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Komunalinis ūkis 

2018 metais seniūnijos ir Vaškų krašto bendruomenės lėšomis prie Vaškų kultūros namų 

įrengta automobilių stovėjimo aikštelė 96 kv. m. ir šaligatvis 45 kv. m., sutvarkyta veja, pastatyti du 

apšvietimo stulpai ir  keturi suoliukai. 

 Vaškų kultūros namuose esančioje V. Zaborskaitės bibliotekoje sumontuotos 80 5v.m. 

pakabinamos lubos. 

Skvere prie seniūnijos administracinio pastato pastatyti aštuoni apšvietimo stulpais, takas 45 

kv. m. išklotas trinkelėmis. Rajono skulptorių jėgomis pastatytos dvi medinės skulptūros įamžinusios 

bičių deivę Austėją ir bičių dievą Bubilą. Skvere pasodinta 15 tujų, 10 kalninių pušų ir 12 beržų. 

Miestelio centre pastatytas stendas su seniūnijos planu, kuriame pažymėti esami ir išnykę 

kaimai. Išnykusių kaimų pavadinimai įamžinti medžio skulptūroje. Prie įvažiavimo į Vaškus pastatyta 

skulptūra pažyminti, kad Vaškai 2018 m. buvo mažoji Lietuvos kultūros sostinė. 

Prie naujai įsigyto kapinių sklypo įrengta 0,14 ha automobilių stovėjimo aikštelė. 

Įrengti nauji gatvių šviestuvai Kyburių, Payslykio Grūžių ir Nemeikšiūnų kaimuose. Vaškų 

miestelyje pastatyti 38 šviestuvai. 

Iš seniūnijos lėšų Norių krašto bendruomenei nupirktas tualetas, Grūžių krašto bendruomenei 

nupirktas ir įrengtas patalpų šildymo katilas, Nairių kultūros namų aktų salėje užsandarinta 150 kv. 

m. lubų, Kalneliškių krašto bendruomenei nupirkta 120 kub. m. skaldos gatvių remontui. 

Seniūnijos patalpose įrengtos dušo patalpos, kuriomis naudojasi Vaškų miestelio gyventojai. 

 

Pažymų išdavimas, gyvenamosios vietos deklaravimas, notarinių veiksmų atlikimas ir vietinė 

rinkliava 

 

Išduota seniūnijos gyventojams 120 pažymos apie šeimos sudėtį ir įvairioms pašalpoms gauti, 

dėl pastatų teisinės registracijos, dėl darbo užmokesčio ir kt.  Atlikdami gyventojų registro funkcijas 

išduota įvairių pažymų – 301. Seniūnijoje atlikta 31 notarinis veiksmas daugiausia patvirtinant 

parašus ir nuorašus. Gyventojai tvirtino dokumentus dėl valstybinės žemės pirkimo, dėl neįgalumo 

dokumentų ir kitų. Išduoti  leidimai: 53 prekybai ir 2 kasinėjimo darbams. Surinktos lėšos – 202 eurai. 

 

Kapinių priežiūros organizavimas 

 Pagal nustatytą tvarką išduodami leidimai laidoti mirusiuosius, palaidoti asmenys įtraukiami 

į specialią knygą. 2018 m. išduoti 60 leidimų laidoti. 

 

Kelių priežiūra 

Kelių fondo lėšomis sutvarkyti keliai: pažvyruotos Tetirvinų, Norių, Nairių, Kalneliškių ir 

Grūžių kaimų gatvės, sukelti pakraščiai ir atliktas profiliavimas 4 km atstumu. 2018 metais seniūnijos 

lėšomis pataisytas kelias nuo Grūžių kapinių iki .J.A. Krikščiūno sodybos 400 m. 

 

Socialinės paramos organizavimas 

Seniūnijoje nuo liepos 1 d. dirba vienas socialinio darbo organizatorius.  

2018 m. seniūnijoje įvyko 10 socialinės paramos komisijos posėdžiai. 

Socialinę paramą 2018 metais, seniūnijoje tvarkant dokumentus, gavo šeimos (asmenys): 

- Surašyta buities tyrimo ir apsilankymo aktų – 40; 

- Europos Sąjungos parama intervenciniais maisto produktais skirta 426 asmenims; 

-pašalpas ir kompensacijas gaunančių asmenų skaičius -258 asmenys.  



 

Žemės ūkio funkcijų vykdymas 

Žemės ūkio specialistas priėmė 265 pasėlių deklaracijas, atnaujino žemės ūkio ir kaimo valdos 

registre 241 valdą, padėta parengti paraiškas, išduota pažymų apie EDV 22, pateikta pranešimų apie 

ūkinių gyvūnų bandą – 218, atliekami kiti eiliniai darbai. 

Šiuo metu vyksta likusių žemės valdų atnaujinimas, dokumentų tikslinimas, papildomų 

dokumentų pateikimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai.  

Nedarbo mažinimas  

2018 metais viešuosius darbus dirbo 9 asmenys. Visuomenei naudingus darbus dirbo 136 

asmenys. Viešųjų darbų bei asmenų, dirbusių visuomenei naudingus darbus, pagalba buvo valomos 

gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrimi želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, 

ruošiamos malkos, tvarkomi šiukšlynai.  Nemokamus viešuosius darbus už gautas baudas seniūnijoje 

dirbo 11 asmenų, atidirbo 1328 valandas. Jie tvarkė pakeles, kapines. 

 

Prašymų, skundų nagrinėjimas, administracinių protokolų surašymas 

 

Gauti 1 prašymas dėl kelio sutvarkymo, kelias sutvarkytas seniūnijos lėšomis. Atsakyta į 110 

gyventojų prašymų dėl leidimų prekiauti, laidoti, išduoti pažymas apie šeimos sudėtį, pastatus ir kt.  

Pateikiame seniūnijos 2016, 2017 ir 2018 metų išlaidų analizę. 

 

Išlaidų 

pavadinimas 

Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 
Apmokėtos išlaidos 

Apmokėto

s išlaidos 

2017m. 

lyg.su 

2016 m. 

+,- 

Apmokėto

s išlaidos 

2018m. 

lyg.su 

2017 m. 

+,- 

2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

Darbo 

užmokestis 

130,8 139,9 147,

8 

129,8 139,2 144,8 9,4 5,6 

Socialinio 

draudimo įmokos 

40,5 43 46,5 40,2 42,8 45,9 2,6 3,1 

Prekės ir 

paslaugos 

96,5 101 93,1 92,4 94,4 84,9 2 -9,5 

medikamentai, 

sveikatos 

tikrinimas 

    0,2     0,2 0 0,2 

t. sk. ryšių 

paslaugos 

0,1 0,1 0,3   0,1 0,2 0,1 0,1 

 transporto 

išlaikymas 

20 16,6 18,7 18,3 15,3 16,7 -3 1,4 

 apranga ir 

patalynė 

0,5   1 0,5   0,9 -0,5 0,9 

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

  prekės 29 32,8 30,2 28,3 32,4 27,1 4,1 -5,3 

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

kvalifikacijos 

kėlimas 

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



Komunalinės 

paslaugos 

29,4 27,2 23 28,5 24,5 21 -4 -3,5 

 ilgalaikio turto 

remontas 

            0 0 

 kitos paslaugos 15,8 22,5 19 15,4 20,6 18,4 5,2 -2,2 

Socialinės 

pašalpos   
  1,8 

  
  1,6 0 1,6 

Kitiems 

einamiesiems 

reikalams 

            0 0 

Materialaus ir 

nematerialaus 

turto įsigijimas 

46,1 22,4 33,9 45,9 21,8 33,5 -24,1 11,7 

Iš viso 313,9 306,3 323 308,3 298,1 310,7 -10,2 12,6 

                  

Savivaldybės 

lėšos (B) 

262,9 246,4 280,

2 

257,8 239,2 267,9 -18,6 28,7 

Valstybės lėšos 

(D) 

41,3 52,3 36,9 41,3 52,3 37 11 -15,3 

Spec. lėšos (S) 9,7 7,6 6 9,2 6,6 5,8 -2,6 -0,8 

Iš viso 313,9 306,3 323 308,3 298,1 310,7 -10,2 12,6 

 

 

Seniūnijos seniūnas        Kęstutis Jasėnas 


