 viešųjų ir nenuolatinio pobūdžio 

darbų darbininkų. Pagal pataisos inspekcijos ir policijos siuntimus už paskirtas pinigines baudas 

nemokamus viešuosius darbus dirbo 14 asmenų, už socialines pašalpas visuomenei naudingus darbus 

atliko 53 asmenys. Šie asmenys tvarkė gyvenvietes, pjovė pakeles, dirbo kapinėse, tvarkė bendro 

naudojimo teritorijas ir atliko kitus darbus.  

Seniūnijos komunalinio ūkio darbuotojai kartu su viešųjų darbų darbininkais atliko šiuos darbus; 

- Dagių centre įrengė naują 27 kv. m. pėsčiųjų taką, gėlyną, perklojo plyteles aplink pastatą, 

pertvarkė šildymo sistemą, pakabino 8 elektrinius radiatorius; 

      - Raubonių centre pakeitė duris, perdažė koridoriaus grindis; 

      - Žadeikonių centre pertvarkė gėlyną;  

      - Žilpamūšio centre perdažė klasės sienas, lubas, grindis ir pakabino naujus šviestuvus; 

      - Raubonių kultūros centre sutvarkė koridoriaus grindis; 

      - Saločių mstl. kapinėse 54 t skalda užpylė takus, pasodino 220 vnt. tujų gyvatvorę; 

      - nauja metalo tvora aptvėrė  Gripkelių kaimo kapines; 

      - Namajūnų k. kapinėse išbetonavo įėjimo vartų stulpus; 

      - prie administracinio pastato įrengė naują įėjimą su neįgaliųjų įvažiavimu ir įėjimą į paštą; 

       - suremontavo  administracinio pastato ūkinį pastatą: uždėjo skardinį stogą, įrengė elektros  

Instaliaciją;  

      - perdažė metalinį garažą; 

- nupjovė mokyklos seno sodo medžius ir išrovė kelmus; 

- iškasė duobes ąžuoliukų sodinimui ir per vasarą juos laistė; 

- Saločių parke pastatė metalo konstrukciją Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolynui; 

- prieš šventę „Antaninės ant Mūšos. Saločiai dabar ir prieš 100 metų.“ seniūnijos darbuotojai 

nušienavo meldus ir žolę prie Mūšos upės ties Saločių miesteliu, paruošė medieną ir sukrovė laužus, 

įrengė valčių ir plaustų prieplauką, patobulino seniūnijos laivą regatai; 

- Saločių mstl., Gedimino aikštėje pastatė ir papuošė Kalėdinę eglę ir Kalėdinę žvaigždę. 

 

 

 

 

 



Bendruomeninė, kultūrinė ir sportinė veikla 

 

Remiame ir skatiname seniūnijos gyventojų bendruomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą.  

Organizavome valstybinių švenčių Laisvės ir Nepriklausomybės dienų minėjimus, Lietuvos  

himno giedojimą Saločių mstl. Gedimino aikštėje ir Ąžuolpamūšės piliakalnyje.  

      Balandžio 20 d. Saločių parke organizavome 100 ąžuoliukų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

mečiui sodinimo talką. Į sodinimo talką atvyko virš 130 Saločių miestelio bet ir visų seniūnijos kaimų 

gyventojų ir svečių. Liepos 6 d. Saločių parke buvo atidengta metalo konstrukcija Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-čio ąžuolynui. Gruodžio 15 d. įžiebėme Kalėdų eglę Saločių miestelio Gedimino aikštėje. 

Liepos 21 d. Saločių parke sutikome dviračių žygio apie Lietuvą dalyvius, Rugpjūčio 25 d. 

estafetinio bėgimo „Vilnius-Ryga-Talinas“ bėgimo dalyvius. Spalio 7 d. Raubonių kultūros centre vyko 

Aukštaitijos šaškių čempionatas. 

2018 metais pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas Saločių seniūnijai skirta 1609 Eur. Išplėstinėse 

seniūnaičių sueigose rugpjūčio 6 d. buvo aptartos šių lėšų panaudojimo sritys, o rugsėjo 20 d. buvo 

pritarta Saločių miestelio ir aplinkinių kaimų bendruomenės paraiškai „Pažinkime gimtąjį kraštą kartu“. 

2018 m. spalio 27 d. 100 gyventojų iš visos seniūnijos bendruomenių dalyvavo išvykoje į Sodeliškių 

dvarą Biržų r. 

Seniūnijos transportu 24 kartus kaimų bendruomenių nariai, saviveiklininkai ir sportininkai vyko 

į renginius ir sporto varžybas.  

Kartu su Saločių miestelio bendruomene birželio 9 d. organizavome šventę „Antaninės ant 

Mūšos. Saločiai dabar ir prieš 100 metų.“.  Jau ketvirtą kartą Mūšos upe vyko valčių ir plaustų regata, 

vakare Mūšos pakrantėje degė laužai, buvo paleisti fejerverkai iš patrankos. Kartu su Žilpamūšio krašto 

bendruomene birželio 30 d. organizavome Joninių šventę Žilpamūšio kaime. 

 2019 metais seniūnijoje spręstinos problemos: 

- vietinių kelių, gatvių sugadintos asfalto ir žvyro dangos remontas; 

- netvarkingų, apleistų pastatų, butų ir sodybų savininkų sąrašo sudarymas, siekiant paraginti 

juos susitvarkyti. 

        

 

 

Saločių seniūnijos seniūnas              Algimantas Mašalas 


