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ĮVADAS

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) 2018 m. vasario 14 d.

sprendimu Nr. T1-21 patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos

planas (toliau – SVP).

Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą (2018 m. vasario 14 d. Nr. T1-23)

bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos bei valstybės

biudžeto lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir šių lėšų panaudojimą, 2018–2020 m.

strateginio veiklos plano programos patikslintos 2018 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos

sprendimu Nr. T1-129, 2018 m. rugsėjo 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-199 ir 2018

m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-244.

Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, uždavinių ir priemonių

įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių ir asignavimų valdytojų pateiktus

duomenis, turi būti rengiama strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita. 

Tvirtinant 2018–2020 m. strateginį veiklos planą buvo vadovautasi Pasvalio rajono

savivaldybės strateginiame plėtros iki 2020 m. plane iškeltomis 3 veiklos prioritetinėmis sritimis:

I prioritetinė sritis. Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas

II prioritetinė sritis. Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra

III prioritetinė sritis. Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra

Iš viso strateginiame veiklos plane 2018 metams buvo numatytos 194 priemonės ir 31

uždavinys siekiant 11 strateginio veiklos plano tikslų.

2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaita parengta

vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu,

patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T1–229 redakcija), ir

atsižvelgiant į programų koordinatorių bei asignavimų valdytojų pateiktus duomenis.

Šią ataskaitą sudaro devynių strateginio veiklos plano programų 2018 metais įgyvendinimo

ataskaitos:

01. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos;

02. Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos;



03. Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos;

04. Kultūros programos;

05. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos;

06. Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos;

07. Investicijų ir verslo rėmimo programos;

08. Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos;

09. Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos.

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro lentelėse pateikti programos finansiniai rodikliai, t.

y. 2018 metams planuotos išlaidos pagal SVP bei 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos),

kiekvienos programos vertinimas bei planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai ir

trumpi komentarai, atspindintys, kas buvo padaryta per atskaitinį laikotarpį (1 priedas).

SVP ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią

Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir

socialinei apsaugai: daugiausiai lėšų 2018 metais buvo panaudota Ugdymo proceso ir kokybiškos

ugdymosi aplinkos užtikrinimo (kodas 03) ir Socialinės paramos politikos įgyvendinimo (kodas 02)

programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę), mažiausiai – Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo

(kodas 08) ir Sveikatos apsaugos politikos ir sporto programoms įgyvendinti (kodas 09).

1 lentelė

SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2018 METAIS

Programos kodas

ir pavadinimas

2018 m. pr. 

planuotos 

išlaidos 

pagal SVP 

(visi 

šaltiniai)**

2018 m. 

planuotos 

išlaidos pagal

SVP, Eur 

(visi 

šaltiniai)***

2018 m. 

planuotos 

išlaidos 

pagal  SVP 

(be VB)***

Patvirtinti 2018 

metų 

asignavimai 

Savivaldybės 

biudžete, 

Eur****

2018 m. 

panaudotos 

lėšos (kasinės 

išlaidos), Eur

(be VB)

2018 m. 

panaudota 

lėšų, 

lyginant su 

SVP, proc. 

(be VB lėšų)

01. Savivaldybės

funkcijų 

įgyvendinimo ir 

6142200* 5703500* 5596700* 5596700* 5422483,86* 96,89



valdymo 

programa

02. Socialinės 

paramos 

politikos 

įgyvendinimo 

programa

7548347 9124777 3716300 3716300 3667043,89 98,67

03. Ugdymo 

proceso ir 

kokybiškos 

ugdymosi 

aplinkos 

užtikrinimo 

programa

11012870 11285200 11285200 11285200 11174392,91 99,02

04. Kultūros 

programa

1796400 1858200 1786200 1786200 1776548,88 99,46

05. 

Infrastruktūros 

objektų 

priežiūros ir 

plėtros programa

788500 1579300 1579300 1579300 1515949,22 95,99

06. Aplinkos 

apsaugos ir 

žemės ūkio 

plėtros programa

953600 1009100 1009100 1009100 1003439 99,44

07. Investicijų ir 

verslo rėmimo 

programa

3145000 2211800 2211800 2211800 1860519,47 84,12

08. 

Bendruomeninės

veiklos ir 

jaunimo rėmimo 

programa

181600 230800 208800 208800 207407,25 99,33

09. Sveikatos 

apsaugos 

politikos ir 

sporto programa

358700 441650 440400 440400 438469, 47 99,56

Iš viso: 31927217 33441627 27831100 27831100 27066253,95 97,25

*Be ilgalaikių paskolų ir Administracijos direktoriaus rezervo

             **Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. T1-21

             *** Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-244

             **** Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-241

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2018 m.

SVP buvo įgyvendintas 97,25 proc., t. y. faktiškai buvo panaudota 97,25 proc. SVP planuotų lėšų

(remiantis SVP atnaujinimu 2018 m. gruodžio mėn. ir neįtraukiant valstybės biudžeto lėšų). Toks

efektyvus planuotų lėšų panaudojimas yra dėl to, kad 2018 m. SVP buvo nuolat atnaujinamas.

Palyginus su 2017 m. duomenimis, SVP programų įgyvendinimas sumažėjo 1,37 proc. ir tam įtakos



galėjo turėti mažesnis panaudotų lėšų santykis palyginus su planuotomis 07 Investicijų ir verslo

rėmimo programoje.

Vertinant faktiškai 2018 m. panaudotas lėšas su planuotomis, reikia atsižvelgti į tai, kad 5

iš 9 strateginio veiklos plano programų buvo numatytos ir valstybės biudžeto lėšos, kurios sudarė

ypač didelę, pavyzdžiui, Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos (kodas 02) išlaidų

dalį, tačiau nebuvo įtrauktos į Savivaldybės biudžetą. Todėl yra tikslinga palyginti planuotų

valstybės biudžeto lėšų SVP ir jų faktinį panaudojimą, nes kitu atveju kai kurių 2018–2020 m.

strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo lygis 2018 m. būtų netikslus (01, 02, 04, 08 ir 09

programų).

2 lentelė

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ ĮGYVENDINIMAS 2018 M. PAGAL

PROGRAMAMS

Programos kodas ir

pavadinimas

2018 m. planuotos

VB lėšos, kurios

nebuvo įtrauktos į

Savivaldybės

biudžetą, tačiau

buvo numatytos

SVP*

2018 metais

panaudotos

valstybės

biudžeto lėšos

(kasinės

išlaidos), Eur

2018 m.

panaudota VB

lėšų lyginant su

planuotomis VB

lėšomis SVP,

proc.

2018 m. panaudota

lėšų, lyginant su

SVP, proc. (visi

šaltiniai)

01. Savivaldybės 

funkcijų įgyvendinimo

ir valdymo programa

106800 103104,13 96,54 96,88

02. Socialinės paramos

politikos 

įgyvendinimo 

programa

5408477 5373099,54 99,35 99,07

04. Kultūros programa 72000 33354 46,33 97,40

08. Bendruomeninės 

veiklos ir jaunimo

rėmimo programa

22000 17238 78,35 97,33

09. Sveikatos 

apsaugos politikos ir 

sporto programa

1250 1250 100 99,56

Iš viso: 5610527 5528045,67 98,53 98,16

                 * Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-244

Apskaičiavus valstybės biudžeto lėšų įgyvendinimą SVP, matyti, kad valstybės biudžeto

lėšos buvo panaudotos labai tiksliai, išskyrus Kultūros programoje (kodas 04), kur Pasvalio



Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos planuotos valstybės biudžeto lėšos, metų eigoje nebuvo

tikslintos. Įvertinus valstybės biudžeto lėšų panaudojimą 2018 m. galima teigti, kad Savivaldybės

strateginis veiklos planas 2018 m. buvo įgyvendintas 97,47 proc. (visi šaltiniai, visos programos).

Bendrai, gana tikslų strateginio veiklos plano lėšų panaudojimą nulėmė tai, kad strateginis veiklos

planas 2018 m. buvo nuolat atnaujinamas, kai buvo keičiamas Savivaldybės biudžetas, prireikus

įtraukti naujas priemones ir patikslinti projektų, numatytų Investicijų ir verslo rėmimo programoje

(kodas 07), pavadinimus bei asignavimus. Nepaisant to, rengiant 2018–2020 m. strateginį veiklos

planą, asignavimų valdytojai planavo gana atsakingai ir stengėsi įvertinti realias finansines

galimybes, todėl kai kuriose priemonėse planuoti asignavimai nekito visus 2018 m.

                                                                                                                 1 diagrama

    

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima,

kad 2018 m. dauguma programų buvo suplanuota labai tiksliai – 8 iš 9 programų įgyvendinimas

siekia daugiau kaip 95,0 proc. (žr. 1 diagramą).

Didžiausias skirtumas tarp planuotų ir panaudotų lėšų susidarė įgyvendinant Investicijų ir

verslo rėmimo programą (kodas 07). Kasinės šios programos išlaidos ataskaitiniais metais buvo

15,88 proc. mažesnės negu planuotos. Tą nulėmė sudėtingas reikalingų programai įgyvendinti lėšų

planavimas dėl užsitęsusių projektų paraiškų teikimo, vertinimo procedūrų bei užsitęsus projektų

finansavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašų derinimui ir tvirtinimui ir t. t.



Kaip ir kasmet, savo tikslams įgyvendinti Savivaldybė naudojo Savivaldybės ir kitų

finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kt.) lėšas. Pagrindinis Savivaldybės

veiklos finansavimo šaltinis 2018 metais – Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 3 lentelę).

3 lentelė

2018 METAMS PLANUOTOS IŠLAIDOS, PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR

PANAUDOTOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Finansavimo šaltiniai 2018 metams

planuotos

išlaidos pagal

SVP, Eur

Patvirtinti 2018

metų

asignavimai,

Eur

2018 metais

panaudotos

lėšos (kasinės

išlaidos, Eur)

Iš viso Savivaldybės biudžeto

asignavimai, iš jų:

27831100 27831100 26582423,08

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms 

finansuoti (SB)

14769600 14769600 13795157,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms finansuoti (D)

2598800 2598800 2523677,31

Mokymo lėšos (MK) 5912600 5912600 5912600

Teikiamoms paslaugoms finansuoti (SP) 1120900 1120900 1225100,54

Speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti

(SB)

489000 489000 489000

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms 

finansuoti (paskolos) (Z)

680000 680000 614852,22

Valstybės investicijų programa (VIP) 112000 112000 112000

Neformaliam vaikų švietimui (SB) 93400 93400 83213,93

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 1092500 1095200 1067554,50

Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, 

vykdymui (E/W)

962300 962300 783967,38

Administracijos direktoriaus rezervas 30000 - -

Ilgalaikių paskolų grąžinimas 680300 680300 680300

Iš viso: 27831100 27831100 26582423,08

Valstybės biudžeto lėšos (VB) 5610527 - 5528045,67

Iš viso programoms: 33471627 27831100 32110468,75



2018 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti, daugiausia buvo

panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų (42,96 proc.), Valstybės biudžeto lėšų (17,22 proc.),

Valstybės deleguotoms funkcijoms (7,9 proc.) ir t. t. Visus įsipareigojimus Savivaldybės

administracija 2018 m. stengėsi vykdyti iš turimų finansinių šaltinių, tačiau investiciniams

projektams įgyvendinti  buvo panaudota 680, tūkst. Eur skolintų lėšų. 

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2018 m.

programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių buvo panaudotas 97,47 proc.

Daugiausiai lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinat Ugdymo proceso ir

kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programą (apie 34 proc.) ir Socialinės paramos politikos

programos įgyvendinimui (apie 28 proc.), o daugiausiai Savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota

valdymui ir švietimo funkcijai. Daugiausiai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudota

investicinių projektų įgyvendinimui (Investicijų ir verslo rėmimo programa). 

Analizuojant Efekto vertinimo kriterijų suvestinę, pastebima, kad 2018 m. 75 proc.

planuotų kriterijų buvo pasiekti, dalis jų netgi viršijo planuotas reikšmes.

4 lentelė

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

kodas

Mato vnt. 2018 m.

PLANAS

2018 m.

FAKTAS

Rezultatų paaiškinimas

ir/ar nukrypimų nuo plano

priežastys

1.1. strateginis tikslas. Formuoti verslui ir investicijoms palankią ekonominę aplinką

Verslumo lygis (veikiančių 

mažų ir vidutinių įmonių 

skaičius tenkantis 1000-iui 

gyventojų)

E-3-1 Vnt. 13,5 13,9 Daugėja veikiančių įmonių 

skaičius ir mažėja gyventojų 

skaičius

Materialinių investicijų 

apimtys, tenkančios vienam 

savivaldybės gyventojui 

E-3-2 Eur 850 1370* Duomenys 2017 m., nes 

Statistikos departamentas 

2018 m. duomenų dar nėra 

pateikęs.

1.2. strateginis tikslas. Didinti rajono turistinį konkurencingumą ir žinomumą

Kultūros įstaigų teikiamų 

paslaugų gavėjų dalis tarp 

visų gyventojų 

E-2-1 Proc. 60 312,46 Bibliotekos vartotojų skaičius

– 6992, Kultūros centro 

paslaugų gavėjų skaičius – 

67923 (tam pačiam 

gyventojui paslauga per 

metus buvo suteikta daugiau 

negu vieną kartą)

1.3. strateginis tikslas. Užtikrinti patrauklias gyvenimo ir ekonominės veiklos sąlygas



Savivaldybės biudžeto dalis, 

skirta bendruomeninės 

veiklos ir rėmimo programai 

E-2-1 Proc. 0,7 0,78 Metų eigoje buvo skirtas 

papildomas finansavimas 

nevyriausybinėms 

organizacijoms

Aplinkos apsaugos ir žemės 

ūkio plėtros programai 

skiriama savivaldybės 

biudžeto dalis 

E-3-1 Proc. 3,83 3,77 Metų eigoje sumažėjo 

asignavimai kai kurioms 

programos priemonėms

2.1. strateginis tikslas. Tobulinti švietimo sistemos efektyvumą ir prieinamumą, didinti vaikų ir

jaunimo užimtumą

Mokinių, gavusių pradinio 

išsilavinimo pažymėjimus, 

dalis nuo visų besimokančių 

pagal pradinio ugdymo 

programą mokinių skaičiaus

E-1-1 Proc. 94,3 94,03 2018 m. 205 moksleiviai 

gavo pradinio išsilavinimo 

pažymėjimus

Mokinių, gavusių pagrindinio

išsilavinimo pažymėjimus, 

dalis nuo visų besimokančių 

pagal pagrindinio ugdymo 

programą mokinių skaičiaus

E-1-2 Proc. 91,6 96,2 2018 m. 254 moksleiviai 

gavo pagrindinio išsilavinimo

pažymėjimus

Mokinių, gavusių brandos 

atestatus, dalis nuo visų 

besimokančių pagal vidurinio 

ugdymo programą mokinių 

skaičiaus

E-1-3 Proc. 97,1 97,1 2018 m. 202 moksleiviai 

gavo brandos atestatus

2.2. strateginis tikslas. Teikti kokybiškas, saugias ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines

paslaugas

Patenkintų prašymų 

socialinėms paslaugoms dalis

nuo bendro pateiktų prašymų 

skaičiaus 

E-1-1 Proc. 98 96 Patenkinti 156 prašymai iš 

162 prašymų socialinėms 

paslaugoms

Vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė 

E-1-2 Metai 73,3 73,3* Duomenys 2017 m., nes

Higienos institutas 2018 m.

duomenų dar nėra pateikęs

Organizuotai sportuojančių 

gyventojų dalis tarp visų 

gyventojų 

E-1-3 Proc. 5 4,96 2018 m. keitėsi sportuojančių

gyventojų skaičius tarp 

sporto klubų-vienur didėjo, 

kitur mažėjo.

2.3. strateginis tikslas. Užtikrinti kokybiškų kultūros ir sporto paslaugų prieinamumą visoms

gyventojų ir amžiaus grupėms



Savivaldybės kultūros įstaigų

(bibliotekų, kultūros centrų,

muziejų) lankytojų skaičius

E-2-1 Tūkst. 60 115 2018 m. išaugo lankytojų 

skaičius Kultūros centre ir 

Pasvalio krašto muziejuje

2.4. strateginis tikslas. Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą

Prašymų, į kuriuos atsakymai

asmenims pateikti per

įstatymais nustatytus

terminus, dalis tarp visų

gautų prašymų

E-2-1 Proc. 90 95 2018 m. į 95 proc. prašymų 

atsakymai pateikti laiku. Iš 

viso neatsakyta 19 prašymų 

nuo visų pateiktų arba 1,34 

proc.

3.1. strateginis tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą

Materialinių investicijų

apimtys, tenkančios vienam

savivaldybės gyventojui

E-3-1 Eur 850 1370* Duomenys 2017 m., nes 

Statistikos departamentas 

2018 m. duomenų dar nėra 

pateikęs.

3.2. Strateginis tikslas. Užtikrinti saugias ir patogias susisiekimo sąlygas rajone

Įgyvendintų kelių transporto

infrastruktūros projektų

skaičius

E-3-1 Vnt. - 1 Ataskaitiniais metais 

vertinimo kriterijus nebuvo 

planuotas. Įgyvendintas 

projektas „Pasvalio miesto 

viešosios infrastruktūros 

plėtros II etapas“ 

3.3. Strateginis tikslas. Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę

Surinktų perdirbimui antrinių

žaliavų dalis, nuo visų buityje

susidariusių surinktų atliekų

E-3-1 Proc. 55 56,33 2018 m. surinkta 4,165 t

perdirbimui.

3.4. Strateginis tikslas. Užtikrinti subalansuotą teritorinę plėtrą ir gyvenamąją aplinką

Materialinių investicijų

apimtys, tenkančios vienam

savivaldybės gyventojui

E-3-1 Eur 850 1370* Duomenys 2017 m., nes 

Statistikos departamentas 

2018 m. duomenų dar nėra 

pateikęs.

*2017 m. duomenys

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2018 M. APIBENDRINIMAS

Rengiant 2018 m. strateginio veiklos plano ataskaitą ne tik svarbus plano įgyvendinimas

pagal finansinius rodiklius, bet ir priemonių įgyvendinimo lygis pagal planuotus vertinimo kriterijus

ir jų reikšmes. Todėl ataskaitoje kiekvienos programos vykdymas taip pat nagrinėjamas pagal

priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis priemonių vykdytojų pateikta informacija). 2018 m. 9

programose buvo numatytos 194 priemonės. 2018 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 131

(67,53 proc.), vykdomų – 45 (23,2 proc.), nevykdomų – 18 (9, 28 proc.), (žr. 4 lentelę).

Vertinant papildomų priemonių įtraukimą 2018 m. eigoje, matyti, kad patvirtintus

2018–2020 m. strateginį veiklos planą 2018 m. vasario 14 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.



T1-21 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

strateginį veiklos planą sudarė 188 priemonės, kai tuo tarpu 2018 m. gruodžio 19 d. Savivaldybės

tarybos sprendimu Nr. T1-244 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. vasario 14 d. sprendimo

Nr. T1-21 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

pakeitimo“ patvirtintus strateginio veiklos plano pakeitimus, jame jau buvo 194 priemonės. Naujų

priemonių atsiradimą nulėmė teisės aktų pasikeitimai ir siekis atskirti asignavimus įtraukiant naujas

priemones tam tikroms veikloms įgyvendinti (02, 03, 04 ir 08 programos).

5 lentelė

2018–2020 M.  SVP PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2018 M.

Programos pavadinimas Planuota

iš viso

Įvykdyta pagal

planą

Vykdoma Nevykdoma

01. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir

valdymo programa

44 38 5 1

02. Socialinės paramos politikos 

įgyvendinimo programa

36 19 17 -

03. Ugdymo proceso ir kokybiškos 

ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa

19 14 4 1

04 Kultūros programa 17 13 1 3

05. Infrastruktūros objektų priežiūros ir 

plėtros programa

17 10 4 3

06. Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio 

plėtros programa

12 11 - 1

07. Investicijų ir verslo rėmimo programa 22 4 11 7

08. Bendruomeninės veiklos ir jaunimo

rėmimo programa

16 12 2 2

09. Sveikatos apsaugos politikos ir sporto 

programa

11 10 1 -

Iš viso: 194 131 45 18



Vertinant kiekvienos programos vykdymą pagal vertinimo kriterijų rodiklius, SVP

ataskaitos formoje, kuri buvo pateikta asignavimų valdytojams, buvo numatytos 3 reikšmės, skirtos

įvertinti kiekvienos priemonės įgyvendinimo lygį:

V – vykdoma (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais);

N – nevykdoma (ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma);

 Į –  įvykdyta (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės).

                                                                                           2 diagrama

Kaip minėta aukščiau, 2018–2020 m. SVP buvo numatytos 194 priemonės, iš jų:

- buvo įvykdyta 131 priemonė (tai yra 67,53 proc. visų priemonių; palyginti: 2017 m. –

121/65,41 proc.);

- buvo vykdomos 45 priemonės (tai yra 22,68 proc. visų priemonių; palyginti: 2017 m. –

35/18,92 proc.);

- buvo nevykdoma 18 priemonių (tai yra 9,28 proc. visų priemonių; palyginti: 2017 m. –

29/15,76).

Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų pasiekimus, matyti, kad ataskaitiniais metais

buvo įvykdyta 67,53 proc. visų priemonių ir palyginus su 2017 m., įgyvendinimas pagerėjo

daugiau negu 2 proc. Vertinant 2018 m. pastebima, kad 2018 m. dalis planuotų kriterijų galėjo būti

nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio

gyventojų skaičiaus. Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. pradžioje Pasvalio

rajono savivaldybėje gyveno 23 994 gyventojai, t. y. 802 gyventojais mažiau negu 2017 m.

pradžioje ir 1607 gyventojais mažiau negu 2016 m. pradžioje, todėl gyventojų mažėjimas dėl

emigracijos ir kitų demografinių procesų galėjo turėti įtakos užsibrėžtų vertinimo kriterijų



nepasiekimui, pavyzdžiui, Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programoje (kodas 02), kur

nemažai vertinimo kriterijų buvo susiję su paramos gavėjų skaičiumi ir suteiktomis paslaugomis.

Vertinant priemonių įgyvendinimo lygį pagal vertinimo kriterijų reikšmes, ne mažiau svarbu

išskirti projektų įgyvendinimą Investicijų ir verslo rėmimo programoje (kodas 07). Ši programa

išsiskiria tuo, kad iš 22 priemonių 2018 m. buvo įgyvendintos tik 4, o net 11 buvo vykdomų ir 7

visai nevykdomos. Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimas gali užtrukti ne vienerius metus

ir esant priemonės vertinimo kriterijui „Įgyvendintų projektų skaičius“, ataskaitiniais metais

susidarė tokia situacija, kad didžioji dalis projektų buvo įgyvendinami, tačiau nebuvo užbaigti, tad

vertinimo kriterijaus reikšmės nebuvo pasiektos. Tuo tarpu 7 priemonės buvo visai nevykdomos,

nes užsitęsė projektų paraiškų teikimo ir vertinimo procedūros arba projektiniai pasiūlymai iš viso

nebuvo pateikti. 

                                                                                                                       3 diagrama

PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant 2018–2020 m. strateginį veiklos planą 2018 m. buvo vadovautasi Pasvalio

rajono savivaldybės strateginiame plėtros iki 2020 m. plane iškeltomis 3 prioritetinėmis veiklos

sritimis:

 I prioritetinė sritis. Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas. Šį prioritetą

įgyvendina 06, 07 ir 08 programos.

 II prioritetinė sritis. Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra. Šį prioritetą

įgyvendina 01, 02, 03, 04 ir 09 programos.



 III prioritetinė sritis. Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra. Šį prioritetą

įgyvendina 05 programa.

Įvertinus 2018 m. 06, 07 ir 08 programų įgyvendinimą, galima teigti, jog I prioritetinei

sričiai „Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas“ ataskaitiniais metais buvo skirta 10,75

proc. visų asignavimų. Šiai prioritetinei sričiai įgyvendinti 2018 m. buvo numatoma 50 priemonių,

iš jų 27 priemonės buvo įvykdytos, 13 priemonių buvo vykdomos ir 10 priemonių buvo

nevykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 54 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų

priemonių. 

Tuo tarpu II prioritetinei sričiai „Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra“

ataskaitiniais metais buvo skirta didžiausia dalis asignavimų – net 84,33 proc.2018 m. buvo

numatoma vykdyti 127 priemones, iš jų 94 priemonės buvo įvykdytos, 28 priemonės buvo

vykdomos, o 5 priemonės buvo nevykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 73,44 proc. visų šiai

prioritetinei sričiai numatytų priemonių. 

III prioritetinei sričiai „Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra“ 2018 m. buvo skirta

4,92 proc. visų asignavimų. Šiai prioritetinei sričiai įgyvendinti 2018 m. buvo numatoma 17

priemonių, iš jų 10 priemonių buvo įgyvendinta, 4 priemonės buvo vykdomos ir 3 priemonės

ataskaitiniais metais buvo nevykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 58,82 proc. visų šiai

prioritetinei sričiai numatytų priemonių. 

PROGRAMŲ VERTINIMAS

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos vertinimas

Įgyvendinant šią programą buvo vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatyme numatytos savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos

savivaldybei)   funkcijos. Programos vykdymą koordinuoja Apskaitos ir Bendrasis skyriai. 

Įgyvendinant programą buvo siekiama 1 tikslo: Didinti Savivaldybės valdymo ir

įgyvendinamų funkcijų efektyvumą. Programos priemonės vykdytos nuosekliai: užtikrintas

Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymas, pradėtų darbų ir

priemonių įgyvendinimo tęstinumas.

Programai skirti asignavimai – 5703,5 tūkst. Eur (2017 m. – 5316,6  tūkst. Eur).

Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausiai lėšų

buvo numatyta iš Savivaldybės biudžeto (82,33 proc.) ir iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių

dotacijų (16,78 proc.).



Daugiausiai lėšų 2018 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį „Užtikrinti efektyvų

savivaldybės darbo organizavimą“ (77,9 proc.).

Programoje   2018   m.   buvo   numatyta   vykdyti   44   priemones,   38   iš   jų   buvo   iš   esmės

įgyvendintos,      5   buvo   vykdomos   ir   1   priemonė   nebuvo   vykdoma. Ne visos priemonės buvo

įvykdytos, nes niekas nesikreipė gauti kompensaciją būstui, laidojimo išmokos administravimo

vertinimo kriterijus nebuvo pasiektas, nes mirė mažiau žmonių ir pan. Priemonė „Trumpalaikės

paskolos“ ataskaitiniais metais nebuvo vykdoma, nes nebuvo poreikio imti trumpalaikių paskolų. 

Programos efekto vertinimo kriterijus – Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti

per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų, 95 proc., kai buvo planuota 90

proc.

Programos rezultato vertinimo kriterijai:

Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų

vykdymui 20,11 proc., kai buvo planuota 21,3 proc. Metų eigoje planuojami asignavimai buvo

sumažinti Administracijos ir seniūnijų darbo organizavimui, o asignavimai, skirti moksleivių

pavėžėjimui, buvo perkelti į 03 programą.

Pakeistų teisės aktų, mažinančių administracinę naštą, skaičiaus pokytis 500 proc., kai buvo

planuota 50 proc. Toks didelis skirtumas susidarė dėl to, kad ataskaitiniais metais Juridinis ir

personalo skyrius pakeitė penkis Savivaldybės tarybos sprendimus ir vieną Savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymą, kurie mažina administracinę naštą, kai 2017 m. buvo

pakeistas vienas teisės aktas.

Išvados: didžioji dalis vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta, tačiau reikėtų peržiūrėti

priemonių, skirtų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų paskirstymui, vertinimo

kriterijus, nes vertinimo kriterijus „Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms

savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)“ kartojasi daugelyje šių priemonių ir neatspindi

priemonių įgyvendinimo efektyvumo.

02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos vertinimas

Programa skirta vykdyti savarankiškąsias savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotas

savivaldybėms) funkcijas, susijusiais su socialinių išmokų, kompensacijų skyrimu ir mokėjimu,

mokinių nemokamu maitinimu, mokinių aprūpinimu mokinio reikmenimis, socialinių paslaugų

įstaigų išlaikymu, socialinių paslaugų planavimu, neįgaliųjų integracija, socialinės globos

užtikrinimu. Šia programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos ir Pasvalio rajono savivaldybės

socialinės paramos politika.



Programa įgyvendina Pasvalio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano tikslą Teikti

gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį.

Programos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

Programai įgyvendinti 2018 m. skirti asignavimai – 9124,77 tūkst. Eur (2017 m. – 6836,71

tūkst. Eur).

2018 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausia buvo panaudota valstybės

biudžeto (59,27 proc.) ir savivaldybės biudžeto (24,97 proc.) lėšų.

Daugiausiai lėšų 2018 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį „Teikti piniginę socialinę

paramą (organizavimas, teikimas, koordinavimas, apskaita)“ (51,38 proc.).

Programoje  2018  m.  buvo  numatytos  36  priemonės,  iš  jų  19  priemonių  buvo  įvykdytos,  o  17

priemonių  vertinimo  kriterijų  reikšmės  nebuvo  pasiektos,  tad  jos  buvo  vykdomos. Toks didelis

vykdomų priemonių skaičius susidarė dėl to, kad yra sudėtinga kiekvienai priemonei numatyti

gavėjų skaičių (pvz., kiek gaus laidojimo ar nėščiosios išmokas), o planuojant remiamasi ankstesnių

metų gavėjų skaičiumi ir skirtais asignavimais. Priemonių, susijusių su parama moksleiviams,

vertinimo kriterijai taip pat nebuvo pasiekti dėl mokinių skaičiaus Savivaldybėje mažėjimo.

Efekto vertinimo kriterijus – Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis nuo

bendro pateiktų prašymų skaičiaus procentais – 96 proc., kai planuota reikšmė buvo 98 proc.

Prašymų patenkinta buvo mažiau, nes norėdami gauti tam tikras socialines paslaugas, gyventojai

turi stovėti eilėje.

Rezultato vertinimo kriterijus – Socialinei sričiai skiriamų lėšų suma, tekanti vienam

Pasvalio rajono gyventojui (Eur) – 380,7 kai planuota reikšmė buvo 160. Skiriama lėšų suma išaugo

dėl pasikeitusių teisės aktų – pavyzdžiui, 2018 m. didėjo vaiko pinigai. 

Išvados. Visos programos priemonės ataskaitiniais metais buvo vykdomos, tačiau nemažos

dalies jų vertinimo kriterijų reikšmės nebuvo pasiektos, nes yra sudėtinga numatyti gavėjų skaičių.

Planuojant reikėtų labiau įvertinti demografinius procesus Savivaldybėje.

03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos vertinimas

Ši programa užtikrina valstybės ir Pasvalio rajono savivaldybės švietimo politikos

įgyvendinimą, ugdymo kokybę, išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, vaikų socialinį ir

psichologinį saugumą, skatina ir remia mokinių užimtumą; įgyvendina priemones, numatytas

Pasvalio rajono plėtros iki 2020 metų strateginiame plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei

ministerijų teisės aktuose.



Programa įgyvendina Pasvalio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano strateginį tikslą

Gerinti švietimo paslaugų prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą.

Programos įgyvendinimą koordinuoja Švietimo ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti 2018 m. skirti asignavimai – 1128,52 tūkst. Eur (2017 m. – 1072,3

tūkst. Eur).

2018 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai lėšų panaudota iš

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio lėšos (52,39 proc.) ir Savivaldybės

biudžeto (36,49 proc.). 

Daugiausiai lėšų 2018 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį „Užtikrinti efektyvų

ugdymo(si) sistemos funkcionavimą“ (98 proc.).

Programoje  2018  m.  buvo  numatyta  19  priemonių,  iš  jų  14  priemonių  buvo  įvykdytos,  4

priemonės  buvo  vykdomos  ir  viena  priemonė  ataskaitiniais  metais  nevykdyta.  Ne visos priemonės

buvo įvykdytos, nes projekto „Psichologinės pagalbos teikimas“ įgyvendinimas ugdymo įstaigose

nebuvo pradėtas, o vyko pasirengimo darbai – vykdomos viešųjų pirkimų procedūros; seniūnijų

prižiūrimų švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas vertinimo kriterijus taip pat nebuvo pasiektas, nes

2018 m. spalio 1 d. buvo uždarytas Puškonių daugiafunkcis centras, mokinių pavėžėjimo paslauga

pasinaudojo mažiau moksleivių, negu buvo planuota, dėl bendro moksleivių skaičiaus

Savivaldybėje mažėjimo ir pan.

Efekto vertinimo kriterijai:

Mokinių, gavusių pradinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų besimokančių pagal

pradinio ugdymo programą mokinių skaičiaus – 94,03 proc., kai planuota reikšmė buvo 94,3 proc.;

Mokinių, gavusių pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų besimokančių pagal

pagrindinio ugdymo programą mokinių skaičiaus – 96,2 proc., kai planuota reikšmė buvo 91,6

proc.;

Mokinių, gavusių brandos atestatus, dalis nuo visų besimokančių pagal vidurinio ugdymo

programą mokinių skaičiaus – 97,1 proc., kai planuota reikšmė buvo tokia pati.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1-6 metų vaikų

dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi – 58,23 proc. kai buvo planuota 45 proc.

Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis,

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje – 23,8 proc., kai buvo planuota 25,8 proc.

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncertus (pradinio/pagrindinio/vidurinio) –

16,5/17/22,5, kai buvo planuota 15,5/17,4/22,9.



Išvados: didžioji dalis priemonių vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta, efekto ir rezultato

vertinimo kriterijai pasiekti iš dalies dėl mokinių skaičiaus Savivaldybėje mažėjimo, tačiau

nepaisant to, buvo planuojama gana tiksliai. Ateityje reikėtų peržiūrėti priemonę „Vaikų

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ir įvertinti jos reikalingumą, nes

jau keletas metų ji yra nevykdoma. 

04 Kultūros programos vertinimas

Programa siekiama išsaugoti ir populiarinti Pasvalio rajono savivaldybės kultūros paveldą ir

tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūrinėje veikloje ir didinti kultūros paslaugų

prieinamumą. Programa apima rajono kultūros tradicijų bei kultūros paveldo objektų saugojimą,

kultūros ir meno paslaugų sklaidą, vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, sąlygų mėgėjų

meno kolektyvų vystymuisi sudarymą bei įgyvendina teisės aktuose numatytas priemones saugoti

ir plėtoti etninę bei regionų kultūrą, modernizuoti bibliotekas, Muziejų, Kultūros centrą.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą Gerinti kultūrinės aplinkos

ir paslaugų kokybę, prieinamumą ir patrauklumą gyventojams. 

Programos įgyvendinimą koordinuoja Kultūros ir jaunimo reikalų skyrius.

Programai įgyvendinti 2018 m. skirti asignavimai – 1858,2 tūkst. Eur (2017 m. – 1523,4

tūkst. Eur). 

2018 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Savivaldybės

biudžeto lėšų (93,49 proc.).

Visos 2018 m. skirtos įgyvendinti vienintelį programos uždavinį „Skatinti kultūros

paslaugų plėtrą, užtikrinti meno sklaidą rajone“.

Programoje   2018   m.   buvo   numatoma   vykdyti   17   priemonių,   iš   jų   13   priemonių   buvo

įgyvendintos,  1  priemonė  buvo  vykdoma.  Ataskaitiniais metais 3 priemonės buvo nevykdomos, nes

nors ir šios priemonės buvo numatytos Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plane ir buvo

integruotos į Pasvalio rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, nebuvo poreikio jas vykdyti

2018 m. 

Efekto vertinimo kriterijus – Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų

gyventojų 115 proc., kai buvo planuota 60 proc. 

Rezultato vertinimo kriterijus – Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius

67923 asmenys, kai buvo planuota 60000 asmenų.

Išvados: didžioji dalis priemonių vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta, tačiau reikėtų

įvertinti priemonių, numatytų šioje programoje pagal Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros

planą, reikalingumą ir įgyvendinimo galimybes iki 2020 m. 



05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos vertinimas

Programa įgyvendinama siekiant pagerinti būsto ir viešosios paskirties objektų būklę ir

susisiekimo sąlygas Pasvalio rajone prižiūrint, plečiant ir modernizuojant vietinės reikšmės kelių

(gatvių) tinklą; užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto valdymą ir apskaitą bei rengti teritorijų

planavimo dokumentus, atlikti žemės sklypų matavimus ir tyrimus.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą Užtikrinti savivaldybės

pastatų, infrastruktūros ir kito turto efektyvų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. 

Programos įgyvendinimą koordinuoja Vietinio ūkio ir plėtros skyrius.

Programai įgyvendinti 2018 m. skirti asignavimai – 1579,3 tūkst. Eur (2017 m. – 1797,8

tūkst. Eur). 

2018 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Kelių

priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui skirtų lėšų (1095,2 tūkst. Eur arba 69,35 proc. visų

05 programos lėšų) ir Savivaldybės biudžeto lėšų (30,65 proc.).

Daugiausiai lėšų 2018 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį „Prižiūrėti, plėsti ir

modernizuoti vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklą“ (82,82 proc.).

Programoje   2018   m.   buvo   numatoma   vykdyti   17   priemonių,   iš   jų   10   priemonių   buvo

įgyvendintos,  4  priemonės  buvo  vykdomos  ir  3  ataskaitiniais  metais  nebuvo  vykdytos. Priemonės

„Viešosios paskirties pastatų energetiniai auditai“ ir „Geotechniniai tyrinėjimai ir su tuo susijusios

paslaugos“ ataskaitiniais metais nebuvo vykdomos dėl poreikio nebuvimo, o priemonė „Miesto ir

rajono gatvių tvarkymas“ nėra vykdoma jau kelis metus iš eilės, todėl rengiant 2019–2021 m. SVP

šios priemonės nuspręsta atsisakyti. 

Efekto vertinimo kriterijus – Materialiųjų investicijų apimtys tenkančios vienam

savivaldybės gyventojui 1370 Eur, kai buvo planuota 850 Eur (tai 2017 m. duomenys, nes už 2018

m. Statistikos departamentas duomenų dar nėra pateikęs).

Programos rezultato vertinimo kriterijus – Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų

skaičius – 0, kai buvo planuota 1. Ataskaitiniais metais nebuvo poreikio rengti ir tikslinti teritorijų

planavimo dokumentus.

Išvados: nemaža dalis priemonių vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta, materialinės

investicijos, tenkančios vienam gyventojui – auga. Tačiau įvertinus tai, kad poreikis rengti ir

tikslinti teritorijų planavimo dokumentus būna ne kasmet, ateityje reikėtų įvertinti ir galbūt,

pakoreguoti šios programos rezultato vertinimo kriterijų arba numatyti papildomą.  



06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos vertinimas

Šia programa siekiama gerinti Pasvalio rajono aplinkos būklę, skatinant racionaliai naudoti

gamtos išteklius bei sumažinti ūkinės veiklos neigiamą įtaką aplinkai. Numatoma vykdyti aplinkos

išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo, vandens telkinių būklės

gerinimo, ekologinio švietimo ir kt. priemones. Taip pat programa yra orientuota į esamų

melioracijos sistemų ir jų statinių išsaugojimą ir tinkamą šių sistemų funkcionavimo pailginimą. 

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą Didinti atliekų tvarkymo

sistemos efektyvumą ir gerinti aplinkos kokybę. 

Programos įgyvendinimą koordinuoja Strateginio planavimo ir investicijų skyrius bei

Vietinio ūkio ir plėtros skyrius.

Programai įgyvendinti 2018 m. skirti asignavimai – 1009,1 tūkst. Eur (2017 m. – 449,1

tūkst. Eur).

2018 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti panaudota Savivaldybės biudžeto

lėšų (68,59 proc.) ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (31,41 proc.).

Daugiausiai lėšų 2018 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį „Vykdyti taršos prevencijos

ir mažinimo priemones, gerinti aplinką“ (61,09 proc.)

Programoje  2018  m.  buvo  numatoma  įgyvendinti  12  priemonių,  iš  jų  buvo  įvykdyta  11

priemonių,  o  1  priemonė  ataskaitiniais  metais  buvo  nevykdoma, tad šioje programoje priemonių

įgyvendinimas yra efektyvus.

Efekto vertinimo kriterijai:

Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programai skiriama savivaldybės biudžeto dalis

(proc.) – 3,77 proc., kai buvo planuota 3,83 proc. Taip nutiko todėl, jog metų eigoje tam tikroms

priemonėms įgyvendinti buvo panaudoti šiek tiek mažesni asignavimai negu buvo planuota metų

pradžioje. 

Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis, nuo visų buityje surinktų atliekų (proc.) – 56,33

proc., kai buvo planuota 55 proc. 2018 m. surinkta 4,165 t perdirbimui.

Programos rezultato vertinimo kriterijai:

Atnaujintų melioracijos sistemų dalis tarp visų melioracijos sistemų 3,26 proc., kai buvo

planuota 0,1 proc. Ataskaitiniais metais atnaujinta 42,18 km griovių ir 56,05 ha drenažų.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis

(lyginant su ankstesniais metais) –7 proc. daugiau skirta 2018 m., kai buvo planuota 2 proc.

mažesnės lėšos palyginus su 2017 m.



Išvados: 91 proc. šios programos priemonių įgyvendinta ir tai yra geriausias priemonių

įgyvendinimo rodiklis iš visų strateginio veiklos plano programų.

07 Investicijų ir verslo rėmimo programos vertinimas

Šia programa yra siekiama sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą, gerinti

bendruomeninę infrastruktūrą, gyvenamąją aplinką, gyventojų gyvenimo kokybę, padidinti

socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms Pasvalio rajone. Taip pat

numatoma modernizuoti Savivaldybės ugdymo, socialinių, kultūros įstaigų pastatus, gerinti vietinės

reikšmės kelių (gatvių) būklę, užtikrinti tinkamą vandens telkinių būklę, mažinti jų taršą. Taip pat

programa yra skirta gerinti verslo sąlygas Pasvalio rajone ir kurti investicijoms palankią ekonominę

aplinką.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginius tikslus Gerinti sąlygas verslo

plėtrai ir investicijų pritraukimui ir Įgyvendinti viešųjų ir visuomeninių paslaugų ir

infrastruktūros objektų bei plėtros projektų įgyvendinimą vadovaujantis darnaus vystymosi

principais. 

Programos įgyvendinimą koordinuoja Strateginio planavimo ir investicijų skyrius bei

Apskaitos skyrius.

Programai įgyvendinti 2018 m. skirta 2211,8 tūkst. Eur (2017 m. – 1594,0 tūkst. Eur).

2018 m. numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Europos Sąjungos

paramos lėšos (43,51 proc.) ir savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (paskolos)

(30,74 proc.).

Programoje  2018  m.  buvo  numatoma  įgyvendinti  22  priemonės,  iš  jų  įvykdytos  buvo  4

priemonės,  11  priemonių  buvo  vykdoma  ir  7  priemonės  buvo  nevykdomos. Tokia situacija susidarė

dėl to, jog programoje yra numatyti investiciniai projektai, kurių įgyvendinimas gali užtrukti ne

vienerius metus ir esant priemonės vertinimo kriterijui „Įgyvendintų projektų skaičius“,

ataskaitiniais metais susidarė tokia situacija, kad didžioji dalis projektų buvo įgyvendinami, tačiau

nebuvo užbaigti, tad vertinimo kriterijaus reikšmės nebuvo pasiektos. Taip pat šioje programoje yra

sudėtingi pasiekti ženkliai didesnį įgyvendintų priemonių lygį, nes vienoje priemonėje gali būti

patalpinti keli skirtingi projektai, kurių vertinimo kriterijų reikšmės ir įgyvendinimo terminai gali

skirtis. Tuo tarpu 7 priemonės buvo visai nevykdomos, nes užsitęsė projektų paraiškų teikimo ir

vertinimo procedūros arba projektiniai pasiūlymai iš viso nebuvo pateikti. Palyginus šios programos

įgyvendinimą su 2017 m., pastebėta, kad bendras priemonių skaičius šioje programoje nesikeitė,

vykdomų priemonių skaičius taip pat išliko toks pats, tad galima daryti prielaidą, kad projektai



nebuvo užbaigti įgyvendinti ir 2018 m., tačiau 2018 m. buvo įgyvendinta 2 priemonėmis daugiau

negu 2017 m. 

Kadangi 07 programa turi 2 tikslus, pirmojo jų „Gerinti sąlygas verslo plėtrai ir

investicijų pritraukimui“ įgyvendinimui ataskaitiniais metais skirta 2,5 tūkst. Savivaldybės

biudžeto lėšų ir tai sudarė 0,11 proc. visų 07 programai skirtų lėšų, kai tuo tarpu tikslo „Įgyvendinti

viešųjų ir visuomeninių paslaugų ir infrastruktūros objektų bei plėtros projektų

įgyvendinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais“ įgyvendinimui skirta 99,89 proc. 

Vertinant lėšų skyrimą investiciniams projektams pagal sritis, pastebėta, kad ataskaitiniais

metais daugiausiai lėšų skirta įgyvendinti 07 programos uždavinį „Gerinti savivaldybės

gyvenamąją aplinką, modernizuojant savivaldybės susisiekimo sąlygas ir infrastruktūrą“,

kuriam skirta 42,17 proc. visų programos lėšų. Ataskaitiniais metais taip pat 26,44 proc. programos

lėšų skirta kultūros ir turizmo projektams įgyvendinant uždavinį „Užtikrinti ir plėtoti kultūrinės,

turistinės infrastruktūros ir paslaugų plėtrą rajone“,15,08 proc. – švietimo infrastruktūros

gerinimui įgyvendinant uždavinį „Plėtoti ir modernizuoti savivaldybės švietimo įstaigų

infrastruktūros ir teikiamų paslaugų kokybę“. Siekiant įgyvendinti uždavinį „Užtikrinti

subalansuotą teritorinę ir rajono gyvenamosios aplinkos plėtrą“, 8,5 proc. buvo skirta

daugiatiksliams projektams ir kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimui ir plėtrai, o 6 proc. buvo

skirta sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti įgyvendinant uždavinį

„Gerinti teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą“

didžiąją dalį lėšų skiriant socialinių paslaugų infrastruktūrai. Palyginus su 2017 m. šiai programai

skirtais asignavimais, pastebėta, kad 2018 m. programai skirtas finansavimas išaugo 39 proc., o

analizuojant pagal sritis, matyti, kad 2018 m. didėjo finansavimas švietimo ir kelių infrastruktūrai, o

mažėjo socialinei ir kultūros infrastruktūrai, daugiatiksliams projektams ir kaimo gyvenamųjų

vietovių atnaujinimui. 

Efekto vertinimo kriterijai:

Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų)

– 13,9, kai buvo planuota 13,5. 

Materialiųjų investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui – 1370 Eur, kai

buvo planuota 850 Eur.

Programos rezultato vertinimo kriterijus – Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų

finansinės paramos lėšų suma – 1074,3 tūkst. Eur, kai buvo planuota 1927 tūkst. Eur. Toks

skirtumas susidarė dėl to, kad nebuvo gautas planuotas finansavimas arba dėl to, jog užsitęsė kai

kurių paraiškų teikimo ir vertinimo procedūros, tad finansavimas ataskaitiniais metais buvo dar



neskirtas. Taip pat dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, kai kurių projektų lėšos 2018 m.

nebuvo spėtos panaudoti, tiek kiek buvo planuota metų pradžioje.

Išvados: 07 programos priemonių vertinimo kriterijų pasiekimo rodikliai yra geresni negu

2018 m., tačiau dėl investicinių projektų įgyvendinimo trukmės ir kelių projektų priskyrimo vienai

priemonei, šios programos priemonių vertinimo kriterijų pasiekimo rodikliai nebus tokie aukšti kaip

kitų strateginio veiklos plano programų, nebent ateityje keistųsi 07 programos struktūra.

Programos efekto vertinimo kriterijai ataskaitiniais metais buvo pasiekti, tačiau nepasiektas

programos rezultato vertinimo kriterijus parodo, jog investicinių projektų įgyvendinimas yra

sudėtingas procesas, todėl planuojant reikėtų labiau įvertinti finansavimo gavimo ir projekto

įgyvendinimo aplinkybes.

08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos vertinimas

08 programa yra siekiama remti ir stiprinti Pasvalio rajono bendruomenių tarpusavio

bendradarbiavimą, aktyvinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą rajone. Įgyvendinti šį

tikslą numatoma finansuojant jaunimo, bendruomeninių, religinių organizacijų ir policijos

projektus. Taip pat ši programa yra skirta įgyvendinti priemones skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui

didinti: skatinti jaunimo organizacijų vykdomą veiklą, plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo

galimybes ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui ir įgyvendinti vaikų ir

jaunimo socializacijos projektus.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginius tikslus Didinti gyvenimo sąlygų

patrauklumą kaimo vietovėse ir Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, teikiamų paslaugų

prieinamumą ir kokybę.

Programos įgyvendinimą koordinuoja Kultūros ir jaunimo reikalų skyrius.

Programai įgyvendinti 2018 m. skirta 230,8 tūkst. Eur (2017 m. – 210,8 tūkst. Eur).

2018 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Savivaldybės

biudžeto lėšų (63,69 proc.), ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (26,78 proc.).

Kadangi 08 programa turi 2 tikslus, pirmojo jų „Didinti gyvenimo sąlygų patrauklumą

kaimo vietovėse“ įgyvendinimui 2018 m. skirta 58,41 proc. visų programos asignavimų, kai tikslui

„Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę“ skirta 41,59

proc. visų programos lėšų.



Daugiausiai lėšų 2018 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį „Remti ir stiprinti

bendruomeniškumą, skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą rajone“ (58,41

proc.)

Programoje  2018  m.  buvo  numatoma  įgyvendinti  16  priemonių,  iš  jų  12  priemonių  buvo

įgyvendintos,  2  priemonės  buvo  vykdomos  ir  2  priemonės  ataskaitiniais  metais  buvo  nevykdomos.

Priemonė „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „Diskriminacijos mažinimo ir socialinių

problemų prevencija darbo rinkoje“ ataskaitiniais metais buvo nevykdomos, nes joms nebuvo

skirtas finansavimas ir renginiai tokiomis temomis nebuvo organizuoti. 

Efekto vertinimo kriterijus – Savivaldybės biudžeto dalis, skirta bendruomeninės veiklos

ir jaunimo rėmimo programai 0,78 proc., kai planuota reikšmė buvo 0,7 proc.

Programos rezultato vertinimo kriterijus – Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti

valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas – 98 proc., kai buvo planuota

100 proc.

Išvados: didžioji dalis programos priemonių įgyvendinta, tačiau ateityje reikėtų peržiūrėti

priemonių „Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ ir „Šeimos

ir darbo įsipareigojimų derinimas“ reikalingumą, kadangi jų neaktyvumas rodo, jog uždavinys

„Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie lyčių lygybės ir

nediskriminavimo principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo

apraiškas“ Savivaldybės strateginiame plane nėra įgyvendinamas. Šių priemonių pavadinimai ir/ar

jų vertinimo kriterijai ateityje yra koreguotini.

09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos vertinimas

Šia programa yra siekiama gerinti sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų

kokybę ir prieinamumą, vykdyti gyventojų sveikatos stiprinimo bei ligų prevencijos priemones,

užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą ir plėtrą mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose,

užtikrinti visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą, Visuomenės sveikatos biuro veiklos

užtikrinimą ir visuomenės sveikatos priežiūros rėmimą įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo

specialiąją programą. Programa taip pat yra orientuota į sporto paslaugų plėtros ir gyventojų fizinio

aktyvumo Pasvalio rajone skatinimą.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą Plėtoti asmens ir

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti jų kokybę, propaguoti sveiką gyvenseną ir

fizinį aktyvumą.



Programos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės paramos ir sveikatos skyrius bei Švietimo

ir sporto skyrius. 

Programai įgyvendinti 2018 m. skirta 441,65 tūkst. Eur (2017 m. – 386,4 tūkst. Eur).

2018 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Savivaldybės

biudžeto lėšų (56 proc.), ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (23,98 proc.).

Kadangi ši programa apima dvi skirtingas sritis – sveikatos priežiūrą ir sportą, verta

paminėti, jog ataskaitiniais metais programos uždaviniui „Vykdyti ir remti savivaldybės

gyventojų sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę“ skirta 57,38 proc. visų programos

asignavimų, kai tuo tarpu uždaviniui „Skatinti sporto paslaugų plėtrą ir gyventojų fizinį

aktyvumą“ – 42,62 proc.

Programoje  2018  m.  buvo  numatoma  įgyvendinti  11  priemonių,  iš  jų  10  priemonių  buvo

įgyvendinta,   o   1   priemonė   buvo   vykdoma, todėl šios programos priemonių įgyvendinamumas

ataskaitiniais metais – 90,91 proc.

Programos rezultato vertinimo kriterijai:

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 73,3 metai, kai planuota reikšmė buvo tokia pati.

Reikia paminėti, jog tai 2017 m. duomenys, nes vėlesnių Higienos institutas dar nėra pateikęs.

Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų – 4,96 proc., kai buvo

planuota 5 proc. organizuotai sportuojančių gyventojų. 

Išvados: beveik 91 proc. šios programos priemonių įgyvendinta ir tai yra vienas geriausių

programos priemonių įgyvendinimo rodiklių iš visų strateginio veiklos plano programų. Rengiant

naują strateginį veiklos planą, šioje programoje būtina įtraukti efekto vertinimo kriterijų/-us, nes

ataskaitiniais metais tai nebuvo numatyta.



IŠVADOS

Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginį veiklos planą sudarė 9 įvarius

savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, kuriose buvo numatyta įgyvendinti 194

priemones:

 įgyvendinta 131 priemonė (tai yra 67,53 proc. visų priemonių);

 vykdomos 45 priemonės (tai yra 22,68 proc. visų priemonių);

 nevykdoma 18 priemonių (tai yra 9,28 proc. visų priemonių);

 bendras strateginio veiklos plano įgyvendinimo lygis 97,47 proc. (visi finansavimo

šaltiniai);

 programų priemonėms įgyvendinti 2018 m. buvo panaudota 32110,47 tūkst. Eur

lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.  

Vertinant strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą pagal faktiškai panaudotas

lėšas, geriausiai įgyvendintos Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa (kodas

09) bei Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (kodas 06). Vertinat programų

įgyvendinimo efektyvumą pagal pasiektus priemonių vertinimo kriterijų rodiklius – 2018 m.

sėkmingiausiai įgyvendintos taip pat Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (kodas 06)



ir Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa (kodas 09). Tai rodo, jog abiem

vertinimo aspektais, šios programos buvo įgyvendintos ataskaitiniais metais efektyviausiai.

Pagal strateginio veiklos plano ataskaitos įgyvendinimo duomenis, bendras programų

vykdymas 2018 m. pagerėjo ir Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 metų veiklos planas,

lyginant planines vertinimo kriterijų reikšmes su faktiniais duomenimis, 2018 metais įgyvendintas

67,53 proc. Lyginant su 2017 metų ataskaita, įgyvendinimo rodiklis padidėjo 2,12 proc.

Strateginio veiklos plano programų bei priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų

pasiekimo analizė parodė, kad 2018 m. buvo nevykdomos ar vykdomos (bet vertinimo kriterijų

reikšmės nepasiektos) priemonės dėl šių priežasčių: lėšų trūkumo (buvo sumažintas ar visai

neskirtas finansavimas), dėl nepalankių socialinių ir ekonominių gyvenimo sąlygų (aukštas

nedarbo lygis, neigiama gyventojų kaita, emigracija) ir dėl įvairių išorinių priežasčių, tokių kaip

didėjantis administracijos veiklos darbo krūvis, teisės aktų pasikeitimai, užsitęsusios paraiškų

teikimo ir vertinimo, viešųjų pirkimų procedūros, poreikio iš aplinkos nebuvimas. Taip pat

neįvertinus visų aplinkybių, reikšmės buvo suplanuotos neteisingai.

Siekiant Pasvalio rajono savivaldybės strateginių tikslų, planuotos, bet neįgyvendintos 2018

m. strateginio veiklos plano priemonės bus įgyvendinamos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą,

Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus ir skiriamą finansavimą.

Apibendrinant SVP įgyvendinimą 2018 m. galima teigti, kad nuoseklus šio plano

atnaujinimas padėjo gana tiksliai planuoti ir paskirstyti lėšas pagal priemones bei jas efektyviai

panaudoti. Tuo tarpu SVP įgyvendinimas pagal priemones ir jų vertinimo kriterijus parodė, kad

2018 m. daugiau negu 9 proc. priemonių buvo nevykdomos, tad palyginus su 2017 m., nevykdomų

priemonių sumažėjo beveik dvigubai. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad palyginus su 2017 m. padidėjo

vykdomų priemonių ir 2018 m. jos sudarė daugiau negu 22 proc. visų priemonių, kurių vertinimo

kriterijų reikšmės nebuvo pasiektos, ateityje taip pat reikėtų peržiūrėti visų priemonių vertinimo

kriterijus ir labiau atsižvelgti į demografinius procesus.

Nepaisant to, didžioji dalis programose planuotų kriterijų buvo pasiekti, nemažai jų

pastebimai viršijo planuotas reikšmes. Kiekvienos priemonės detalesnis įgyvendinimas finansiniu ir

vertinimo kriterijų pasiekimo aspektais yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje (žr. 1 priedą). Šalia

kiekvienos priemonės taip pat pateikiamas trumpas komentaras apie jos įgyvendinimą ataskaitiniu

laikotarpiu. 



REKOMENDACIJOS

 Rengiant Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą ir 2020 m.

Savivaldybės biudžetą, nustatyti prioritetines finansavimo sritis bei įvertinti 2018 m.

nevykdytų priemonių tolimesnio vykdymo tikslingumo poreikį, atsižvelgiant į jų

finansavimo galimybes.

 Naujai išrinktai Savivaldybės tarybai patvirtinti veiklos prioritetus 2019–2023 m. kadencijai.

 Pagrįstai subalansuoti veiklos vertinimo rodiklių sistemą, galinčią stebėti kokybinius ir 

kiekybinius savivaldybės veiklos pokyčius, eigą ir tendencijas.

 Programų koordinatoriams peržiūrėti ir pakoreguoti/papildyti programų efekto ir rezultato 

vertinimo kriterijus.

 Siekiant efektyviau planuoti ir mažinti žmogiškuosius išteklius, strateginį planavimo 

procesą integruoti su finansų ir apskaitos procesais 





                                                       PATVIRTINTA

                                                                                        Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.T1-96

                                                                                                                                                                                        1 priedas

2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMO

KRITERIJŲ PASIEKIMAS 2018 M.

Priemonės

kodas

Priemonės

pavadinimas

Vykdytojo

kodas

Vykdymas

V/NĮ*

Suplanuotos

lėšos, tūkst.

Eur

(pagal atskirą

finansavimo

šaltinį)

Panaudotos

lėšos per

ataskaitinį

laikotarpį,

tūkst. Eur

(pagal atskirą

finansavimo

šaltinį)

Vertinimo

kriterijus 

Suplanuota/fak

tas

Pastabos ( kas padaryta

per ataskaitinį laikotarpį,

nevykdymo priežastys)

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa

01.02.01.01.01 Savivaldybės

tarybos darbo

organizavimo ir

Savivaldybės

tarybos ir mero

sekretoriato veiklos

užtikrinimas

1 Į 200200 (SB) 194009,5 (SB) Savivaldybės

tarybos narių

skaičius;

25/25

Sekretoriato

darbuotojų

skaičius

2/2

Ataskaitiniais metais buvo 

suorganizuota 12 Tarybos 

posėdžių, 49 komiteto 

posėdis, 10 Kolegijos 

posėdžių, paruošti Tarybos 

nariams svarstyti 274 

sprendimo projektai ir 

užregistruoti DVS bei TAIS,

priimti 265  Tarybos 

sprendimai ir užregistruoti   

DVS ir TAIS, užregistruota 

106 norminiai Tarybos 

sprendimai TAR sistemoje, 

rengiami Mero potvarkiai, 

užregistruoti 286 Mero 



potvarkiai, užpildyti 24 

Sekretoriato ir Tarybos narių

darbo laiko apskaitos 

žiniaraščiai, Etikos komisijai

pateikta 12 ataskaitų, 

surašyta 12 Tarybos ir 49 

Komitetų posėdžių 

protokolai, rengiami ir 

registruojami gauti ir 

siunčiami Mero raštai, 

organizuojami susitikimai su

gyventojais, Ministerijų 

vadovais, parengta Tarybos, 

Kolegijos ir Mero ataskaita 

ir t.t.

01.02.01.01.02 Savivaldybės

administracijos

darbo

organizavimas

1 Į 1362700 (SB)

15400 (SP)

1346466,8

(SB)

15400 (SP)

Savivaldybės

administracijos

darbuotojų

skaičius

106/106

2018 m. gruodžio 31 d. 

Savivaldybės 

administracijoje (kartu su 

seniūnijomis) dirbo 303 

valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis (74 valstybės 

tarnautojai ir 229

darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis).

01.02.01.01.03 Savivaldybės

kontrolės ir audito

tarnybos darbo

organizavimas

1 Į 56100 (SB) 55778,9 (SB) Kontrolės ir

audito tarnybos

darbuotojų

skaičius

2/2

Kontrolės ir audito tarnyboje

2018 metais dirbo du 

valstybės tarnautojai.

Kontrolės ir audito tarnyba 

2018 metais dirbo pagal 

Savivaldybės kontrolieriaus 

patvirtintą, su Kontrolės 

komitetu suderintą 2018 



metų veiklos planą. Planas 

įgyvendintas. 2018 metais 

užbaigta: penki finansiniai 

(teisėtumo) auditai 

biudžetinėse įstaigose; 

Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios 

programos veiklos auditas; 

atrinktose įstaigose audito 

procedūros 25-iose 

reikšmingose ir rizikingose 

srityse;2017 metų 

Savivaldybės biudžeto 

vykdymo auditas; 2017 metų

Savivaldybės konsoliduotųjų

biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinio auditas; 2017 metų 

Savivaldybės konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinio 

auditas. Atlikta: Smulkaus 

verslo rėmimo programos 

veiklos audito išankstinis 

tyrimas; ribotos apimties 

2018 metų finansinis auditas 

Savivaldybės 

administracijoje dėl 

galimybės Savivaldybei imti 

ilgalaikę 610 tūkst. Eur 

paskolą investicijoms. 

Savivaldybės tarybai  

pateiktos  išvados dėl: 2017 

metų biudžeto vykdymo, 

lėšų ir turto naudojimo; 2017

metų Savivaldybės 

konsoliduotųjų biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinio; 

2017 metų Savivaldybės 

konsoliduotųjų  finansinių 



ataskaitų rinkinio; ilgalaikės 

610 tūkst. Eur paskolos 

investicijų projektams 

finansuoti ėmimo. Pradėta: 

2018 metų Savivaldybės 

biudžeto vykdymo auditas; 

2018 metų Savivaldybės 

konsoliduotųjų biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinio 

auditas;  2018 metų 

Savivaldybės konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinio 

auditas;  audito procedūros 

14 – oje reikšmingų ir 

rizikingų sričių atrinktuose 

subjektuose; Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų 

tyrimų tarnybos pagal 

kompetenciją persiųsto 

skundo dėl mokinių 

vežiojimo organizavimo ir 

UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ teikiamų paslaugų 

Savivaldybės administracijai

tyrimas. 

01.02.01.01.04 Savivaldybės

padalinių

(seniūnijų) darbo

organizavimas

15-25 Į 2228400 (SB)

34400 (SP)

2179079,34

(SB)

32111,53 (SP)

Savivaldybės

padalinių

(seniūnijų)

skaičius

11/11

Ataskaitiniais metais vyko 

11 seniūnijų vidaus 

administravimas ir jų 

personalo valdymas, 

vykdomos gyvenamosios 

vietos deklaravimo funkcijos

atlikimas, išduodamos 

pažymos apie šeimos sudėtį, 

nagrinėjami prašymai, 

skunda, vykdoma kapinių, 

vietinės reikšmės kelių , 

gyvenviečių viešųjų 



teritorijų, parkų, gatvių 

apšvietimo priežiūra ir t.t.

01.02.01.01.05 Administracijos

direktoriaus

rezervas

1 V 30000 (SB) - Pagal poreikį 2018 m. nebuvo poreikio 

panaudoti Administracijos 

direktoriaus rezervą.

01.02.01.01.06 Viešosios

informacijos

skelbimas

3 Į 2000 (SB) 1550,91 (SB) Informacijos

platinimo kanalų

skaičius

6/6

2018 m. paskelbta 

Savivaldybės tinklalapyje 

www.pasvalys.lt:

237 pranešimų/skelbimų, 

susijusių su Savivaldybės 

veikla ir rajono aktualijomis;

87 straipsniai apie įvairius 

Savivaldybėje ir rajone 

vykusius renginius bei 

įvykius (straipsniai 

skelbiami žurnale 

„Savivaldybių žinios“, 

naujienų portaluose 

www.aina.lt, 

www.sav.zinios.lt, 

www.regionunaujienos.lt, 

www.manokraštas.lt, 

www.siandien.info, 

www.jp.lt, 

www.pasvalio.krasto.info, 

www.darbs.lt);

Kalendoriaus skiltyje 

paskelbta daugiau kaip 300 

įvykių bei renginių.

http://www.pasvalys.lt
http://www.aina.lt
http://www.sav.zinios.lt
http://www.regionunaujienos.lt
http://www.manokraštas.lt
http://www.siandien.info
http://www.jp.lt
http://www.pasvalio.krasto.info


01.02.01.01.07 Kitos bendros

valstybės paslaugos

(reprezentacinės

lėšos)

1 Į 33300 (SB) 33094,75 (SB) - Reprezentacinės lėšos, 

Savivaldybės atstovavimo 

išlaidos šalies viduje ir 

užsienyje,  2018 m. buvo 

naudojamos:

delegacijų, svečių ir juos 

lydinčių asmenų priėmimui;

Savivaldybėje rengiamiems  

oficialiems priėmimams; 

darbo susitikimams;

atminimo dovanoms, 

suvenyrams, gėlėms, 

sveikinimo raštams, 

atvirukams, nuotraukoms, 

reprezentaciniams 

suvenyrams, leidiniams;

užuojautos pareiškimu dėl 

Pasvalio kraštui 

nusipelniusio asmens, 

Savivaldybės tarybos narių, 

administracijos darbuotojų  

šeimos narių mirties atveju.

01.02.01.01.08 Viešųjų paslaugų

administravimas ir

valdymas

1 Į 505300 (SB)

5500 (D)

505276 (SB)

5499 (D)

Gyventojų

aptarnavimo

kokybės

vertinimas

savivaldybėje

(proc.)

(internetinė

apklausa)

90/95

Atlikus anoniminę asmenų 

apklausą apie asmenų 

aptarnavimą ir prašymų 

nagrinėjimą Savivaldybės 

administracijoje ir 

susumavus kiekvieno 

klausimo rezultatus galima 

teigti, kad dauguma 

gyventojų, dalyvavusių 

apklausoje, patenkinti 

Pasvalio rajono savivaldybės

administracijos teikiama 

paslaugų kokybe. Asmenų 



aptarnavimas Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijoje vertinamas 

teigiamai (95 proc. 

apklaustųjų įvertino labai 

gerai, gerai ir vidutiniškai).

01.02.01.02.01 Informacinių

technologijų

palaikymas ir

plėtojimas

Savivaldybės

administracijoje

1 Į 23600 (SB) 23208 (SB) Atnaujinta

kompiuterių

techninė ir

programinė

įranga, vnt.

12/16

Įdiegtos naujos

ir išplėtotos

esamos

informacinės

sistemos

9;1/9;1

2018 m. atnaujinta techninė 

ir programinė įranga 16 

darbo vietų (be seniūnijų). 

Modernizuota ir perkelta į 

„debesis“ Žemės nuomos 

mokesčio administravimo 

sistema „Masis“. Nuolat 

prižiūrima ir aptarnaujama 

160 kompiuterinių darbo 

vietų ir 9 serveriai.

01.02.01.03.01 Strateginio

planavimo

dokumentų

parengimas

1 Į - - Parengtų

(atnaujintų)

strateginio

planavimo

dokumentų

skaičius

1/12

Ataskaitiniais metais buvo 

parengtas Savivaldybės 

Administracijos metinis 

veiklos planas, patvirtintas 

2018 m. kovo 30 d. 

Administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. DV-231, 

parengti 11 seniūnijų 

metiniai veiklos planai, kurie

buvo patvirtinti  2018 m. 

kovo 26 d. Administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. 

DV-208. 

2018-2020 m. strateginis 



veiklos planas buvo 

parengtas 2018 m. vasario 

mėn. (T1-21) ir ataskaitiniais

metais atnaujintas ir 

pateiktas Tarybai tvirtinti 3 

kartus.

01.02.01.03.02 Savivaldybės

politikų,

administracijos ir

įstaigų darbuotojų

kvalifikacijos

tobulinimas

1 V 11400 (SB) 9656,52 (SB) Asmenų, per

metus kėlusių

kvalifikaciją,

dalis, proc.,

siekiant, kad

kompetenciją

tobulintų ne

mažiau kaip 30

proc. tos pačios

lyties asmenų

55/49,2

149 Administracijos 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, dalyvavo 430 

mokymuose.

Savivaldybės tarybos ir 

Mero sekretoriatas išklausė 

32 valandas, Tarnybinio 

protokolo, Asmens duomenų

apsaugos, protokolų 

rengimo, DiSC  mokymus.

Kontrolės ir audito tarnybos 

valstybės tarnautojai 2018 

metais dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinime ir 

išklausė 116 akademinių 

valandų mokymų. 

Savivaldybės kontrolierė 

dalyvavo 8 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose ir 

išklausė 61 val. mokymų. 

Vyriausioji patarėja 

dalyvavo 9 seminaruose ir 

išklausė 55 val. mokymų.



01.02.01.03.03 Visuotinės kokybės

vadybos ir į

rezultatus

orientuoto valdymo

principų diegimas

1 V - - Įdiegtų

visuotinės

kokybės

vadybos ir į

rezultatus

orientuoto

valdymo

priemonių

skaičius

-/-

2018 m. atlikta gyventojų 

apklausa. Projektas bus 

pradėtas įgyvendinti 2019 m.

01.02.01.03.04 Pasvalio rajono

savivaldybės

tarybos ir

Administracijos

direktoriaus priimtų

teisės aktų, kuriuose

numatyti

informaciniai

įsipareigojimai

asmeniui analizė,

įvertinimas ir

rekomendacijų

pateikimas

1 Į - - Atliktų teisės

aktų analizių

skaičius

2/8

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius, Finansų 

skyrius, Juridinis ir 

personalo skyrius per 

ataskaitinį laikotarpį atliko  

teisės aktų (Savivaldybės 

tarybos sprendimų), kuriuose

numatyti informaciniai 

įsipareigojimai asmeniui 

analizę ir įvertinimą. 

Vertinimas buvo atliktas 

teisės akto rengimo metu. 

Apskaitos, Bendrasis, 

Civilinės metrikacijos,  

Švietimo ir sporto, Vietinio 

ūkio ir plėtros, Ūkio ir 

transporto, Žemės ūkio 

skyriai 2018 metais naujų 

teisės aktų, kuriuose 

numatyti informaciniai 

įsipareigojimai asmeniui 

nerengė.



01.02.01.03.05 Teisinio reguliavimo

panaikinimas,

sumažinimas ar

pagerinimas

siekiant sumažinti

administracinę

naštą

1 Į - - Administracinę

naštą

mažinančių

pakeistų teisės

aktų skaičius

1/6

Juridinis ir personalo skyrius

pakeitė penkis Savivaldybės 

tarybos sprendimus ir vieną 

Savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymą, kurie 

mažina administracinę naštą.

01.02.01.03.06 Bendradarbiavimo

sutarčių su įvairiais

registrais peržiūra

kreipiant dėmesį į

tai, kad iš asmenų

nebūtų

reikalaujama

pristatyti

papildomus

dokumentus iš

atitinkamų įstaigų

1 Į - - Administracinę

naštą

mažinančių

pakeistų/

sudarytų

bendradarbiavi

mo sutarčių

skaičius

1/0

2018 m. sutarčių su įvairiais 

registrais galiojimas tęsiasi. 

Naujų sutarčių su registrais 

nebuvo sudaryta, nes nebuvo

poreikio.

01.02.01.03.07 Administracinių

paslaugų

elektroninių

prašymų ir  jų viešo

prieinamumo

parengimas,

modifikavimas

1 Į - - Parengtų/modifi

kuotų

administracinių

paslaugų

elektroninių

prašymo formų

skaičius

160/160

2018 m. Viešųjų ir 

administracinių paslaugų  

katalogo informacinėje 

sistemoje, Lietuvos paslaugų

kataloge, pasikeitus paslaugą

teikiantiems darbuotojams ar

teisės aktams, atnaujinta 13 

administracinių paslaugų 

aprašymų.

01.02.01.03.08 Teisės aktų ir kitų

dokumentų,

reglamentuojančių

informacinių

sistemų naudojimą

peržiūra, atsisakant

1 Į - - Peržiūrėtų teisės

aktų ir kitų

dokumentų,

reglamentuojanč

ių informacinių

sistemų

Savivaldybės administracijos

2018 m. dokumentacijos 

plano papildymo sąraše  

buvo numatytos elektroninės

bylos. Likviduotų įmonių 

archyvui adresuoti raštai iš 



spausdinimų, jei tai

nenumatoma teisės

aktais

naudojimą

(atsisakant

spausdinimų)

skaičius

1/1

Sodros ir parengti atsakymai 

Sodrai kaupiami el. bylose, 

taip pat numatytos 

susirašinėjimui skirtos el. 

bylos. Savivaldybės mero 

potvarkiai atostogų 

klausimais pasirašomi 

kvalifikuotu el. parašu ir 

saugomi el. byloje, taip 

atsisakant spausdinimų.

01.02.01.03.10 Savivaldybės

interneto portale

skelbiamos

informacijos apie

teikiamas

administracines

paslaugas

atnaujinimas ir

skelbimas

1 Į - - Savivaldybės

interneto portale

skelbiamos

informacijos

apie teikiamas

administracines

paslaugas

atnaujinimas ir

skelbimas

1/1

2018 m. Viešųjų ir 

administracinių paslaugų  

katalogo informacinėje 

sistemoje, Lietuvos paslaugų

kataloge, pasikeitus paslaugą

teikiantiems darbuotojams, 

teisės aktams, atnaujinta 13 

administracinių paslaugų 

aprašymų.

Informacija apie elektronines

administracines paslaugas 

pateikta savivaldybės 

interneto svetainėje.

01.02.01.03.11 Naujų teisės aktų

projektų

administracinės

naštos poveikio

vertinimas

1 Į - - Įvertintų naujų

teisės aktų

projektų

skaičius

2/2

Naujai rengiamuose teisės 

aktuose įvertinami 

numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio 

vertinimo rezultatai (jeigu 

rengiant sprendimo projektą 

toks vertinimas turi būti 

atliktas ir jo rezultatai 

nepateikiami atskiru 

dokumentu).



01.02.01.03.12 Renginiai

Savivaldybės

darbuotojams

administracinės

naštos mažinimo

tema

1 Į - - Renginių

administracinės

naštos mažinimo

tema skaičius

1/3

2018 m. organizuoti 

renginiai, kuriuo metu 

administracijos darbuotojai 

buvo konsultuoti dėl DVS 

„Kontora“ naudojimosi. Taip

pat 2018 m. buvo 

organizuoti seniūnijų 

darbuotojų mokymai dėl 

2018 m. įsigaliojusių 

naujovių, vykdant Civilinės 

būklės aktų registravimą, 

vykdant LR viešųjų pirkimų 

įstatymą bei mažinant 

administracinę naštą.

01.02.01.03.13 Informacijos

teikimas

Savivaldybės

administracijos

Centralizuotam

vidaus audito

skyriui apie

administracinės

naštos priemonių

plano vykdymą

1 Į - - Pateikta

informacija apie

administracinės

naštos mažinimo

priemonių

vykdymą

Centralizuotam

vidaus audito

skyriui (per

metus)

1/1

Kasmet pagal Savivaldybės 

administracijos 

Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus užklausą.

01.02.01.03.14 Administracinės

naštos mažinimo

priemonių plano

vertinimas ir

pateikimas

Administracijos

direktoriui

1 Į - - Rezultatų apie

administracinės

naštos mažinimo

vykdymą

paskelbimo

Savivaldybės

internetiniame

portale skaičius

2018 m. vasario 12 d. 

Administracinės naštos 

mažinimo priemonių 

vykdymo vertinimo vidaus 

audito ataskaita Nr. VAA-1.



per metus

1/1

01.02.01.04.01 Gyventojų registro

tvarkymas ir

duomenų valstybės

registrui teikimas

5 Į 400 (D) 400 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

Gyventojų registrui nuolat 

siunčiami civilinės būklės 

aktų įrašų kopijos duomenų 

skaitmenizavimui. Išsiųsta 

dokumentų ir atsakymų į 

paklausimus 787. Asmenims

išduota 727 civilinę būklę 

liudijantys įrašų išrašai, 53 

išrašai pagal konvenciją.

01.02.01.04.02 Archyvinių

dokumentų

tvarkymas

3 Į 13800 (D) 13840 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

2018 m. priimta saugoti  12 

įmonių dokumentai, tai 

sudarė 1 tiesinį metrą.

Priimta  970 prašymų, 

parengta 1355 pažymų

01.02.01.04.03 Duomenų teikimas

valstybės suteiktos

pagalbos registrui

14 Į 600 (D) 600 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

Suvesti duomenys į suteiktos

valstybės pagalbos ir 

nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos registrą – 20 

subjektų.



100/100

01.02.01.04.04 Valstybinės kalbos

vartojimo ir

taisyklingumo

kontrolė

3 Į 8100 (D) 8100 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

2018 metais patikrinta 11 

interneto svetainių;

10 įmonių ir įstaigų. 

Reklamos ir viešųjų užrašų –

16 raštu ir 5 elektroniniu 

paštu. Iš jų – dėl 2 pareikštos

pastabos. 

Patikrinta Pasvalio krašto 

muziejaus ekspozicijos 

kalba. Kalbos klaidų nerasta.

Parengtos 2 atmintinės ir 

rekomendacijos dėl kalbos 

taisyklingumo.

01.02.01.04.05 Civilinės būklės

aktų registravimas

5 Į 2300 (D) 23000 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

2018 m. įregistruota civilinės

būklės aktų įrašų: gimimo 

229, mirties 407, santuokos 

119, ištuokos 65, papildymo 

ar pakeitimo 70; sudaryta 16 

pavardės ar vardo pakeitimo 

bylų, 20 civilinės būklės 

aktų įrašų pakeitimo ar 

papildymo bylų. Įtraukti į 

apskaitą 51 vaikai, gimę 

užsienyje. Nuginčyta  

tėvystė 2 vaikams, nustatyta 

tėvystė 2 anksčiau 

gimusiems  vaikams. 2 

vaikai įvaikinti, 8 anksčiau 

gimusiems vaikams 

pripažinta tėvystė 

Organizuotos 5 

išvykstamosios santuokos, 

apskaityta 42 bažnytinės ir 



13 santuokų, sudarytų 

užsienyje. Įtraukta į apskaitą 

5 asmenų, mirusių užsienyje,

mirties dokumentai ir 2 

užsienyje sudaryti  ištuokos 

dokumentai.

01.02.01.04.06 Gyvenamosios

vietos deklaravimas

1; 15-25 Į 9000 (D)

3300 (SB)

9000 (D)

3277,2 (SB)

Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

Ataskaitiniais metais 

seniūnijose buvo teikiamos 

gyvenamosios vietos 

deklaravimo paslaugos, 

tvarkoma gyvenamosios 

vietos deklaravimo duomenų

ir gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaita.  

01.02.01.04.07 Darbo rinkos

politikos rengimas ir

įgyvendinimas

9.1; 9.2;

10.18., 10-

12, 15-25

Į 139500 (D) 139500 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

Ataskaitiniais metais 

įdarbinta 77 asmenų pagal 

Užimtumo didinimo 

programą, iš jų 29 asmenys 

sudalyvavo 

psichologiniame-

motyvaciniame seminare 

„Motyvacija – kelias į sėkmę

siekiant užsibrėžtų tikslų“. Iš

visų, 2018 m. Užimtumo 

didinimo programoje 

dalyvavusių asmenų, 10 

asmenų įsidarbino pagal 

terminuotą darbo sutartį, 2 

asmenys išvyko mokytis, 1 

asmuo išsipirko verslo 

liudijimą, 1 asmuo dalyvavo 



stažuotėje, 1 asmuo 

įdarbintas pagal įdarbinimo 

subsidijavimo priemonę 

terminuotam darbui ir  3 

asmenys susirado nuolatinį 

darbą.

01.02.01.04.08 Pirminė teisinė

pagalba

8 Į 7300 (D) 7300 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

Pareiškėjų skaičius, kuriems 

per ataskaitinį laikotarpį 

buvo suteikta pirminė teisinė

pagalba – 893. Klausimų, 

kuriais buvo teikiama 

pirminė teisinė pagalba 

klasifikacija: Šeimos teisė – 

305; Darbo teisė – 51; 

Socialinės apsaugos teisė – 

35; Žemės teisė – 4; 

Nuosavybės teisių atkūrimas

– 6; Administracinė teisė ir 

administracinis procesas – 

12; Civilinė teisė ir civilinis 

procesas – 426; Baudžiamoji

teisė – 11; Baudžiamasis 

procesas – 6; kiti klausimai -

37. Surašytų prašymų 

suteikti antrinę teisinė 

pagalbą – 153. Parengtų 

dokumentų skirtų valstybės 

ir savivaldybės institucijoms,

skaičius: 16.

01.02.01.04.09 Mobilizacijos

administravimas

3 Į 8600 (D) 8600 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

Dalyvavimas LK KASP 

Vyčio apygardos 5-osios 

rinktinės:

- Štabo  treniruotė  2018 m. 

kovo 20–21 d.



savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

-  Vadaviečių mokymai ir 

planavimo konferencija 2018

m. balandžio 10 d.

- Lauko taktinėse pratybos 

„Vyčio kardas 2018“ 2018 

m. gegužės Savivaldybės 

ESK, ESOC, Gyventojų 

evakavimo ir priėmimo 

komisijos nariams, 

Savivaldybės įstaigų 

vadovams (apmokyta 70 

asmenų) 

Mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo departamento

prie KAM organizuotos 

mobilizacinės stalo pratybos 

Pasvalio rajono 

savivaldybėje 2018 m. 

gegužės 17 d.

2018 m. gegužės 18 d. 

Pasvalio rajono savivaldybės

administracijos ir kitų įstaigų

darbuotojai, kaip pilietiškos 

visuomenės atstovai 

dalyvavo  LK KASP Vyčio 

apygardos 5-osios rinktinės 

karių organizuotuose 

išgyvenimo kursuose 

Pasvalio rajono miškuose ir 

gegužės 19 d. vykdė 

pilietinio pasipriešinimo 

veiksmus pratybose „Vyčio 

kardas 2018“. 17–20 d.

2018 m. balandžio 12 d. 



Mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo departamento

prie KAM organizuoti 

mokymai Savivaldybės 

administracijos padalinių 

vadovams

01.02.01.04.10 Civilinės saugos

organizavimas

3 Į 17600 (D) 17600 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

4 Savivaldybės 

Ekstremaliųjų situacijų 

komisijos prevenciniai 

posėdžiai,

2018 metais Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

registruotas 1 ekstremalus 

įvykis;

2018 m. gegužės 1718ج d. 

organizuotos Savivaldybės 

lygio civilinės saugos 

kompleksines pratybos, 

Savivaldybės įstaigose 2018 

metais organizuota 20 stalo 

ir funkcinių pratybų;

atlikta Savivaldybės 

gyventojų perspėjimo 

sistemos aparatūros techninė

priežiūra (12 kartų per 

metus). 2 du kartus atliktas 

Savivaldybės gyventojų 

perspėjimo sistemos 

aparatūros techninis 

patikrinimas įjungiant 

sirenas ir informuojant 

gyventojus per žiniasklaidos 

priemones. 



2018 m. atlikti  

kompleksiniai (planiniai) 

patikrinimai 5 įstaigose

01.02.01.04.11 Žemės ūkio funkcijų

vykdymas

14;15;17-

19;21-25

Į 107100 (D)

600 (SB)

107073 (D)

600 (SB)

Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

1.Įregistruota, pakeista 

registracijos duomenų ir 

išregistruota žemės ūkio 

technikos – 491 vnt.

2. Išduota traktorių ir kitos 

žemės ūkio technikos 

apžiūros talonų – 1183 vnt.

3. Įregistruota, išregistruota 

ūkininkų ūkių ir duomenis 

patikslinę ūkininkai – 2518 

subjektai.

4. Priimta paraiškų dėl 

paramos bičių laikytojams 

už papildomą bičių 

maitinimą – 211 vnt.

5. Priimta pasėlių 

deklaravimo paraiškų – 1945

vnt.

6.Suformuota deklaracijų 

valstybinės žemės nuomos 

mokesčiui – 2296 vnt.

01.02.01.04.12 Priešgaisrinių

tarnybų

administravimas

1.8 Į 43700 (SB)

509000 (D)

43700 (SB)

509000 (D)

Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

Rajone kilo 125 gaisrai.

Išvažiavimai:

Į gaisrus – 190 kartų,

Gelbėjimo darbus – 33 

kartai,



įsisavinimas

(proc.)

100/100

Kitus darbus – 70 kartų,

Pratybas – 64 kartus.

Pabaigtas renovuoti Pušaloto

UK pastatas.

01.02.01.04.13 Socialinių išmokų

skaičiavimo ir

mokėjimo

administravimas

(laidojimo išmoka)

1 V 4000 (D)

75500 (SB)

4000 (D)

69211,99 (SB)

Asmenų,

gavusių

išmokas,

skaičius

480/415

Priimti prašymai ir reikiami 

dokumentai, informacija 

suvesta į sistemas ir 

duomenų pateikti Apskaitos 

skyriui.

Dėl sumažėjusio 

mirtingumo, asmenų 

laidojimo išmokas 2018 m. 

gavo mažiau negu planuota

01.02.01.04.14 Socialinės paramos

mokiniams

administravimas

2;9 Į 6600 (D) 6600 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijos,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

Ataskaitiniais metais 751 

mokinys buvo aprūpintas 

mokinio reikmenimis, 868 

mokiniai gavo nemokamą 

maitinimą. 

01.02.01.04.15 Socialinių paslaugų

administravimas

1 Į 16600 (D) 16600 (D) Patenkintų

prašymų

skaičius

asmenims su

sunkia negalia

Ataskaitiniais metais pateikti

prašymai:

11 dienos socialinei globai 

asmens namuose;

20 dienos socialinei globai 

Pasvalio Specialiosios 



50/59 mokyklos socialinės globos 

padalinyje

19 Všį Pasvalio ligoninės 

socialinės globos padaliniui;

6 valstybiniams socialinės 

globos namams;

3 Sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centrui 

„Viltis“

01.02.01.04.16 Būsto nuomos

mokesčių dalies

kompensavimas

1 V - - Kompensacijas

gavusių asmenų

skaičius

1/0

2018 m. niekas nesikreipė 

dėl būsto nuomos mokesčio 

dalies kompensavimo

01.02.01.05.01 Šalpos išmokų

administravimas

5 Į 61100 (VB) 59909,98 (VB) Šalpos išmokų

gavėjų skaičius

1600/1726

Ataskaitiniais metais 

vidutinis šalpos pensijų 

gavėjų skaičius per mėnesį –

1726. 

01.02.01.05.02 Išmokų vaikams

administravimas

9 Į 45700 (VB) 43194,15 (VB) Išmokas gavusių

vaikų skaičius

3000/6770

Dėl teisės aktų pasikeitimų 

ataskaitiniais metais 

padidėjo gavėjų skaičius. 

Suminis 12 mėn. nuo 2018-

01-01 iki „vaiko pinigai“

01.02.01.06.01 Palūkanos 6 Į 35000 (SB) 33350,42 (SB) Laiku

sumokėtos

palūkanos, proc.

100/100

Ataskaitiniais metais 

palūkanos sumokėtos laiku.

01.02.01.06.02 Ilgalaikės paskolos 6 Į 680300 (SB) 680300 (SB) Laiku grąžintų

paskolų suma,

proc.

100/100

Ataskaitiniais metais 

paskolos grąžintos laiku.



01.02.01.06.03 Trumpalaikės

paskolos

6 N - - Padengtų

paskolų skaičius

0/0

2018 m. priemonė nebuvo 

vykdoma, nes nebuvo 

poreikio

01.02.01.07.01 Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo

plėtra vaiko gerovės

užtikrinimui

10 Į - - Tarpinstitucinio

bendradarbiavi

mo

koordinatoriaus

suteiktų

konsultacijų

skaičius

2/4

Ataskaitiniais metais buvo 

suorganizuotas metodinis 

pasitarimas su švietimo 

įstaigų socialiniais 

pedagogais, tarpinstitucinis 

pasitarimas su įstaigų, 

teikiančių socialines, 

švietimo ir sveikatos 

priežiūros paslaugas dėl 

Pasvalio r. socialinių 

paslaugų žemėlapio 

sudarymo ir tarpinstitucinės 

grupės kūrimo. Kiti 5 

tarpinstituciniai pasitarimai.

02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa

02.02.01.01.01 Skirti ir mokėti

šalpos išmokas

9 Į 3052500 (VB) 3045173,06

(VB)

Valstybinių

išmokų ir

piniginės

socialinės

paramos gavėjų

skaičius

1600/1726

Ataskaitiniais metais priimti 

ir patikrinti dokumentai, 

parengti sprendimai, 

vykdomas išmokų 

perskaičiavimas ir 

pratęsimas, išmokų 

dokumentų parengimas ir 

duomenų suvedimas į 

sistemas, Išnagrinėti 208 

prašymai, išduoti 2 šalpos 

pensijos pažymėjimai, 

išduoti 209 neįgaliojo 

pažymėjimai, pasirašytos 

205 pažymos dėl specialiųjų 



poreikių nustatymo.

2018 m. daugiau asmenų 

kreipėsi dėl šalpos išmokų 

negu buvo planuota.

02.02.01.01.02 Transporto išlaidų

bei specialiųjų

lengvųjų

automobilių

įsigijimo išlaidų ir

kompensacijų

skyrimas ir

mokėjimas

9 Į 7020 (VB) 6545,49 (VB) Valstybinių

išmokų ir

piniginės

socialinės

paramos gavėjų

skaičius

45/45

Ataskaitiniais metais priimti 

ir patikrinti dokumentai, 

parengti sprendimai, 

vykdomas išmokų 

perskaičiavimas ir 

pratęsimas, išmokų 

dokumentų parengimas ir 

duomenų suvedimas į 

sistemas. 

02.02.01.01.03 Vienkartinės

valstybės paramos ir

kompensacijų

skyrimas ir

mokėjimas

9 V -  - Valstybinių

išmokų ir

piniginės

socialinės

paramos gavėjų

skaičius

pagal poreikį/0

Ataskaitiniais metais niekas 

nesikreipė.

02.02.01.01.04 Socialinių pašalpų

skyrimas ir

mokėjimas

9 Į 1076000 (SB) 1075969,62

(SB)

Valstybinių

išmokų ir

piniginės

socialinės

paramos gavėjų

skaičius

1700/1726

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, surinkta 

informacija iš duomenų 

bazių, nustatyta turto vertė, 

parengti sprendimai, 

parengti pašalpos mokėjimo 

dokumentai.

2018 m. vidutinis gavėjų 

skaičius per mėnesį – 1301.



02.02.01.01.05 Kompensacijų už

būsto šildymą, kietą

kurą, šaltą vandenį

skyrimas ir

mokėjimas

9 Į 140000 (SB) 139578,02

(SB)

Valstybinių

išmokų ir

piniginės

socialinės

paramos gavėjų

skaičius

300/1163

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, surinkta 

informacija iš duomenų 

bazių, nustatyta turto vertė, 

parengti sprendimai, 

parengti kompensacijos 

mokėjimo dokumentai.

2018 m. didėjo būsto 

šildymo gavėjų skaičius dėl 

teisės aktų pasikeitimų.

02.02.01.01.06 Laidojimo pašalpų

mokėjimas

9 V 131000 (D) 126008 (D) Valstybinių

išmokų ir

piniginės

socialinės

paramos gavėjų

skaičius

493/415

Ataskaitiniais metais priimti 

ir patikrinti dokumentai, 

parengti sprendimai ir 

pašalpos mokėjimo 

dokumentai.

2018 m. sumažėjo gyventojų

mirtingumas.

02.02.01.01.07 Nemokamo

maitinimo

moksleiviams

skyrimas

9 V 174700 (D) 174700 (D) Mokinių,

gaunančių

nemokamą

maitinimą,

skaičius

970/868

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

maitinimo skyrimo 

dokumentai ir suvesti į 

sistemas. Vertinimo 

kriterijus nepasiektas dėl 

mokinių skaičiaus 

Savivaldybėje mažėjimo.

02.02.01.01.08 Mokinių

aprūpinimo mokinio

reikmenimis

skyrimas

9 V 43000 (D) 42807 (D) Mokinių,

aprūpintų

mokinio

reikmenimis,

skaičius

789/751

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

reikiami skyrimo 

dokumentai. Vertinimo 

kriterijus nepasiektas dėl 

mokinių skaičiaus 



Savivaldybėje mažėjimo.

02.02.01.01.09 Vienkartinės

materialinės

paramos teikimas

(vienkartinis)

9 Į 38000 (SB) 38000 (SB) Vienkartinės

materialinės

paramos gavėjų

skaičius

180/181

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, komisijos 

svarstymui, parengti 

paramos išmokėjimo 

dokumentai, duomenys 

suvesti į sistemas. 

02.02.01.01.10 Organizuoti keleivių

ir socialiai išskirtinų

gyventojų grupių

pavėžėjimą ir kelių

transporto vežėjų

važiavimo išlaidų

kompensavimas

9 V 24000 A(SB) 23382,56 (SB) Vidutinis

kompensuotų

gavėjų skaičius

per mėn.

2850/2700

Kriterijus nepasiektas, nes 

sudėtinga planuoti, koks bus 

kompensuotų gavėjų 

skaičius.

02.02.01.01.11 Europos pagalbos

labiausiai

skurstantiems

asmenims fondo

lėšomis

finansuojami

projektai

9 Į 2500 (VB) - Vidutinis

paslaugų gavėjų

skaičius per

mėn.

2500/2916

Ataskaitiniais metais 

vidutiniškai 2916 asmenų 

buvo suteikta parama maisto 

produktais ir higienos 

prekėmis.

02.02.01.02.01 Grūžių vaikų globos

namų išlaikymas

9.3 Į 34700 (SP)

270200 (SB)

33983,44 (SP)

269817,15

(SB)

Socialinių

paslaugų gavėjų

skaičius

23/23

Suteiktos globos (rūpybos), 

ugdymo ir socialinės 

paslaugos be tėvų globos 

likusiems vaikams, kuriems 

nustatyta laikinoji ir 

nuolatinė globa. Vidutinis 

gavėjų skaičius per 2018 m.  

– 23 gavėjai

02.02.01.02.02 Šeimos krizių centro

išlaikymas

9.3 Į 1200 (SP) 1200 (SP) Paslaugų gavėjų

skaičius

Suteiktos specialiosios 

socialinės paslaugos 

suaugusiems socialinės 



60900 (SB) 60900 (SB) 18/38 rizikos šeimų nariams ir jų 

vaikams krizinių situacijų 

atvejais. Per 2018 m. 

suteikta paslaugų 38 

asmenims:12 suaugusių 

asmenų ir 26 vaikams.

02.02.01.02.03 Socialinių paslaugų

teikimas socialinės

rizikos šeimoms

auginančioms

vaikus seniūnijose

15-25 V 115500 (D) 115190,6 (D) Socialinės

rizikos šeimų,

gavusių

socialines

paslaugas,

skaičius

205/153

2018 m.  153 šeimos, 

patiriančios soc. riziką, gavo 

socialines paslaugas. 

Šeimose augo 388 vaikai. 

Ataskaitiniais metais šeimų, 

patiriančių soc. riziką  

skaičius mažėjo, nes išnyko 

priežastys, kodėl tam tikros 

šeimos buvo įrašytos į 

šeimų, patiriančių soc. riziką

sąrašą, šeimos išvyko 

gyventi kitur, vaikai sulaukė 

pilnametystės amžiaus. 

Pasikeitus teisės aktams, 

socialinės darbuotojos  nuo  

2018 m. liepos 1 d. atleistos 

ir jų darbo santykiai tęsiami  

Pasvalio socialinių paslaugų 

centre.

02.02.01.02.04 Ilgalaikės

(trumpalaikės)

socialinės globos

teikimas Paslaugų ir

užimtumo centre

pagyvenusiems ir

neįgaliesiems

9.1 Į 279900 (SB)

66500 (D)

117100 (SP)

279900 (SB)

66500 (D)

117100 (SP)

Socialinių

paslaugų gavėjų

skaičius

35/38

Vidutiniškai socialinių 

paslaugų gavėjų skaičius per 

2018 metus buvo 38 

asmenys.



02.02.01.02.05 Dienos ir integralios

socialinės globos

asmens namuose

teikimas

9.1 Į 52500 (D)

10000 (SP)

52500 (D)

10000(SP)

Socialinių

paslaugų gavėjų

skaičius

27/27

2018 m. paslaugos buvo 

teikiamos 27 asmenims. 

2018 metų pabaigoje 

paslaugas gavo 21 asmuo.

02.02.01.02.06 Socialinės priežiūros

(pagalbos į namus)

paslaugų teikimas

seniems ir

neįgaliems rajono

gyventojams

9.1 Į 208000 (SB)

2300 (SP)

20800 (SB)

2300 (SP)

Socialinių

paslaugų gavėjų

skaičius

180/197

Pagalbos į namus poreikis 

didėja, gavėjų skaičius 

viršija planuotus skaičius.

02.02.01.02.07 Kitų paslaugų

teikimas Paslaugų ir

užimtumo centre

pagyvenusiems ir

neįgaliesiems

9.1 Į 52900 (SP) 52900 (SP) Teikiamų

paslaugų

skaičius

3000/3300

Be socialinių paslaugų, 

Paslaugų centre teikiamos ir 

kitos paslaugos: pirties, 

skalbyklos, masažo, dienos 

užimtumo ir kt. paslaugos. 

Teikiamų paslaugų skaičius 

ataskaitiniais metais didėjo.

02.02.01.02.09 Vienkartinė išmoka

vaikui gimus

9 V 98000 (VB) 91542 (VB) Išmoką gavusių

asmenų skaičius

258/239

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

reikiami pašalpos 

išmokėjimo dokumentai. 

Vertinimo kriterijus 

nepasiektas dėl sumažėjusio 

gimstamumo 2018 m.

02.02.01.02.10 Išmoka vaikui

mokėti

9 Į 1807500 (VB) 1820707,04

(VB)

Išmoką gavusių

asmenų skaičius

3000/3774

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

reikiami pašalpos 

išmokėjimo dokumentai. 

Ataskaitiniais metais 

daugiau kreipėsi asmenų 

negu buvo planuota.



02.02.01.02.11 Vienkartinė išmoka

nėščiai moteriai

9 V 5400 (VB) 5269,99 (VB) Išmoką gavusių

asmenų skaičius

60/57

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

reikiami pašalpos 

išmokėjimo dokumentai. 

Vertinimo kriterijus 

nepasiektas dėl sumažėjusio 

gimstamumo 2018 m.

02.02.01.02.12 Globos (rūpybos)

išmoka

9 V 179000 (VB) 168354,28

(VB)

Išmoką gavusių

asmenų skaičius

170/159

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

reikiami pašalpos 

išmokėjimo dokumentai. 

Ataskaitiniais metais mažiau

kreipėsi asmenų negu buvo 

planuota

02.02.01.02.13 Našlaičių įsikūrimo

išmoka

9 Į 28000 (VB) 27264,21 (VB) Išmoką gavusių

asmenų skaičius

10/12

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

reikiami pašalpos 

išmokėjimo dokumentai. 

Ataskaitiniais metais 

daugiau kreipėsi asmenų 

negu buvo planuota

02.02.01.02.14 Globos (rūpybos)

tikslinis priedas

(šeimynos)

9 V 149000 (VB) 150489,4 (VB) Išmoką gavusių

asmenų skaičius

75/11

Priimti ir patikrinti 

dokumentai. Parengti 

reikiami pašalpos 

išmokėjimo dokumentai. 

Ataskaitiniais metais mažiau

kreipėsi asmenų negu buvo 

planuota

02.02.01.02.16 Religinių

bendruomenių ir

NVO teikiamų

socialinių paslaugų

1 V 8000 (SB) 8000 (SB) Paramą gavusių

projektų

skaičius

Ataskaitiniais metais 

įgyvendinti 5 projektai ir 

pasirašytos sutartys su:

Rinkūnų bendruomene;



rėmimas 6/5 Krinčino Šv. Apaštalų Petro 

ir Povilo parapija;

Pumpėnų Švč. Mergelės 

Marijos Škaplierinės

parapija;

Pasvalio Šv. Jono krikštytojo

parapija;

Vaškų Šv. Juozapo parapija.

02.02.01.02.17 Išmoka

besimokančio ar

studijuojančio

asmens vaiko

priežiūrai

9 V 12300 (VB) 15570,6 (VB) Išmoką gavusių

asmenų skaičius

14/5

2018 m. priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

reikiami pašalpos 

išmokėjimo dokumentai 

Atsiradus poreikiui buvo 

išmokėtos 5 išmokos

02.02.01.02.18 Išmoka gimus

vienus metu daugiau

kaip 1 vaikui

9 V 7100 (VB) 5269,99 (VB) Išmoką gavusių

asmenų skaičius

10/2

Priimti ir patikrinti 

dokumentai, parengti 

reikiami pašalpos 

išmokėjimo dokumentai 

Atsiradus poreikiui buvo 

išmokėtos 2 išmokos

02.02.01.02.19 Išmoka

privalomosios karo

tarnybos kario

vaikui

9 V - - Išmoką gavusių

asmenų skaičius

-/0

2018 m. niekas nesikreipė

02.02.01.02.20 Globos centro

veiklos

organizavimas

9.1 Į 14800 (SB) 14800 (SB) Apmokytų

globėjų skaičius

10/10

Globėjų ir budinčių 

globotojų apmokyti 8, Biržų 

paslaugų centre apmokyti 2 

globėjai (pirktos paslaugos).

02.02.01.02.21 Atvejo vadybos ir

pagalbos šeimoms

organizavimas

9.1 V 143300 (D) 143300 (D) Socialines

paslaugas

gavusių šeimų

skaičius

Buvo nagrinėti 179 atvejai 

(šeimos), iš jų 36 uždaryti, 

nes šeima savarankiškai 

sprendžia problemas. Vaikų 



160/179

Socialines

paslaugas

gavusių vaikų

skaičius

400/365

skaičius sumažėjo, dėl 

pilnametystės.

02.02.01.03.01 Socialinės globos

paslaugų

kompensavimas

neįgaliems

asmenims

pensionatuose ir

šeimynose

9 Į 83000 (SB)

194400 (D)

83000 (SB)

187339,04 (D)

Neįgaliųjų,

kuriems

kompensuotos

socialinės

globos

paslaugos,

skaičius

51/56

56 asmenims ataskaitiniais 

metais buvo kompensuotos 

socialinės globos paslaugos 

pensionatuose. 

02.02.01.03.02 Dienos ir

trumpalaikės

socialinės globos

paslaugų teikimas

neįgaliems vaikams

ir jaunuoliams

10.18 V 90000 (D)

170000 (SP)

90000 (D)

170000 (SP)

Paslaugų gavėjų

skaičius

15/14

Mokykloje teikiamos 

kokybiškos socialinės globos

paslaugos: dienos – nuo 3 

val. per dieną iki 5 dienų per 

savaitę, trumpalaikė 

socialinė globa iki 5 parų per

savaitę. Paslaugos teikiamos 

įvertinus socialinių paslaugų 

gavėjų poreikius, kuriems 

yra sudaromi individualūs 

socialinės globos planai. 

Paslauga teikiama 14 

paslaugos gavėjų



02.02.01.03.03 Dienos ir

trumpalaikės

socialinės globos

paslaugų teikimas

suaugusiems

neįgaliems

asmenims

9.2 V 47500 (SB)

27300 (SP)

164300 (D)

6841(ES)

47333 (SB)

27237 (SP)

164300 (D)

6841(ES)

Socialinės

globos

paslaugas

gavusių asmenų

skaičius

34/32

Planuota paslaugas teikti 34 

paslaugų gavėjams, teiktos 

32. Dviem paslaugos bus 

pradėtos teikti 2019 m.

2018 m. teiktos Laikino 

atokvėpio paslaugos, 

finansuotos iš ES lėšų.

02.02.01.03.04 Žmonių su negalia

nevyriausybinių

organizacijų

socialinės

reabilitacijos

projektų rėmimo

programa

1;9 Į 17000 (SB)

39937 (VB)

17000 (SB)

17588 (VB)

Įgyvendintų

projektų

skaičius

4/4

Įgyvendinus 4 projektus 

2018 m. naudą gavo 211 

asmenų, iš jų 203 suaugę 

neįgalieji, 2 neįgalūs vaikai, 

6 šeimos nariai. Bendras 

projektuose dirbusių asmenų

skaičius 19 iš jų neįgaliųjų 

11.

02.02.01.03.05 Būsto ir aplinkos

pritaikymas

neįgaliesiems

1 Į 10600 (SB)

17209 (VB)

10498,46 (SB)

16356,48 (VB)

Neįgaliesiems

pritaikytų būstų

skaičius

4/4

Ataskaitiniais metais 

pritaikyti 4 būstai

02.02.01.03.06 Neįgaliųjų socialinė

integracija per kūno

kultūrą ir sportą

1 Į 700 (SB)

3011 (VB)

700 (SB)

2969 (VB)

Įgyvendintų

projektų

skaičius

1/1

2018 m. liepos mėn. įvyko 

Neįgaliųjų sporto šventė.

03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa

03.02.01.01.01 Švietimo pagalbos

tarnybos pagalba

Savivaldybės

ugdymo įstaigų

10.17 Į 135300 (SB)

36400 (MK)

135148,28

(SB)

36400 (MK)

Pagalbą gavusių

mokinių ir

tėvų/globėjų

skaičius

Pravesta daugiau grupinių 

veiklų (tėvams, mokytojams,

bendruomenėms paskaitų, 

mokiniams grupinių 



mokiniams ir

mokytojams

6100 (SP) 5943,08 (SP) 715/2855

Pagalbų skaičius

(konsultacijos,

vertinimai ir kt.)

1310/1928

Suaugusiųjų

švietimo

skyriaus

organizuotų

renginių

skaičius

70/249

Renginių

dalyvių skaičius

1800/4490

Kvalifikaciją

kėlusių

Tarnybos

specialistų

skaičius

12/12

užsiėmimų). 

SŠS organizavo renginius 

finansuojamus iš ES SF, 

todėl renginių ir dalyvių 

skaičius yra didesnis negu 

planuota.

03.02.01.01.02 Mokinių pažintinės

veiklos, profesinio

orientavimo,

konsultavimo ir

informavimo plėtra

10.1-10.10;

10.13-

10.16;

10.18

Į 33800 (MK) 33800 (MK) Organizuotų

seminarų,

mokymų ir kitų

renginių

skaičius

204/312

Lopšelis-darželis „Eglutė“ 

ataskaitiniais metais 

organizavo priešmokyklinių 

grupių išvykas į Anykščius ir

Pasvalio krašto muziejų (2), 

o „Žilvitis“– edukaciją į 

Pasvalio krašto muziejų ir 



išvyką į Raubonių parką (2). 

Pasvalio lopšelis-darželis 

„Liepaitė“ ir  Narteikių 

mokykla-darželis „Linelis“

lėšas panaudojo elektroninių 

dienynų priežiūrai.

Pasvalio Specialiosios 

mokyklos mokiniai 2018 m. 

organizavo netradicines 

pamokas, išvykas, pirko 

mokymo priemones ir 

vadovėlius (135).

Pasvalio Svalios 

progimnazija lėšas 

panaudojo sumokėti už 

interneto paslaugas, dienyno 

priežiūrą ir už transporto 

paslaugas ekskursijoms 14).

Pasvalio Lėvens pagrindinė 

mokykla ataskaitiniais metais

organizavo pažintines 

keliones mokiniams (14) ir 

lėšas panaudojo interneto ir 

elektroninio dienyno 

mokesčiui.

Vaškų gimnazija mokiniams 

organizavo profesinio 

orientavimo renginius, 

išvykas, pažintines keliones 

(10)

Pumpėnų gimnazija 

ataskaitiniais metais 

suorganizavo 23 pažintinės 

veiklos renginius mokiniams

ir 3 profesinio orientavimo ir



konsultavimo renginius.

Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazija  organizavo 

išvyką į Litexpo (Studijos 

2018), karjeros ugdymo 

dieną „Iššūkis gimnazistui“, 

edukacinės išvykas (10).

Saločių pagrindinė mokykla 

lėšas panaudojo el. dienynui 

ir pažintinėms ekskursijoms:

Sigulda, Molėtai, Rauboniai,

Bauskė, Pakruojis, Pasvalys, 

2 k. Šiauliai, 5 k. Biržai (13).

Joniškėlio gimnazija

organizavo 10 ekskursijų, 8 

edukacinės išvykos, 1 išvyka

į studentų mugę (19).

Krinčino pagrindinė 

mokykla: mokiniai dalyvavo 

išvykose į įmones, gamyklas

siekiant susipažinti su 

profesijomis, su klasių 

vadovais lankė muziejus, 

bibliotekas, piliakalnius ir 

kitus objektus. Į mokyklą 

buvo kviečiami darbdaviai, 

papasakoti apie savo 

sėkmingą karjerą. 

Vyko mokymai Karjeros 

klausimais (10).

Daujėnų pagrindinė mokykla

organizavo kultūrinę 

pažintines išvykas ir kt. (25).

Pajiešmenių pagrindinė 

mokykla ataskaitiniais metais



organizavo pažintines 

keliones į Biržus, Pakruojį, 

Panevėžį, Anykščius,  

integruoto ugdymo dienas 

(25).

03.02.01.01.03 Neformalaus

suaugusiųjų

švietimo programų

įgyvendinimas

10.17 Į 3000 (SB) 3000 (SB) NSŠ

programose

dalyvavusių

asmenų

skaičius,

siekiant, kad

mokymuose

dalyvautų ne

mažiau kaip 40

proc. tos pačios

lyties asmenų

500/1901

Įgyvendintų

NSŠ programų

skaičius

10/38

Gaunamas finansavimas 

NSŠ programoms finansuoti,

pritraukia daugiau dalyvių.

03.02.01.01.03 Psichologinės

pagalbos teikimas

10 V - - Mokyklų,

gaunančių

psichologines

paslaugas,

skaičius

11/-

Suteiktų

psichologo

konsultacijų

skaičius

Vykdytos viešųjų pirkimų 

procedūros dėl paslaugų 

pirkimo projekto 

įgyvendinimui.



250/-

03.02.01.02.01 Ugdymo planų

įgyvendinimas

Savivaldybės

bendrojo ugdymo

mokyklose ir

įstaigose,

vykdančiose

priešmokyklinio

ugdymo programą

10.1-10.10;

10.13-

10.16;

10.18

Į 5124700 (MK) 5124700 (MK) Mokyklų,

kuriose

įgyvendinti

ugdymo planai,

skaičius

15/15

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose lėšos buvo 

panaudotos pedagoginių 

darbuotojų (priešmokyklinio 

ugdymo) darbo užmokesčiui 

ir socialinio draudimo 

įmokoms.

Kitose įstaigose lėšos taip 

pat buvo panaudotos 

pedagoginių darbuotojų 

darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo 

įmokoms pedagoginiams 

darbuotojams.

03.02.01.02.02 Neformaliojo

ugdymo programų

bei profesinio

linkmės modulio

įgyvendinimas

10.11-

10.12

Į 756200 (SB)

56800 (MK)

450500 (SP)

682100 (SB)

56800 (MK)

428770 (SP)

Neformalųjį

ugdymą

teikiančių

įstaigų, kuriose

įgyvendinamos

neformaliojo

ugdymo

priemonės

skaičius

2/2

Ataskaitiniais metais Sporto 

mokykloje lėšos buvo skirtos

darbo užmokesčiui ir kitoms 

paslaugoms ir prekėms 

įsigyti, spec. lėšų buvo 

surinkta mažiau nei 

planuota.

 Ataskaitiniais metais 

Muzikos mokykloje buvo 

mokamas darbo užmokestis 

darbuotojams, VSDFV 

įmokos, įsigyta ūkinių ir 

kanceliarinių prekių, įsigytos

koncertinės kanklės, 

dalyvauta įvairiuose 

konkursuose bei 

festivaliuose, kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose, 



ryšių paslaugos ir kt. 

paslaugos. 2018 m. Muzikos 

mokykloje mokėsi 292 

mokiniai.

03.02.01.02.03 Brandos egzaminų

ir pasiekimų

patikrinimo

vykdymas

10 Į - - Brandos

egzaminus

laikiusių

abiturientų

skaičius

214/214

Ataskaitiniais metais 

brandos egzaminus laikė 214

abiturientų

03.02.01.02.04 Ugdymo procese

dalyvaujančių

asmenų

kvalifikacijos

tobulinimas

10.1-

10.16;10.18

Į 22000 (MK) 22000 (MK) Kvalifikaciją

kėlusių asmenų

skaičius

434/439

Pedagoginiai darbuotojai 

ataskaitiniais metais 

dalyvavo seminaruose, 

mokymuose, kursuose ir 

konferencijose Pasvalio ir 

kituose švietimo centruose 

bei nuotoliniu būdu 

www.pedagogas.lt

Lopšelis-darželis „Eglutė“ 3 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

Liepaitė 2 priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai.

Linelis 10 mokytojų ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai.

Žilvitis 20 priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų.

Specialioji mokykla: 35 

pedagoginiai darbuotojai. 

Lėvens pagrindinė mokykla 

60 darbuotojų dalyvavo 52 

seminaruose.

http://www.pedagogas.lt


Pumpėnų gimanzija 34 

darbuotojai;

Svalios progimnazija 42 

darbuotojų.

Vaškų gimnazija 34 

darbuotojai.

Petro Vileišio gimnazija 53 

darbuotojų tobulino 

kvalifikaciją.

Saločių pagrindinė mokykla 

36 darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją.

Joniškėlio gimnazija  49 

darbuotojai.

Krinčino pagrindinė 

mokykla 21 darbuotojas.

Daujėnų pagrindinė mokykla

17 darbuotojų.

Pajiešmenių pagrindinė 

mokykla  223 darbuotojai.

03.02.01.02.05 Ikimokyklinio

ugdymo įstaigų

veiklos

organizavimas

10.4-

10.5;10.7;1

0.13-10.16

Į 1155600 (SB)

 174600 (SP)

1155412,43

(SB)

174547,12

(SP)

Ikimokyklinio

ugdymo įstaigų

skaičius

7/8

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose lėšos 2018 m. buvo

panaudotos darbo 

užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui, maitinimui, 

baldams grupėms, 

medikamentams, ryšiams ir 

internetui, patalynei, 

ugdymo priemonėms, 

ūkiniam inventoriui ir 

įvairioms prekėms, 

priemonėms lauko 

edukacijai, virtuvės remontui

ir kitoms paslaugoms.



03.02.01.02.06 Savivaldybės

ugdymo įstaigų

edukacinių aplinkų

tobulinimas bei

modernizavimas

10.1-

10.10;10.13

-

10.16;10.18

Į 168400 (MK) 168400 (MK) Ugdymo įstaigų,

kuriose buvo

tobulintos ar

modernizuotos

edukacinės

aplinkos,

skaičius

15/15

Lopšelis-darželis „Eglutė“

ataskaitiniais metais įsigijo  

planšetes, šviesos stalus, 

lauko edukacijas ir kitas 

mokymo priemones.

Liepaitė, Žilvitis ir Narteikių

„Linelis“ įsigijo mokymo, 

lavinimo, ugdymo priemonių

ir vadovėlių.

Specialiojoje mokykloje

2018 m. įsigijo mokymo 

priemonių (knygos, žaidimai

ir kitas inventorius).

Lėvens pagrindinėje 

mokykloje 2018 m. buvo 

nupirkti vadovėliai, mokinių 

laisvalaikio paįvairinimui 

žaidimo stalai, atnaujinta 

kompiuterinė technika 

(kompiuteriai, vaizdo 

projektoriai, išmanieji 

ekranai, kopijavimo 

aparatai), kitos mokymo 

priemonės.

P. Vileišio gimnazijoje 

atnaujinti baldai, 

kompiuteriai, vadovėliai.

Saločių pagrindinė mokykla  

pastatė pavėsinę žaidimams 

su dėžėmis ir žaislais.

Pajiešmenių pagrindinė 

mokykla įsigijo kompiuterinę

įrangą mokytojų kambariui, 

atnaujino vadovėlių fondą, 

pakeitė projektorius, 



kompiuterių klasėje 

pakeistos grindys, įrengtas 

maisto gamybos kabinetas, 

mokyklos teritorijoje įrengta 

mokinių poilsio zona.

Kitos švietimo įstaigos 

įsigijo ūkinio inventoriaus, 

medžiagų, vadovėlių ir 

mokymo priemonių, 

atsinaujinta kompiuterinę 

įrangą.

03.02.01.02.07 Ikimokyklinio

ugdymo programų

įgyvendinimas

10.13-

10.16;10.3-

10.4

Į  470500 (MK)

13500 (SP)

470500 (MK)

13500 (SP)

Ugdytinių

skaičius

535/549

Lėšos buvo panaudotos 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagoginių darbuotojų 

darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo 

įmokoms, vadovėliams ir 

kitoms mokymo 

priemonėms, pedagoginių 

darbuotojų (ikimokyklinio 

ugdymo) kvalifikacijos 

kėlimui, informacinių 

komunikacinių duomenų 

bazių priežiūrai

Pumpėnų gimnazijoje nuo  

2018 m. rugsėjo 1 d. 

prijungtas Mikoliškio 

skyrius su 32 ugdytiniais  ( iš

viso 76 ugdytiniai).

Narteikių „Linelis“ 82;

„Liepaitė“ 114;

„Eglutė“ 178;

„Žilvitis“ 99.



03.02.01.02.08 Rajono bendrojo

ugdymo mokyklų

aplinkos išlaikymas

10.1-10.10 Į 1800800 (SB)

14200 (SP)

1795275,51

(SB)

13839,14 (SP)

Mokyklų,

gaunančių

finansavimą

aplinkos

išlaikymui,

skaičius

10/10

Švietimo įstaigos 

atskaitiniais metais lėšas 

panaudojo Aplinkos 

išlaikymui: komunaliniai 

mokesčiai, ryšių paslaugos, 

mokyklinių autobusų 

išlaikymas, pastatų apsauga, 

medžiagos mokyklos 

einamajam remontui, 

kanceliarinės prekės ir  

darbuotojų, išlaikomų iš 

savivaldybės biudžeto, darbo

užmokesčiui ir socialinio 

draudimo įmokoms.

03.02.01.02.09 Seniūnijų

prižiūrimų švietimo

įstaigų aplinkos

išlaikymas

15-25 V 160900 (SB) 158063,42

(SB)

Seniūnijų

prižiūrimų

švietimo įstaigų

skaičius

20/18

Ataskaitiniais metais ūkinė 

veikla buvo vykdoma 

seniūnijų teritorijose 

esančiose 18 švietimo 

įstaigų.

Vertinimo kriterijaus 

reikšmė sumažėjo, nes nuo 

2018 m. spalio 1 d. 

uždarytas Puškonių

daugiafunkcis centras

03.02.01.02.10 Vaikų ikimokyklinio

ir priešmokyklinio

ugdymo

prieinamumo

didinimas

1;10 N - - Ikimokyklinio

ugdymo įstaigų

ugdytinių

skaičius

-/-

Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma



03.02.01.02.11 Pasvalio

specialiosios

mokyklos aplinkos

išlaikymas

10.18 V 489000 (SB)

13500 (SP)

489000 (SB)

13500 (SP)

Specialiosios

mokyklos

mokinių

skaičius

90/88

Mokyklos aplinkos 

išlaikymui priemonė 

įvykdyta 100 proc. Išlaidas 

sudarė darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas, prekių 

ir paslaugų įsigijimas, 

(mityba, transporto 

išlaikymas, apranga ir 

patalynė, remonto darbai, 

komunalinės ir kitos 

paslaugos). Įsigytas 

ilgalaikis turtas – vaikų 

žaidimo aikštelė, buvo pirkta

paslauga mokyklos svetainės

tinklalapio kūrimui.

Vertinimo kriterijaus 

reikšmė nepasiekta, nes 

sumažėjo mokinių skaičius

03.02.01.02.12 NVŠ programų

įgyvendinimas

10 Į 93400 (SB) 83213,93 (SB) NVŠ

programose

dalyvavusių

asmenų skaičius

680/800

Įgyvendintų

NVŠ programų

skaičius

24/29

Ataskaitiniais metais 

įgyvendintos 29 NVŠ 

programos, jose dalyvavo 

800 asmenų. 

03.02.01.02.13 Kompleksinis gabių

mokinių ugdymo ir

skatinimo

programos

10 Į 5400 (SB) 5350 (SB) Paskatintų

mokinių ir

mokytojų

skaičius

Ataskaitiniais metais buvo 

paskatinti 154 mokiniai, 

mokytojai ir komandos už 

pasiekimus respublikiniu 



įgyvendinimas 60/154 lygiu.

03.02.01.02.14 Socialinio ir

emocinio ugdymo ir

prevencinių

programų

įgyvendinimas

10.1-10.10;

10.13-

10.16;

10.18

Į Įgyvendintų

programų

skaičius

7/15

Programose

dalyvavusių

vaikų skaičius

1623/2290

Ataskaitiniais metais  buvo 

vykdoma 15 prevencinių 

programų ugdymo įstaigose, 

jose dalyvavo 2 290 vaikų.

03.02.01.02.15 Moksleivių,

gyvenančių kaimo

vietovėse,

neatlygintino

pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus

organizavimas

1 V 100000 (SB) 100000 (SB) Vidutinis

kompensuotų

gavėjų skaičius

1650/1641

Vertinimo kriterijaus 

reikšmė ataskaitiniais metas 

buvo mažesnė dėl mokinių 

skaičiaus mažėjimo.

04 Kultūros programa

04.02.01.01.01 Kultūros centro

veiklos

organizavimas ir

administravimas

1.3 Į 612100 (SB)

27000 (SP)

611163,87 

(SB)

23787,78(SP)

Kultūros centro

paslaugų gavėjų

skaičius

60000/67923

Į gruodžio mėnesio pabaigos

renginius parduota mažiau 

bilietų nei buvo planuota 

(SP)

Platesnė informacija – 

Pasvalio kultūros centro 

2018 m. veiklos ataskaitoje



04.02.01.01.02 Seniūnijų

prižiūrimų kultūros

įstaigų aplinkos

išlaikymas

15-25 Į 172100 (SB) 166858,19

(SB)

Seniūnijų

prižiūrimų

kultūros įstaigų

skaičius

36/49

Buvo vykdoma ūkinė veikla 

seniūnijų teritorijoje 

esančiose kultūros įstaigose 

ir bibliotekose.

04.02.01.01.03 Valstybinių ir

atmintinų datų

paminėjimas,

švenčių, mėgėjų

meno, edukacinių

renginių

organizavimas

1.3 Į 41300 (SB) 41299,49 (SB) Suorganizuotų

renginių,

švenčių ir

edukacinių

programų

skaičius

100/563

96 renginiai Pasvalyje ir 467

Pasvalio rajone. Platesnė 

informacija – Pasvalio 

kultūros centro 2018 m. 

veiklos ataskaitoje

04.02.01.01.04 Mėgėjų meninės

veiklos sklaida

1.3 Į - - Mėgėjų meno

kolektyvų

skaičius

90/91

Ataskaitiniais metais veikė 

91 mėgėjų meno kolektyvas.

Platesnė informacija – 

Pasvalio kultūros centro 

2018 m. veiklos ataskaitoje

04.02.01.01.05 Pasvalio Mariaus

Katiliškio viešosios

bibliotekos darbo

organizavimas ir

administravimas

1.1 V 591400 (SB)

2000 (SP)

591400 (SB)

1844 (SP)

Bibliotekos

vartotojų

skaičius

7250/6992

Mažėjant gyventojų skaičiui 

rajone, mažėja ir registruotų 

vartotojų skaičius. Tačiau 

plečiant paslaugas 

vartotojams, išaugo 

lankytojų skaičius. 

04.02.01.01.06 Dokumentų fondo

formavimas

1.1 Į 11400 (SB)

22000 (VB)

11400 (SB)

20647 (VB)

Įsigytų

dokumentų

skaičius

6500/10297

Per metus gauta 10297 fiz. 

vnt. : iš Valstybės lėšų – 

2827; iš savivaldybės – 

2781; paramos būdu – 913; 

kitų finansavimo šaltinių – 

3776.



04.02.01.01.07 Kultūrinės,

šviečiamosios

veiklos vystymas

1.1 Į 11100 (SB)

40000 (VB)

11100 (SB)

12707 (VB)

Renginių ir

parodų skaičius

930/1132

Ataskaitiniais metais 

įvairiais renginiais minėjome

Valstybės atkūrimo 100-

metį, Sąjūdžio 30-metį bei 

Vydūno metus, 

įgyvendinome 5 projektus ir 

tęsėme 5 tęstinių projektų 

veiklas, naujos paslaugos 

vartotojams  ir lėmė 

padidėjusį renginių skaičių.

04.02.01.01.08 Modernių paslaugų

bibliotekos

lankytojams

kūrimas

1.1 Į 1300 (SB)

10000 (VB)

1271 (SB)

-

Sukurtų naujų

paslaugų

lankytojams

skaičius

3/5

Sukurtos 2 naujos 

elektroninės paslaugos 

vartotojams: 1. Virtualios 

parodos-pasakojimai (5 

virtualios parodos); 

2. Kultūros paveldo objektų 

ženklinimas Kūrybinių 

bendrijų turinio naudojimo 

licencijomis; lankytojams: 

3. pasimatuoti kraujospūdį 

išmaniuoju Medisana BU 

550 CONNECT matuokliu; 

4. pasisverti išmaniosiomis 

svarstyklėmis Medisana BS 

430 CONNECT 

(nemokama); 

5.  Edukacinio užsiėmimo 

parengimas ir vedimas 

(kultūros pasas – mokama).

04.02.01.01.09 Pasvalio krašto

muziejaus  ir

1.2 Į 272700 (SB) 272700 (SB) Turizmo

informacijos

Ataskaitiniais metais 

Muziejuje apsilankė daugiau



turizmo

informacijos centro

veiklos

organizavimas ir

administravimas

centro ir

muziejaus

lankytojų

skaičius

28000/40112

lankytojų negu buvo 

planuota.

04.02.01.01.10 Muziejinių vertybių

fondo kaupimas,

restauravimas ir

konservavimas

1.2 Į 2500 (SB) 2500 (SB) Įsigytų

eksponatų

skaičius

32/197

Buvo nupirktas 197 

eksponatai, įsigyta daugiau, 

negu planuota, nes buvo 

pasirinkti pigesni eksponatai

04.02.01.01.11 Kultūrinės ir

edukacinės veiklos

organizavimas

1.2 Į 20000 (SB) 20000 (SB) Suorganizuotų

kultūrinių ir

edukacinių

renginių

skaičius

280/294

Atsižvelgiant į Muziejaus 

lankytojų poreikį, 

ataskaitiniais metais 

suorganizuota daugiau 

renginių ir edukacinių 

užsiėmimų.

04.02.01.01.12 Leidyba 1 Į 17300 (SB) 17224, 55

(SB)

Išleistų knygų

skaičius

4/4

Ataskaitiniais metais išleista 

knyga apie Pasvalio kraštą. 

Likusi suma buvo 

paskirstyta leidybos daliniam

finansavimui. Buvo gauti 6 

prašymus dėl leidybos 

dalinio finansavimo. 

Finansavimas skirtas 4.

04.02.01.01.13 Kultūros paveldo

objektų

modernizavimas

7 N - - Sutvarkytų

kultūros paveldo

objektų skaičius

Panevėžio regiono 

2014–2020 m. plėtros plane 

numatytos priemonės buvo 

integruotos į Pasvalio rajono 

savivaldybės strateginį 

veiklos planą, tačiau 

ataskaitiniais metais nebuvo 



vykdomos.

04.02.01.01.14 Savivaldybės

kultūros paveldo

objektų

aktualizavimas

7 N - - Aktualizuotų

kultūros paveldo

objektų skaičius

Panevėžio regiono 

2014–2020 m. plėtros plane 

numatytos priemonės buvo 

integruotos į Pasvalio rajono 

savivaldybės strateginį 

veiklos planą, tačiau 

ataskaitiniais metais nebuvo 

vykdomos.

04.02.01.01.16 Neformaliojo

švietimo priemonių

įgyvendinimas ir

infrastruktūros

tobulinimas

1.1;1.2;1.3 N - - Įgyvendintų

neformaliojo

švietimo

priemonių

skaičius

Neformaliojo

švietimo

priemonėse

dalyvavusių

asmenų skaičius

Įgyvendintų

neformaliojo

švietimo

infrastruktūros

tobulinimo

projektų

skaičius

Panevėžio regiono 2014-

2020 m. plėtros plane 

numatytos priemonės buvo 

integruotos į Pasvalio rajono 

savivaldybės strateginį 

veiklos planą, tačiau 

ataskaitiniais metais nebuvo 

vykdomos.

04.02.01.01.17 Savivaldybės

kultūros ir meno

premijoms

finansuoti

26 Į 4000 (SB) 4000 (SB) Premiją gavusių

asmenų skaičius

2/2

Pasvalyje. 2018 m. rugsėjo 

16 d. Pasvalio Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčioje buvo 

iškilmingai įteikta pirmoji B.

Braždžionio premija poetei 

Erikai Drungytei už 



eilėraščių knygą „Patria“. 

Pasvalio krašto premija 2018

m. buvo įteikta gyd. Antanui

Sudavičiui.

04.02.01.01.18 Pasvalio krašto

kultūros skatinimas

26 Į - - Įgyvendintų

iniciatyvų/rengi

nių skaičius

3/3

Ataskaitiniais metais 

įgyvendintos/paremtos 

iniciatyvos: Vaškai – mažoji 

kultūros sostinė, Šimtmečio 

dainų šventė „Vardan tos...“,

Pirmasis pasaulio 

pasvaliečių suvažiavimas ir 

deklaracijos pasirašymas

05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

05.03.01.01.01 Socialinio būsto

remontas

11 Į 16000 (SB) 13359,13 (SB) Suremontuotų/at

naujintų

socialinių būstų

skaičius

3/3

Butų pirkimo konkursai 8 

butams įsigyti skelbti 3 

kartus, gauti 3 pasiūlymai

05.03.01.01.02 Visuomeninių

pastatų remontas,

modernizavimas ir

šiluminio

efektyvumo

didinimas

11 Į 115700 (SB) 115167,31

(SB)

Suremontuotų

visuomeninių

pastatų skaičius

2/4

Įrengta vaikų žaidimo 

aikštelė šalia parduotuvės 

„Norfa“, atliktas 

Pajiešmenių pagr. mokyklos 

valgyklos remontas, 

Partizanų kapinių 

sutvarkymo darbai, 

Raubonių vandens malūno-

karšyklos-verpyklos 

tvarkybos darbų projekto 

keitimas, paskirties į 

muziejaus keitimo darbai, 



Lietuvos kariuomenės kūrėjų

savanorių, karininkų Jono ir 

Antano Stapulionių kapų 

Joniškėlyje konservavimo ir 

restauravimo darbai.

05.03.01.01.03 Daugiabučių namų

rekonstrukcija ir

remontas

11 Į - - Rekonstruotų

daugiabučių

namų skaičius

1/1

Baigta Taikos g. 13 

daugiabučio namo 

renovacija.

05.03.01.01.04 Socialinio būsto

fondo plėtra

11 V - - Naujai įsigytų

socialinių būstų

skaičius

2/0

Ataskaitiniais metais buvo 

planuota įsigyti 2 soc. 

būstus, tačiau plėtra buvo 

vykdoma iš ES lėšų, o ir 

nebuvo tokios didelės 

pasiūlos. SB lėšos 

panaudotos kaip 15 proc. 

prisidėjimo prie socialinių 

būstų plėtros iš ES. 

05.03.01.02.01 Miesto ir rajono

gatvių tvarkymas

11 N - - Sutvarkytų

miesto ir rajono

gatvių ilgis, km

-/-

Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma.

05.03.01.02.02 Vietinės reikšmės

kelių

rekonstravimas,

plėtra ir priežiūra

11 Į 79200 (SB)

1095200

(Kelių priež.)

64566,36 (SB)

1067554,50

(Kelių priež.)

Rekonstruotų

vietinės

reikšmės kelių

ilgis, km

1/1,1

Pasvalio rajono savivaldybės

vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių priežiūros 

(greideriavimo) darbai – 

55176,00 Eurų, ) su žvyro 

danga priežiūros darbai – 

158888,73 Eurų.

Pasvalio miesto vietinės 



reikšmės kelių(gatvių) su 

asfaltbetonio danga 

priežiūros (įdaužų

užtaisymo) darbai – 

98284,07 Eurų.

Pasvalio rajono vietinės 

reikšmės kelių griovio 

profilio atstatymo darbai 

naudojant autogreiderį – 

19999,85 Eurų.

Pasvalio rajono Pumpėnų 

sen. vietinės reikšmės kelio 

Nr.PM-034 į Paįstriečių

kaimą su žvyro danga 

priežiūros darbai – 12093,22

Eurų.

Pasvalio rajono seniūnijų 

vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) su asfaltbetonio 

danga priežiūros (išdaužų 

užtaisymo) darbai – 

57266,88 Eurų.

Pasvalio raj. Daujėnų sen. 

vietinės reikšmės kelių su 

žvyro danga priežiūros 

darbai – 81040,95 Eurų.

Pralaidos Krinčino
seniūnijos vietinės reikšmės
kelyje Nr. K-010

Krinčinas–Žabynė per

Vienažindžio gatvę remontas

– 2783,82 eurų.

Kryptinis pėsčiųjų perėjų

apšvietimas Pasvalio miesto

Geležinkeliečių ir Taikos

gatvėse – 11174,31 eurų.



Pasvalio miesto Joniškėlio

gatvės šaligatvių kapitalinis

remontas – 40400,00 eurų.

Pasvalio miesto P. Avižonio

gatvės šaligatvių kapitalinis

remontas – 138704,25  eurų.

Joniškėlio miesto P. 

Avižonio gatvės šaligatvių 

kapitalinis remontas – 

68647,30 eurų.

Pasvalio miesto Stoties 

gatvės dangos įrengimas – 

55294,12 eurų.

Pasvalio rajono Saločių sen. 

vietinės reikšmės kelio Nr. 

S-065 Kubiliūnai–Globinai 

kapitalinis remontas – 

167801,00 eurų

05.03.01.02.03 Inžinerinės

infrastruktūros

tinklų

rekonstravimas,

remontas ir

priežiūra

11 Į 133600 (SB) 129818,91

(SB)

Rekonstruotų

elektros

apšvietimo

tinklų ilgis, km

1/1

Iš Savivaldybės   biudžeto 

lėšų buvo naujai įrengtas 

apšvietimas daliai  gatvių 

Pumpėnų miestelyje 

panaudota 53122,61 Eurų., 

daliai gatvių apšvietimo 

įrengimas Vaškų miestelyje -

31427,58 Eurų, Naujai 

įrengtas apšvietimas Saločių 

seniūnijos Kurpalaukio 

kaime – 18646,75 eurų. 

Apšvietimo tinklai Gružių 

kaime Vaškų sen. – 

12018,68 eurų. Apšvietimo 

tinklai Namišių kaime – 

6108,75 eurų. Apšvietimo 

tinklai Pasvalio m. Stoties g. 



– 4187,18 eurų

05.03.01.03.01 Viešosios paskirties

pastatų energetiniai

auditai

11 N - - Atliktų

viešosios

paskirties

pastatų

energetinių

auditų skaičius

-/-

Ataskaitiniais metais nebuvo

atlikta viešosios paskirties 

pastatų energetinių auditų.

05.03.01.03.02 Lėšos, skirtos

apmokėti už

statybos leidimus

11 Į 500 (SB) 260 (SB) - Lėšos panaudotos statybos 

leidimų apmokėjimui

05.03.01.03.03 Turto vertinimas,

įregistravimas ir

inventorizacija

11 Į 3000 (SB) 1491,3 (SB) - Parduodamų būstų ir kito 

nekilnojamo turto vertinimas

2018 m.

05.03.01.03.05 Daugiatiksliai

plėtros projektai

11 Į 118600 (SB) 109652,99

(SB)

Įgyvendintų

projektų

skaičius

6/6

Ataskaitiniais metais 

įgyvendintas pasienio 

regiono turizmo projektas 

„Pažinkime kaimynus 

Žiemgaloje“, atliktas 

šienavimas Lėvens upėje, 

remonto darbai Vilniaus g. 4,

skardinimo darbai, kelio 

rengimo ir kt. darbai Kalno 

gatvėje, vandentiekio 

tiesimo tęsimo įrengimo 

darbai Kalno g. ir kt.

05.03.01.03.06 Ilgalaikio

materialaus turto

draudimas

2 Į 500 418,47 Apdraustų

statinių skaičius

2/2

Apdrausti 2 statiniai.



05.03.01.04.01 Žemės  sklypų

formavimas ir

pertvarkymo

projektai

11 V 100 29,19 Parengtų

projektų

skaičius

1/0

Ataskaitiniais metais nebuvo

poreikio rengti žemės sklypų

formavimo ir pertvarkymo 

projektus.

05.03.01.04.02 Geotechniniai

tyrinėjimai ir su juo

susijusios paslaugos

11 N - - - Ataskaitiniais metais nebuvo

poreikio atlikti geotechninius

tyrinėjimus.

05.03.01.04.03 Žemės sklypų

kadastrinių

matavimų ir

reikalingų

topografinių

nuotraukų atlikimas

11 Į 16900 (SB) 13631,06 (SB) Atliktų

kadastrinių

matavimų ir

topografinių

nuotraukų

skaičius

3/4

2018 m. suderintos 569 

topografinės nuotraukos

05.03.01.04.04 Specialiųjų planų

rengimas ir

tikslinimas

11 V - - Parengtų

specialiųjų

planų skaičius

-/2

Ataskaitiniais metais buvo 

vadovaujamasi 2 

specialiaisiais planais, naujų 

parengta nebuvo

05.03.01.04.05 Teritorijų

planavimo

dokumentų

parengimas ir

tikslinimas

11 V - - Parengtų/patiksl

intų teritorijų

planavimo

dokumentų

skaičius

-/5

Ataskaitiniais metais buvo 

vadovaujamasi 5 teritorijų 

planavimo dokumentais, 

naujų parengta nebuvo.

06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa



06.01.01.01.01 Atliekų tvarkymas 7 Į 19100 (SB) 18537,49 (SB) Sutvarkytų

atliekų kiekis,

kai teršėjas

nežinomas, t.

55/220

Buvo gauta papildomų lėšų, 

todėl buvo galima surinkti ir 

išvežti 4 kartus daugiau 

bešeimininkių atliekų

06.01.01.01.02 Aplinkos

monitoringo, kitų

tyrimų programų

įgyvendinimas

7 Į 10000 (SB) 10000 (SB) Įgyvendintų

programų

skaičius

2/2

Užbaigta Lėvens upės ir jos 

tvenkinio vandens tyrimų 

programa, aplinkos 

monitoringas bus tęsiamas

06.01.01.01.03 Medžiojamų gyvūnų

daromos žalos

prevencijos

priemonių diegimas

7 Į 18600 (SB) 15349,89 (SB) Vykdomų

prevencinių

priemonių

skaičius

5/6

Buvo daugiau paraiškų 

bebrų užtvankų ardymui

06.01.01.01.04 Visuomenės

švietimas ir

skatinimas

7 Į 8000 (SB) 6686,65 (SB) Vykdomų

prevencinių

priemonių

skaičius

8/10

Ugdymo įstaigos pateikė 

daugiau paraiškų projektų 

įgyvendinimui. Projektų 

vertė buvo mažesnė, negu 

planuota, todėl buvo galima 

daugiau jų finansuoti

06.01.01.01.05 Želdinių įsigijimas,

sodinimas ir

priežiūra

11 Į 11600 (SB) 11545,84 (SB) Pasodintų

želdinių skaičius

3500/3550

Pasodinta planuotas želdinių 

kiekis

06.01.01.01.07 Komunalinių

atliekų surinkimo ir

pirminio rūšiavimo

infrastruktūros

plėtojimas,

visuomenės

7 N - - - Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma.



informavimas

06.01.01.01.08 Absorbentų ir kitų

priemonių,

reikalingų avarijų

padariniams

likviduoti, įsigijimas

7 Į 3000 (SB) 2996,41 (SB) Avarijų, kuriose

buvo likviduoti

jų padariniai,

skaičius

4/4

Įvyko aplinką užteršusių 

numatytas (planuotas) 

avarijų skaičius

06.01.01.01.11 Taršos mažinimo

priemonių

įgyvendinimas

7;11 Į 3600 (SB) 3500,72 (SB) Įgyvendintų

taršos mažinimo

priemonių

skaičius

1/1

Įgyvendinta viena priemonė

06.01.01.01.12 Kitos aplinkosaugos

priemonės

7 Į 2000 (SB) 1622 (SB) Įgyvendintų

priemonių

skaičius

3/3

Daugiau įgyvendinta gamtos

objektus tvarkančių 

priemonių

06.01.01.01.13 Visuomenės

sveikatos rėmimas

7 Į 10600 (SB) 10600 (SB) Įgyvendintų

projektų

skaičius

5/5

Lėšos panaudotos 

sveikatinimo projektų 

įgyvendinimui

06.01.01.01.14 Komunalinių

atliekų surinkimas

ir tvarkymas

7 Į 530000 (SB) 530000 (SB) Surinktų atliekų

kiekis, t.

4350/5460

Dėl atliekų iš garažų ir sodų 

bendrijų apskaitos (anksčiau 

jos nebuvo) santykinai 

padidėjo atliekų kiekis

06.01.01.02.01 Melioracijos ir

hidrotechninių

statinių ir įrenginių

rekonstravimas,

remontas ir

11 Į 317000 (D)

75600 (SB)

317000 (D)

75600 (SB)

Suremontuotų/re

konstruotų

melioracijos ir

hidrotechninių

statinių ir

įrenginių

2018 m., vykdant Pasvalio 

rajono melioracijos griovių 

ir jų statinių remontą, 

suremontuota 42,180 km 

griovių (išvalytos sąnašos, 

nukirsti krūmai, nušienauta).



priežiūra skaičius

20/28

Atlikti 19 vnt. avarinių 

melioracijos statinių remonto

darbų. Atlikta 9 vnt. 

melioracijos statinių remonto

darbų gyvenvietėse. 

Suremontavus 1,930 km 

valstybei nuosavybės teise 

priklausančių drenažo linijų, 

melioracijos sistemų 

veikimas pagerėjo 56,05 ha 

žemės plote.

07 Investicijų ir verslo rėmimo programa

07.01.01.01.01 Smulkiojo verslo

subjektų rėmimas

2 Į 2500 (SB) 1500 (SB) Paramą gavusių

SVV subjektų

skaičius

6/6

Gauti 8 prašymai, 2 verslo 

subjektams parama neskirta 

nes neatitiko programos 

nuostatų

07.01.02.01.01 Sveikatos priežiūros

paslaugų ir

infrastruktūros

plėtra

7;9 V 200 (W)

600 (E)

2,25 (W)

27,75 (E)

Paslaugų gavėjų

skaičius

6/-

Įgyvendintų

projektų

skaičius

-/-

Ataskaitiniais metais 

pateikta paraiška „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas“. Taip pat pateikta

paraiška Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą 

tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas 

Pasvalio rajone. 2018 m. 

rugsėjo 6 d. pasirašyta 

finansavimo sutartis ir 

projektas pradėtas 

įgyvendinti. 



07.01.02.01.02 Socialinių paslaugų

ir infrastruktūros

plėtra

7;9 V 10900 (SB)

121200 (E)

11110,29 (SB)

113304,77 (E)

Įsigytų/suremon

tuotų socialinių

būstų skaičius

6/3

Ataskaitiniais metais butų 

pirkimo konkursai 8 butams 

įsigyti skelbti 3 kartus, gauti 

3 pasiūlymai. 

Projektas „Bendruomeniniai 

šeimos namai“  per 2018 

metus suteikė paslaugų 305 

dalyviams: individualių 

konsultacijų  suteikta 105 

asmenims; individualių 

konsultacijų šeimos nariams 

suteikta – 110 asmenų; 

individualių konsultacijų 

tėvystės gebėjimų ugdymo ir

stiprinimo 116 asmenių;  

grupinių konsultacijų šeimos

nariams suteikta 54 

asmenims; mediacijos  

konsultacijos suteiktos 40 

asmenų; pavėžėjimo 

paslauga suteikta 20 asmenų;

vaiko priežiūros paslauga 39 

vaikams.

07.01.02.02.01 Švietimo įstaigų

paslaugų ir

infrastruktūros

plėtra

7;10;11 V 112000 (VIP)

221500 (SB)

112000 (VIP)

177758,94

(SB)

Įgyvendintų

projektų

skaičius

Įrengtų statinių

skaičius

Projektas „Vaikų ir jaunimo 

neformalaus ugdymo 

galimybių plėtra Pasvalio 

muzikos mokykloje“ 

pradėtas įgyvendinti pagal 

numatytą veiklų grafiką. 

Remonto darbai pradėti 2018

m.  ir planuojami užbaigti 



2019 m. vasarą.

Projektas „Pasvalio P. 

Vileišio gimnazijos 

modernizavimas“, kurio 

metu yra remontuojama aktų

salė, pradėtas įgyvendinti ir 

planuojamas užbaigti 2019 

m. pirmoje pusėje. 

Projektas „Pasvalio P. 

Vileišio gimnazijos sporto 

aikštyno atnaujinimas“ 

pradėtas įgyvendinti, darbai 

vyksta. Projektą planuojama 

užbaigti 2020 m.

Projektas „Pasvalio lopšelio-

darželio „Žilvitis“ 

modernizavimas“, kurio 

metu bus modernizuotos 2 

grupės jas perplanuojant, 

suremontuojant, sukuriant 

jose kūrybiškumą 

skatinančias erdves, pradėtas

įgyvendinti. Planuojama 

įgyvendinti 2019 m.

07.01.02.03.01 Kelių transporto

infrastruktūros ir

viešųjų erdvių

plėtra, kontrolė ir

priežiūra

7;11 Į 6300 (SB)

604900 (E)

235400 (Z)

6236,15 (SB)

507417,01 (E)

347392,16 (Z)

Įgyvendintų

projektų

skaičius

1/1

Rekonstruotų

gatvių skaičius

Pasvalio miesto Biržų gatvės

rekonstravimo I etapas 2018 

m. buvo įgyvendinamas 

pagal numatytą veiklų 

įgyvendinimo grafiką. 

Planuojama užbaigti 2019 m.

Projektas „Pasvalio miesto 

viešosios infrastruktūros 



-/- plėtros II etapas“ 

įgyvendintas, rodikliai 

pasiekti.

07.01.02.03.02 Regiono judrumo

didinimas plėtojant

regionų jungtis (Via

Baltica)

7;11 V 3100 (SB) 3025 (SB) Įrengtų

sustojimo ir

poilsio aikštelių

skaičius

Įgyvendintų

projektų

skaičius

2018 m. buvo parengtas 

investicinis projektas

07.01.02.03.03 Pėsčiųjų ir dviračių

takų rekonstrukcija

ir plėtra

11 Į 60300 (Z)

22800 (E)

60101,45 (Z)

22705,29 (E)

Įgyvendintų

projektų

skaičius

1/1

Ataskaitiniais metais 

dviračių tako įrengimo 

darbai pradėti ir projektas 

įgyvendintas.

07.01.02.03.04 Elektromobilių

įkrovimo aikštelių

rengimas

- N - - Įrengtų

elektromobilių

įkrovimo

aikštelių

skaičius

Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma

07.01.02.03.05 Vietinių kelių

techninių

parametrų ir eismo

saugos gerinimas

- N - - - Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma

07.01.02.04.01 Daugiatiksliai

plėtros projektai

7;11 V 117400 (SB) 116251,51

(SB)

Parengtų

investicinių

projektų,

galimybių

studijų ir

rinkodaros planų

skaičius

Ataskaitiniais metais 

apmokėtos projektinių 

pasiūlymų ir paraiškų 

parengimo, teritorijų 

bendrųjų planų stebėsenos 

ataskaitos parengimo, 

teisinių paslaugų ir kitos 



-/-

Parengtų

techninių

projektų/ekspert

izių skaičius

-/-

Įgyvendintų

projektų

skaičius

-/-

Įsigytų

ekologiško

viešojo

transporto

priemonių

skaičius

-/-

Renovuotų/atna

ujintų pastatų

skaičius

-/-

Rekonstruotų

statinių skaičius

-/-

išlaidos

Projektas „Paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas 

savivaldybėje“ ataskaitiniais 

metais pradėtas įgyvendinti: 

atlikta gyventojų apklausa.. 

Atlikta Savivaldybės pastato 

dalinė renovacija.

07.01.02.04.02 Daugiabučių namų

renovacija

- N - - Renovuotų/atna

ujintų 

daugiabučių 

skaičius

Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma



07.01.02.04.03 Ūkio plėtros

projektų

įgyvendinimas

7;11 V 3200 (Z)

100 (E)

100 (W)

3165,36 (Z)

44,33 (E)

3,91 (W)

Įgyvendintų

projektų

skaičius

Ataskaitiniais metais buvo 

parengta techninio projekto 

ekspertizė, techninis 

projektas A laida. Projektas 

darbai bus pradėti 2019 m.

07.01.02.04.04 Kaimo gyvenamųjų

vietovių

atnaujinimas ir

plėtra

7 V - - Įgyvendintų

projektų

skaičius

-/-

Ataskaitiniais metais buvo 

pasirašytos finansavimo 

sutartys su  Nacionalinei 

mokėjimo agentūra (NMA 

dėl 5 projektų finansavimo: 

Daujėnų, Raubonių, 

Krinčino, Pušaloto, Saločių 

mstl. viešosios 

infrastruktūros atnaujinimo.  

Projektai pradėti įgyvendinti.

07.01.02.04.05 Kompleksinė

Pasvalio miesto

plėtra

- N - - - Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma

07.01.02.04.06 Melioracijos statinių

rekonstravimas

11 V - - Įgyvendintų

projektų

skaičius

-/-

Ataskaitiniais metais 

pateikta projektinė paraiška

07.01.02.04.07 Kraštovaizdžio

apsauga

7;11 V 500 (E) 473 (E) Įgyvendintų

projektų

skaičius

-/-

Ataskaitiniais metais 

parengta projekto 

„Kraštovaizdžio formavimas

ir ekologinės būklės 

gerinimas Joniškėlio dvaro 

parke“ ekspertizė. Darbai 

numatomi 2019 m. 



07.01.02.05.01 Modernizuoti

vandentvarkos

infrastruktūrą,

gerinti vandens

telkinių būklę

- N - - Modernizuotų

vandentvarkos

infrastruktūros

objektų skaičius

-/-

Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma.

07.01.02.05.02 Modernizuoti

atliekų tvarkymo

sistemą rajone

- N - - - Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma.

07.01.02.05.03 Paviršinių nuotekų

sistemų tvarkymas

7;11 N - - - Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma.

07.01.02.05.04 Geriamojo vandens

ir nuotekų

tvarkymo sistemų

renovavimas ir

plėtra

UAB

Pasvalio

vandenys

V 28600 (SB) - Įgyvendintų

projektų

skaičius

1/-

Ataskaitiniais metais buvo 

rengiamas techninis 

projektas.

07.01.02.05.05 Užterštų teritorijų

tvarkymas

7 Į 9100 (E) 9017,44 (E) Įgyvendintų

projektų

skaičius

1/1

Ataskaitiniais metais  

įgyvendintas projektas 

„Užterštos sandėlio 

teritorijos Pasvalio r. 

Pumpėnų sen. Kriklinių 

mstl. sutvarkymas“.

07.01.02.06.01 Modernizuoti

kultūros ir turizmo

(įstaigų)

infrastruktūrą bei

paslaugas

1.3;7;1.2;

1.1

V 63000 (SB)

343000 (Z)

178700 (E)

33818 (SB)

204193,23 (Z)

130971,63 (E)

Rekonstruotų

objektų skaičius

-/-

Įgyvendintų

projektų

skaičius

Ataskaitiniais metais buvo 

vykdoma Pasvalio kultūros 

centro rekonstrukcija: 

parengtas investicinis 

projektas, vyko kino salės 

remonto darbai.

Projektas „Pasvalio krašto 

muziejaus-modernaus 



-/- edukacijos ir relaksacijos 

centras“ pradėtas įgyvendinti

pagal ITI veiksmų 

įgyvendinimo grafiką. 

Rangos darbus numatoma 

pradėti 2019 m.

 Projektas „Modernaus 

tarpvalstybinio vaikų ir 

jaunimo verslumo 

kompetencijų ugdymo tinklo

bibliotekose kūrimas“ 

pratęstas iki 2019-06-30 dėl 

užsitęsusių rekonstrukcijos 

darbų. 

08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa

08.01.01.01.01 Remti

bendruomeninę

veiklą savivaldybėse

1 Į 22000 (VB) 17238 (VB) Paramą gavusių

bendruomenių

skaičius

17/18

Įgyvendinant 

Nevyriausybinių 

organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2017–2019 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo

2.3 priemonę „Remti 

bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ Pasvalio 

rajono savivaldybei iš 

valstybės biudžeto buvo 

skirta 17 238 eurai. 

Priemonės įgyvendinime 

dalyvavo 18 rajone 

veikiančių bendruomenių ir 

nevyriausybinių 



organizacijų. 

08.01.01.01.02 Religinių bendrijų

rėmimas

1 Į 51000 (SB) 51000 (SB) Paramą gavusių

religinių

bendrijų

skaičius

4/8

Ataskaitiniais metais paramą

gavo 8 religinės bendrijos. 

08.01.01.01.03 Policijos

įgyvendinamų

projektų rėmimas

1 Į 8700 (SB) 8700 (SB) Paramą gavusių

policijos

programų/projek

tų skaičius

1/1

2018-03-21 sprendimu Nr. 

T1-58 Policijos 

įgyvendinamai programai 

„Būk saugus 2018“ skirta 8 

700 eurų.

08.01.01.01.04 Nevyriausybinių

organizacijų

rėmimas

1 Į 53100 (SB) 53087,58 (SB) Paremtų

nevyriausybinių

organizacijų

skaičius

32/73

Parengtų

nevyriausybinių

organizacijų

projektų

skaičius

54/73

2018 m. konkurso buvo 

rajono nevyriausybinėms 

organizacijoms buvo 

paskirstyti 33 759 eurai. 

Maksimali vieno projekto 

finansavimo suma siekė 600 

eurų. Finansavimą konkurso 

būdu gavo 57 rajone 

veikiančios bendruomenės, 

nevyriausybinės 

organizacijos ir viešosios 

įstaigos. Likusios lėšos 

bendruomenėms ir 

nevyriausybinėms 

organizacijoms buvo 

paskirstytos ne konkurso 

būdu. Finansavimą ne 

konkurso būdu gavo 16 

organizacijų.



08.01.01.01.05 Nevyriausybinių

organizacijų tinklo

plėtra ir veiklos

skatinimas

1 Į - - Naujai įkurtų

NVO skaičius

0/1

Ataskaitiniais metais 

Savivaldybėje įkurta nauja 

asociacija „Aktyvus 

Pasvalys“

08.01.01.02.01 Šeimos ir darbo

įsipareigojimų

derinimas

1 N - - Renginiuose,

skatinančiuose

moterų ir vyrų

lygybę bei

diskriminacijos

mažinimo darbo

rinkoje,

dalyvavę

asmenys,

siekiant, kad

mokymuose

dalyvautų ne

mažiau kaip 40

proc. tos pačios

lyties asmenų

-/-

Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma, 

nes jai nebuvo planuojamas 

finansavimas.

08.01.01.02.02 Diskriminacijos

mažinimo ir

socialinių problemų

prevencija darbo

rinkoje

1 N - - Renginių,

skatinančių

moterų ir vyrų

lygybę bei

diskriminacijos

mažinimo darbo

rinkoje, skaičius

-/-

Ataskaitiniais metais 

priemonė nebuvo vykdoma, 

nes jai nebuvo planuojamas 

finansavimas.



08.01.02.01.02 Vaikų ir jaunimo

neformalaus

ugdymo galimybių

(ypač kaimo

vietovėse)

plėtojimas

10 Į - - Neformaliojo

vaikų švietimo

programų

skaičius

1/1

2018 m. parengta 1 

programa, įgyvendinti 29 

projektai.

08.01.02.01.03 Vaikų ir jaunimo

socializacijos

projektų

įgyvendinimas

10 Į 15000 (SB) 14999 (SB) Įgyvendintų

vaikų ir jaunimo

socializacijos

programų/projek

tų skaičius

20/26

2018 m. dalyvavo 624 vaikai

ir jaunuoliai, iš jų 247 vaikai

ir jaunuoliai iš socialiai 

pažeidžiamų šeimų.

08.01.02.01.04 Jaunimo

organizacijų veiklos

skatinimas

26 Į 15000 (SB) 15000 (SB) Pateiktų

jaunimo

organizacijų

projektų

skaičius

18/40

Paremtų

jaunimo

organizacijų

projektų

skaičius

18/35

2018 m. buvo gautos 40 

paraiškų. Konkurso būdu 32 

jaunimo ir su jaunimu 

dirbančioms organizacijoms 

buvo paskirstyta 13 529 

eurai. Ne konkurso būdu 

buvo paskirstyta 1471 eurai. 

Šios lėšos buvo skirtos dar 3 

jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų 

projektams. 

08.01.02.01.05 Jaunimo

savanoriškos veiklos

skatinimas

26 V - - Paremtų

savanorių

skaičius

5/1

Ataskaitiniais metais vienas 

savanoris savanoriavo 

Pasvalio M. Katiliškio 

viešojoje bibliotekoje. 

Aktyvesnė savanorystė 

planuojama 2019 m.



08.01.02.01.06 Jaunimo reikalų

tarybos  veiklos

plano įgyvendinimas

26 V - - Veiklos plano

įgyvendinimas,

proc.

90/85

2018 m. įvyko 6 JRT 

posėdžiai. Posėdžių metu 

buvo vertinamos jaunimo ir 

su jaunimu dirbančių 

organizacijų pateiktos 

projektinės paraiškos ir 

prašymai, analizuojama LR 

socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos bei Jaunimo 

reikalų departamento 

pateikta informacija jaunimo

politikos įgyvendinimo 

klausimais ir kita.

08.01.02.01.07 Jaunimo mokymų,

seminarų,

konferencijų

organizavimo ir kitų

išlaidų

kompensavimas

26 Į - - Organizuotų

renginių

jaunimui

skaičius

4/5

Ataskaitiniais metais buvo 

suorganizuoti Jaunimo 

apdovanojimai, Pilietiškumo

mokykla, Europe goes local

3 renginių ciklas

08.01.02.01.08 Atviro darbo su

jaunimu plėtra ir

veiklos užtikrinimas

1.1 Į 4200 (SB) 4200 (SB) Unikalių

atvirojo jaunimo

centro lankytojų

skaičius

10/508

Mažiau

galimybių

turinčių, rizikos

grupei

priklausančių,

Atviro jaunimo

centro/erdvės

lankytojų

Ataskaitiniais metais 

jaunimui parengėme įvairių 

veiklų ir jų pasirinkimą 

plėtėme reaguodami į 

jaunuolių poreikius. Jaunimo

erdvėje „Mono arba stereo“ 

–   jaunimui sudarytos 

galimybės turiningai ir 

saugiai leisti laisvalaikį, 

neformaliai bendrauti ir 

atsipalaiduoti saugioje 

aplinkoje. Ataskaitiniais 

metais įgyvendinome 2 

projektus, skirtus atviro 



skaičius

2/82

Jaunimo

inicijuotų/suorg

anizuotų veiklų

skaičius

1/15

projektų metų vykdytos 

veiklos ir lėmė padidėjusį 

lankytojų (tame tarpe ir 

mažiau galimybių turinčių 

lankytojų) skaičių: įsigytos 

papildomos laisvalaikio 

praleidimo priemonės 

(gitara, nauji vaizdo ir stalo 

žaidimai, filmai) skatino 

jaunimą lankytis Jaunimo 

erdvėje; organizuota daug 

įvairių veiklų;  didelis 

dėmesys buvo skiriamas 

reklamai ir informacijos apie

jaunimui teikiamas 

paslaugas viešinimui. Prie 

jaunimo erdvės veiklų 

prisidėjo savanoriai, kas 

lėmė jaunimo 

inicijuotų/organizuotų veiklų

skaičiaus padidėjimą.

08.01.02.02.01 Vaiko teisių apsauga 13 Į 47800 (D) 46420,67 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijoms,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

Gautos lėšos panaudotos 

valstybės tarnautojų darbo 

užmokesčiui, komandiruočių

apmokėjimui, darbo ir 

kanceliarinių priemonių 

įsigijimui.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. 

Vaiko teisių skyrius tapo 

pavaldus Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybai.



08.01.02.02.02 Jaunimo teisių

apsauga

26 Į 14000 (D) 14000 (D) Valstybės

dotacijų, skirtų

vykdyti

valstybinėms

(perduotoms

savivaldybėms)

funkcijoms,

įsisavinimas

(proc.)

100/100

Priemonės įgyvendinimui 

skirtos lėšos panaudotos 

jaunimo reikalų 

koordinatoriaus darbo 

užmokesčiui, priemonėms, 

kvalifikacijos tobulinimui. 

Ataskaitos už veiklos 

vykdymą pateiktos. 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai.

09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa

09.02.01.01.01 Užtikrinti mokinių

visuomenės

sveikatos priežiūrą

mokyklose ir

ikimokyklinėse

ugdymo įstaigose

9.4 Į 68000 (D) 68000 (D) Mokyklose

organizuotų

sveikatinimo

renginių

skaičius 1000

mokinių (vnt.)

166/314

Ataskaitiniais metais vyko 

daug renginių fizinio 

aktyvumo tema

09.02.01.01.02 Visuomenės

sveikatos biuro

veiklos užtikrinimas

9.4 Į 10000 (SP) 10000 (SP) Sveikatinimo

renginiuose

dalyvaujančių

asmenų skaičius

1000 gyventojų

(vnt.)

144/236

Aktyvus dalyvavimas 

renginiuose, skirtuose 

fiziniam aktyvumui 

(mankštos su 

kineziterapeutu, joga, 

funkcinės treniruotės ir kt.).

09.02.01.01.03 Sveikatos priežiūros

rėmimas

įgyvendinant

Visuomenės

sveikatos rėmimo

1;9 Į 46300 (SP) 46282,47 (SP) Įgyvendintų

projektų

skaičius

45/54

Įgyvendintas 51 projektas ir 

3 tikslinės Savivaldybės 

programos



specialiąją

programą

09.02.01.01.04 Užtikrinti

visuomenės

sveikatos stebėseną

ir stiprinimą

savivaldybėje

9.4 Į 37900 (D) 37900 (D) Sveikatinimo

renginių

skaičius 1000

gyventojų (vnt.)

5/7,5

Vertinimo kriterijus 

pasiektas.

09.02.01.01.05 Sveikatos priežiūros

(asmens ir

visuomenės)

paslaugų kokybės ir

prieinamumo

gerinimas

1;9.4;

PASPC

Į 9200 (SB)  9200 (SB) Darbuotojų etatų

skaičius

1/1

Užtikrinant projekto 

„Sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas Pasvalio 

rajono savivaldybės 

jaunimui“ tęstinumą, 

finansuotas 1 etatas   (2 

darbuotojai po 0,5 etato)

09.02.01.01.06 Gyventojų sveikatos

stiprinimas bei ligų

prevencijos

vykdymas

1; 9.4;

PASPC

V 51100 (SB)

30900 (SP)

49300 (SB)

30854,98 (SP)

Įgyvendintų

priemonių

skaičius

2/2

Asmenų,

dalyvavusių

projekto

veiklose,

skaičius

350/280

Suteiktų

paslaugų

skaičius

VSB projekto „Sveikos 

gyvensenos skatinimas 

Pasvalio rajono 

savivaldybėje“ veiklos 

pradėtos įgyvendinti vėliau, 

negu buvo planuota.

Pasvalio ligoninė teikė 

kompiuterinės tomografijos 

paslaugas

PASPC įgyvendintas  

projektas „Pasvalio rajono 

gyventojų sveikatos 

stiprinimas ir gyvenimo 

kokybės gerinimas“. 

Įgyvendintos 2 priemonės: 

1. Patobulinta informacinė 



2050/1958 sistema ESIS (elektroninės 

sveikatos istorijos sistema). 

2. Įsigyta medicininės, 

odontologinės įrangos.

09.02.01.02.01 Sportinės veiklos

organizavimas ir

vykdymas

10.12 Į 10000 (SB) 9932,02 (SB) Organizuotų

sporto renginių

varžybų skaičius

430/430

Lėšos panaudotos klubų 

sporto varžybų 

organizavimui, inventoriui ir

paslaugoms įsigyti

09.02.01.02.03 Sportinės veiklos

pasirinkimo

galimybių plėtra,

gyventojų fizinio

aktyvumo

skatinimas

10 Į - - Parengtų ir

įgyvendintų

fizinio

aktyvumo

skatinimo

programų

skaičius

1/1

Suorganizuotų

renginių

skaičius

450/570

Renginių

dalyvių skaičius

3700/5357

Vertinimo kriterijai sudaryti 

iš:

Sporto mokyklos sporto 

renginių;

Suaugusių sporto renginių;

Mokyklų sporto renginių.

Įgyvendinta fizinio 

aktyvumo skatinimo 

programa.

09.02.01.02.04 Kūno kultūros ir

sporto programų bei

projektų

finansavimas ir

įgyvendinimas

10.12 Į 1250 (VB) 1250 (VB) Paremtų sporto

projektų

skaičius

1/1

Projektų

Lėšos panaudotos XI 

Lietuvos seniūnijų sporto 

žaidynių organizavimui. 

Nupirkti apdovanojimai 

(medaliai, taurės, suvenyrai, 



veiklose

dalyvavusių

asmenų

skaičius,

siekiant ne

mažesnio kaip

30 proc. tos

pačios lyties

asmenų

dalyvavimo

350/350

diplomai) 

09.02.01.02.06 Nevyriausybinių

kūno kultūros ir

sporto organizacijų,

viešųjų įstaigų

profesionalaus

sporto projektams

finansuoti

10 Į 139000 (SB) 139000 (SB) Įgyvendintų

projektų

skaičius

1/1

Skirtos lėšos 2018 m. buvo 

panaudotos VšĮ „SSK“

klubo žaidėjų atlyginimams, 

dalyvavimui varžybose ir 

sporto inventoriaus 

įsigijimui.

09.02.01.02.07 Nevyriausybinių

kūno kultūros ir

sporto organizacijų,

viešųjų įstaigų

mėgėjiško sporto

projektams

finansuoti

10 V 38000 (SB) 38000 (SB) Įgyvendintų

projektų

skaičius

13/10

Skirtos lėšos 2018 m. buvo 

panaudotos klubų 

dalyvavimui varžybose, 

kurių nefinansavo Sporto 

mokykla ir sporto 

inventoriaus įsigijimui.

Projektų įgyvendinta buvo 

mažiau, nes buvo pateikta 

mažiau paraiškų.




