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PASVALIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 
punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu,  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, 
patvirtinto Pasvalio rajono  savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86, 253 
punktu, Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito už  savo ir Savivaldybės administracijos 
praėjusių metų veiklą ir teikia veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai ir merui. 

Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės administracijai vadovavo direktorius Rimantas 
Užuotas. Savivaldybės administracijos direktorius organizavo Savivaldybės administracijos darbą, 
vykdė jam priskirtas personalo funkcijas. Direktorius veiklą vykdė ir  priėmė sprendimus 
vadovaudamasis  įstatymų jam suteiktais įgaliojimais. Daugiausia dėmesio ir pastangų buvo skirta  
investicinių projektų įgyvendinimui, gyventojų socialinėms problemoms spręsti, organizuojant ir 
užtikrinant administracinių paslaugų teikimą, įgyvendinant valstybės ir Savivaldybės institucijų 
priimtų teisės aktų vykdymą.  

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitoje 
pateikta informacija apie pagrindinių Savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų 
vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą. Ataskaitoje pateikti Savivaldybės administracijos 
struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) 2012 metų veiklos ataskaitų duomenys. 

 
Administracijos struktūra 
Savivaldybės administracijos struktūra patvirtinta Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 

28 d. sprendimu Nr. T1-185, struktūros pakeitimų 2012 m. nebuvo.   
Savivaldybės administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų bei darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičius – 326. 
Pažymėtina, kad 2012 metais didžiausias leistinas pareigybių skaičius Savivaldybės 
administracijoje nebuvo keičiamas. 

Per ataskaitinį laikotarpį, t.y. nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.: 
 priimti 31 asmenys (3 valstybės tarnautojai; 28 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis); 
 atleista 30 asmenų (2 valstybės tarnautojai; 28 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis); 
 perkelti į kitas pareigas 7 asmenys (1 valstybės tarnautojas; 6 darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis). 
Išsamūs duomenys apie personalo kaitą 2012 metais Savivaldybės administracijos 

struktūriniuose padaliniuose (skyriuose)  pateikiami 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Personalo kaita  Savivaldybės administracijos skyriuose 2012 m. 
 

Eil. 
Nr. 

Skyriaus pavadinimas 
Darbuotojų 

skaičius 
2012-01-01 

Priimta Atleista 
Perkelta 
į kitas 

pareigas 

Darbuotojų 
skaičius 

2012-12-31 
1. Apskaitos skyrius 8 0 0 0 8 
2. Bendrasis skyrius 15 1 2 4 14 
3. Civilinės metrikacijos skyrius 2 0 0 0 2 
4. Centralizuoto vidaus audito 

skyrius 
2 0 0 0 2 

5. Finansų skyrius 4 0 0 0 4 
6. Investicijų ir turto valdymo 

skyrius 
10 0 1 0 9 
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7. Juridinis ir personalo skyrius 4 2 1 0 5 
8. Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius 
11 0 1 0 10 

9. Švietimo ir sporto skyrius 8 0 0 0 8 
10. Teritorijų planavimo ir ūkio 

plėtros skyrius 
9 0 0 0 9 

11. Ūkio ir transporto tarnyba 14 0 0 0 14 
12. Vaiko teisių apsaugos skyrius 3 1 0 0 4 
13. Žemės ūkio skyrius 5 0 0 0 5 
 Iš viso 95 4 5 4 94 

 
Didžiausia personalo kaita (neatsižvelgiant į perkėlimo į kitas pareigas duomenis) 2012 

metais buvo Juridiniame ir personalo skyriuje – 2 priimti ir 1 atleistas asmuo.  
Socialinės paramos ir sveikatos bei Investicijų ir turto valdymo skyriuose 2012 metais 

atleista po 1 darbuotoją. Priežastis – su specialistais, sulaukusiais senatvės pensijos amžiaus, jų 
prašymu buvo nutrauktos darbo sutartys. 

Po Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo 
įsigaliojimo, įtvirtinusio, jog juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų 
darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, Vaiko teisių apsaugos skyriuje 
įsteigta vyriausiojo specialisto (teisininko) pareigybė. Įvykus konkursui į nurodytas pareigas 
priimtas valstybės tarnautojas. 

Bendrajame skyriuje vyresniajam specialistui (raštvedybai) suteikus atostogas vaikui 
prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, į jo pareigas priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas. Šiame 
skyriuje atleisti du darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis - sekretorius (darbo sutartis sutraukta 
darbuotojo prašymu) ir archyvaras (darbo sutartis nutraukta darbuotojo, sulaukusio senatvės 
pensijos amžiaus, prašymu). Skyriuje 4 darbuotojai perkelti į kitas pareigas. 

Išsami priimtų, atleistų ir perkeltų į kitas pareigas asmenų dinamika pagal atskirus 
Administracijos struktūrinius teritorinius padalinius – seniūnijas - pateikiama 1 paveiksle. 
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1 pav. Priimti ir atleisti valstybės tarnautojai/darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 

Administracijos seniūnijose 2012 m. 
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Daugiausia valstybės tarnautojų ir darbuotojų atleido: Daujėnų, Pumpėnų ir Vaškų 

seniūnijos (po 4), Krinčino, Pasvalio miesto ir Pušaloto seniūnijos (po 3). Daugiausia darbuotojų 
priėmė Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos (atitinkamai 7 ir 6 darbuotojus).  

Didžiausia personalo kaita - Pumpėnų ir Vaškų seniūnijose (atitinkamai 7 priimti ir 4 
atleisti; 6 priimti ir 4 atleisti). Pagrindinė priežastis, lėmusi didžiausią personalo kaitą šiose 
seniūnijose – atliekamų darbų sezoniškumas – katilinių kūrikai priimami pagal terminuotas darbo 
sutartis šildymo sezono laikotarpiui. 

Personalo kaitos nebuvo – Joniškėlio apylinkių seniūnijoje (nebuvo nei priimtų, nei atleistų 
darbuotojų). 

Savivaldybės administracijos personalą sudaro 59 proc. moterų ir 41 proc. vyrų. Palyginus 
2008–2012 m. laikotarpio duomenis, galima teigti, kad kokybinė Savivaldybės administracijos 
sudėtis (pagal lytį) iš esmės nesikeitė.  

 
2 lentelė. Kokybinė Savivaldybės administracijos sudėtis (pagal lytį) 2008–2012 m. 

 

Metai 
Valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis 
Valstybės tarnautojai 

Darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartis 

59 proc. moterys 66 proc. moterys 57 proc. moterys 
2008 m. 

41 proc. vyrai 34 proc. vyrai 43 proc. vyrai 
58 proc. moterys 64 proc. moterys 56 proc. moterys 

2009 m. 
42 proc. vyrai 36 proc. vyrai 44 proc. vyrai 
58 proc. moterys 64 proc. moterys 56 proc. moterys 

2010 m. 
42 proc. vyrai 36 proc. vyrai 44 proc. vyrai 
60 proc. moterys 63 proc. moterys 59 proc. moterys 

2011 m. 
40 proc. vyrai 27 proc. vyrai 41 proc. vyrai 
59 proc. moterys 65 proc. moterys 57 proc. moterys 

2012 m. 
41 proc. vyrai 35 proc. vyrai 43 proc. vyrai 

 
Didžiąją Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, dalį sudaro nuo 41 iki 62,5 metų amžiaus - 76 proc. visų darbuotojų (nuo 41 iki 50 
m. amžiaus sudaro 40 proc., nuo 51 iki 62,5 m. amžiaus – 36 proc.). Nuo 31 iki 40 metų amžiaus 
sudaro 15 proc., virš 62,5 metų amžiaus – 5 proc., o iki 30 m. sudaro tik 4 proc. visų darbuotojų.  

Savivaldybės administracijoje didžiausią valstybės tarnautojų dalį 2012 metais sudarė 
valstybės tarnautojai, kurių tarnybos Lietuvos valstybei stažas yra 21 metai - 34 proc. Likusi dalis 
valstybės tarnautojų pasiskirstė taip: 15 proc. valstybės tarnautojų - 12 metų stažas Lietuvos 
valstybei; 11 proc. – 3 metų stažas; po 10 proc. – 6 ir 9 m. stažas; 9 proc. – 18 m. stažas; 6 proc. - 
15 m. stažas; 5 proc. – iki 3 metų stažas. 

Apibendrinus valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo ir amžiaus rodiklius 
galima teigti tai, kad darbuotojai, įgiję valstybės tarnautojo statusą, turi motyvaciją dirbti ir neskuba 
pasitraukti iš valstybės tarnybos. 

 
Savivaldybės administracijos personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas 
Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta, kad valstybės tarnautojų mokymui įstaigoje turi būti 

numatomos lėšos, kurių dydis - ne mažiau kaip 1 proc. ir ne daugiau kaip 5 proc. valstybės 
tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. 2012 metais 47 valstybės tarnautojai dalyvavo 
mokymuose (įstaigos valstybės tarnautojų skaičius - 80). Mokymams panaudota 0,21 proc. biudžeto 
lėšų nuo įstaigos valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. Įstaigos prasta 
finansinė padėtis lėmė pakankamai mažą valstybės tarnautojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičių. 
Valstybės tarnautojai, siekiantys tobulinti turimas žinias, rinkosi nemokamus seminarus, mokymus.  
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2012 metais ne tik valstybės tarnautojai kėlė kvalifikaciją, ją tobulino ir darbuotojai, 
dirbantys pagal darbo sutartis. Specialistai dalyvavo šiuose mokymuose: Darbo teisė, darbuotojų 
sauga ir sveikata; Energijos vartojimas ir atsinaujinimas; Miestų želdynų formavimas; Naujos kelio 
ženklų, ženklinimo, šviesoforų įrengimo taisyklės; Civilinė sauga pagal ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centrų organizavimą. 

 
 Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos interesų atstovavimas teismuose 
Juridinio ir personalo skyriaus  teisininkai 2012 metais atstovavo Savivaldybės tarybai, 

Savivaldybės administracijai atsakovu arba trečiuoju asmeniu, suinteresuotu asmeniu 39 bylose. 
Informacija apie atstovavimą pateikiama 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Atstovavimas teismuose Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai 2012 metais 

 
Eil. 
Nr. 

Byla Procesinė 
padėtis 

Rezultatai 

1. Civilinė byla Nr. 2-
182-765/2012 
teismo iniciatyva 
dėl globos 
nustatymo, globėjo 
ir turto 
administratoriaus 
paskyrimo 
 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-06-06 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta globėjo ir 
turto administratoriaus kandidatūra. 2012-07-27 
priimta nutartis dėl globos nustatymo, globėjo ir 
turto administratoriaus paskyrimo. Pasirinktas 
siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi.  

2. Civilinė byla Nr. 2-
779-500/2012 
pagal T.K. 
pareiškimą dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-07-25 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-07-27 priimta nutartis dėl 
rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. 
Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

3. Civilinė byla Nr. 2-
68-765/2012 
teismo iniciatyva 
dėl globos 
nustatymo, globėjo 
paskyrimo 
 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-06-06 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta globėjo ir 
turto administratoriaus kandidatūra. 2012-07-27 
priimta nutartis dėl globos nustatymo, globėjo 
paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 
Nutartis įsiteisėjusi. 

4.  Civilinė byla Nr. 2-
184-500/2012 
pagal J.P. 
pareiškimą dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-01-30 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-02-1 priimta nutartis dėl rūpybos 
nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 
siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

5.  Civilinė byla Nr. 2-
540-500/2012 
pagal K.G. 
pareiškimą dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-05-18 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-05-21 priimta nutartis dėl 
rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. 
Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 
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6.  Civilinė byla Nr. 2-
349-500/2012 
pagal P.P. 
pareiškimą dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-03-19 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-03-20 priimta nutartis dėl 
rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. 
Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

7.  Civilinė byla Nr. 2-
569-205/2012 
pagal V.B. 
pareiškimą dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-05-31 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-07-11 priimta nutartis dėl 
rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. 
Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

8.  Civilinė byla Nr. 2-
71-765/2012 
teismo iniciatyva 
dėl globos 
nustatymo, globėjo 
ir turto 
administratoriaus 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-06-07 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta globėjo ir 
turto administratoriaus kandidatūra. 2012-07-27 
priimta nutartis dėl globos nustatymo, globėjo ir 
turto administratoriaus paskyrimo. Pasirinktas 
siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

9.  Civilinė byla Nr. 2-
221-765/2012 
pagal R.V. 
pareiškimą dėl 
atleidimo nuo 
globėjo pareigų 
atlikimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-02-07 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta naujo 
globėjo kandidatūra. 2012-02-17 priimta nutartis 
dėl atleidimo nuo globėjo pareigų atlikimo ir naujo 
globėjo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 
kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

10. Civilinė byla Nr. 2-
70-765/2012 pagal 
Socialinės paramos 
ir sveikatos 
skyriaus 
pareiškimą dėl 
nušalinimo nuo 
rūpintojo pareigų 
atlikimo 

Pareiškėjas 2011-11-07 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateiktas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 
pareiškimas dėl rūpintojo nušalinimo nuo pareigų 
atlikimo (netinkamas jų vykdymas) ir pateiktas 
kitas kandidatas. 2012-02-17 priimta nutartis dėl 
nušalinimo nuo rūpintojo pareigų atlikimo ir naujo 
rūpintojo paskyrimo. Pareiškimas patenkintas 
visa apimtimi. Nutartis įsiteisėjusi. 

11.  Civilinė byla Nr. 
S2-403-500/2012 
pagal Pasvalio 
rajono 
savivaldybės 
administracijos 
prašymą dėl 
būtinojo 
hospitalizavimo 
termino pratęsimo 

Pareiškėjas 2012-03-23 pateiktas Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos prašymas dėl būtinojo 
hospitalizavimo termino pratęsimo 6 mėnesiams 
(asmeniui reikalingas gydymas, nes tebėra 
pavojingas kitiems asmenims). 2012-03-28 priimta 
nutartis, kuria prašymas patenkintas visa 
apimtimi. Nutartis įsitesėjusi. 

12. Civilinė byla Nr. 2-
95-500/201; 2A-
502-252-20122 
pagal V.S. ieškinį 

Atsakovas 2011-11-28 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateiktas V.S. ieškinys dėl tarnybinio buto statuso 
panaikinimo ir nuomos sutarties sudarymo. 2012-
01-06 pateiktas atsiliepimas - Savivaldybės 
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dėl tarnybinio buto 
statuso 
panaikinimo ir 
nuomos sutarties 
sudarymo 

administracija nesutinka su ieškinio reikalavimais. 
2012-04-30 priimtas sprendimas – ieškinys 
atmestas. 2012-05-21 pateiktas ieškovės apeliacinis 
skundas, kuriame prašoma Pasvalio rajono 
apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti 
naują spendimą. 2012-06-04 pateiktas atsiliepimas į 
apeliacinį skundą, kuriame nesutinkama su skundo 
reikalavimais ir prašoma palikti nepakeistą Pasvalio 
rajono apylinkės teismo sprendimą. 2012-09-17 
Panevėžio apygardos teismas priėmė nutartį, kuria 
Pasvalio rajono apylinkės teismo sprendimas 
paliktas nepakeistas. 

13.  Administracinė 
byla Nr. I-215-
279/2011 pagal 
pareiškėjo 
Vyriausybės 
atstovo Panevėžio 
apskrityje skundą 
dėl įpareigojimo 
Pasvalio rajono 
savivaldybės 
tarybai įgyvendinti 
Lietuvos 
Respublikos 
geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo 
11 straipsnio 3 
punkto bei 22 
straipsnio 5 dalies 
nuostatas. 

Atsakovas 2011-05-25 Vyriausybės atstovas Panevėžio 
apskrityje Panevėžio apygardos administraciniam 
teismui pateikė prašymą – įpareigoti Savivaldybės 
tarybą patvirtinti geriamojo  vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. 2011-06-06 
pateiktas Savivaldybės mero atsiliepimas, kuriuo 
prašoma netenkinti Vyriausybės atstovo prašymo. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
(tretysis asmuo) 2011-06-13 pateikė atsiliepimą, 
kuriuo palaiko Vyriausybės atstovo poziciją. 
Panevėžio apygardos administracinis teismas 
priėmė 2011-09-26 sprendimą, kuriuo patenkino 
pareiškėjo skundą ir įpareigojo Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybą įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto bei 22 
straipsnio 5 dalies nuostatas ir artimiausiame 
Savivaldybės tarybos posėdyje, tačiau ne vėliau 
kaip mėnesį, patvirtinti Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 19 
d. nutarimu Nr. 03-128 suderintas geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainas. Sprendimas apskųstas 2011-10-07 
apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam 
administraciniam teismui. 2012-03-22 apeliacinis 
skundas patenkintas – Panevėžio apygardos 
administracinio teismo sprendimas panaikintas 
ir priimtas naujas sprendimas – pareiškėjo 
Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje 
prašymas atmestas. 

14. Administracinė 
byla Nr. I-389-
279/2011 pagal 
D.B. skundą dėl 
Pretendentų į 
valstybės 
tarnautojo pareigas 
konkurso komisijos 
sprendimo 
panaikinimo 

Atsakovas 2011-11-29 D.B. pateikė Panevėžio apygardos 
administraciniam teismui skundą dėl konkurso 
sprendimo panaikinimo. Savivaldybės 
administracija 2011-12-02 pateikė atsiliepimą, 
kuriame nesutinkama su pareiškėjo skundu, 
prašoma jį atmesti. 2012-01-20 priimtas 
sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas atmestas 
kaip nepagrįstas. Sprendimas įsiteisėjęs. 
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15.  Civilinė byla Nr. 2-
302-205/2012 
pagal R.M.K. ir 
L.B. pareiškimą dėl 
juridinę reikšmę 
turinčio fakto 
nustatymo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-02-17 R.M.K. ir L.B. Pasvalio rajono 
apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl juridinę 
reikšmę turinčio fakto nustatymo. 2012-04-24 
pateikė patikslintą pareiškimą. 2012-05-08 Pasvalio 
rajono savivaldybės administracija pateikė 
atsiliepimą, kuriame neprieštaraujama dėl jurinio 
fakto (žemės sklype buvo sodyba, kurios pamatai 
išlikę) nustatymo. 2012-05-22 priimtas 
sprendimas, kuriuo nustatytas juridinę reikšmę 
turintis faktas. Sprendimas įsiteisėjęs. 

16.  Civilinė byla Nr. 2-
84-500/2012 pagal 
A.U. ieškinį dėl 
neturtinės žalos 
atlyginimo. 
Ieškinio suma 
60.000 Lt 

Atsakovas 2011-11-09 pateiktas Pasvalio rajono apylinkės 
teismui A.U. ieškinys dėl neturtinės žalos 
atlyginimo (konfidencialios informacijos 
atskleidimas). 2012-04-26 pateiktas patikslintas 
ieškinys. 2012-03-20 pateiktas atsiliepimas, kuriuo 
nesutinkama su ieškiniu ir prašoma jį atmesti kaip 
nepagrįstą. 2012-05-09 pateiktas atsiliepimas į 
patikslintą ieškinį, kuriame Administracijos pozicija 
liko ta pati. 2012-06-21 priimtas sprendimas – 
ieškinys atmestas. Sprendimas įsiteisėjęs. 
2012-11-02 pateiktas ieškovo prašymas atnaujinti 
procesą civilinėje byloje. 2012-12-10 pateiktas 
Savivaldybės administracijos atsiliepimas į prašymą 
atnaujinti procesą, kuriuo nesutinkama su prašymu 
ir prašoma teismo atmesti pareiškėjo prašymą ir 
atsisakyti atnaujinti procesą. Pareiškimas bus 
nagrinėjamas 2013-01-21. 

17.  Civilinė byla Nr. 2-
76-205/2012 pagal 
V.I.S. pareiškimą 
dėl nuosavybės 
teisės įgijimo pagal 
įgyjamąją senatį 
fakto nustatymo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2011-11-15 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateiktas V.I.S. pareiškimas dėl nuosavybės teisės 
įgijimo pagal įgyjamąją senatį (pastatas). 2011-12-
13 pateiktas atsiliepimas, kuriame Savivaldybės 
meras neprieštarauja, kad šis faktas būtų nustatytas. 
2012-01-04 priimtas sprendimas – pareiškimą 
patenkinti. Sprendimas įsiteisėjęs. 

18.  Civilinė byla Nr. 2-
1014-500/2012 
pagal A.V. 
pareiškimą dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
paskyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-10-02 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-10-09 priimta nutartis dėl 
rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. 
Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

19.  Civilinė byla Nr. 
S2-1079-205/2012 
pagal Savivaldybės 
administracijos 
prašymą dėl teismo 
leidimo išdavimo 

Pareiškėjas 2012-10-12 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateiktas Savivaldybės administracijos prašymas 
dėl teismo leidimo išdavimo – pratęsti 6 mėn. 
būtinojo hospitalizavimo terminą asmeniui (serga 
pavojinga aplinkiniams liga ir atsisako savanoriškai 
gydytis). 2012 m. spalio 16 d. priimta nutartis – 
prašymas patenkintas – išduotas leidimas pratęsti 
6 mėn. būtinojo hospitalizavimo terminą. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

20. Civilinė byla Nr. 2-
756-205/2012 dėl 

Suinteresuotas 
asmuo 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 
sveikatos skyrius – institucija pateikusi išvadą dėl 
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rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
skyrimo 

rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo. 2012-08-
13 Pasvalio rajono apylinkės teismas patenkino 
pareiškėjo prašymą – nustatyta rūpyba ir 
paskirtas rūpintojas (siūlytas kandidatas). 
Nutartis įsiteisėjusi. 

21. Civilinė byla Nr. 2-
819-205/2012 dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
skyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 
sveikatos skyrius – institucija pateikusi išvadą dėl 
rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo. 2012-08-
31 Pasvalio rajono apylinkės teismas patenkino 
pareiškėjo prašymą – nustatyta rūpyba ir 
paskirtas rūpintojas (siūlytas kandidatas). 
Nutartis įsiteisėjusi. 

22. Civilinė byla Nr. 2-
662-765/2012 

Suinteresuotas 
asmuo 

Pasvalio rajono apylinkės teismui pateiktas 
atsiliepimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
pareiškimo. Administracija sutinka su nurodytų 
pastatų pripažinimu bešeimininkiu turtu ir 
perdavimu Valstybės nuosavybėn. Byla nepradėta 
nagrinėti. 

23. Civilinė byla Nr. 2-
819-205/2012 dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
skyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso 
gynimo skyrius kreipėsi į Pasvalio rajono teismą dėl 
rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo. 
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 
sveikatos skyrius pateikė išvadą dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo skyrimo. 2012-08-31 
Pasvalio rajono apylinkės teismas patenkino 
pareiškėjo prašymą – nustatyta rūpyba ir 
paskirtas rūpintojas (siūlytas kandidatas). 
Nutartis įsiteisėjusi. 

24. Civilinė byla Nr. 2-
660-765/2012 dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
skyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 
sveikatos skyrius – institucija pateikusi išvadą dėl 
rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo. 2012-09-
03 Pasvalio rajono apylinkės teismas patenkino 
pareiškėjo prašymą – nustatyta rūpyba ir 
paskirtas rūpintojas (siūlytas kandidatas). 
Nutartis įsiteisėjusi. 

25. Civilinė byla Nr. 2-
798-765/2012 dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
skyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 
sveikatos skyrius – institucija pateikusi išvadą dėl 
rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo. 2012-09-
11 Pasvalio rajono apylinkės teismas patenkino 
pareiškėjo prašymą – nustatyta rūpyba ir 
paskirtas rūpintojas (siūlytas kandidatas). 
Nutartis įsiteisėjusi. 

26. Civilinė byla Nr. 2-
1130-500/2012 dėl 
rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
skyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-10-23 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-11-14 priimta nutartis dėl 
rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. 
Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

27. Civilinė byla Nr. 2-
1066-205/2012 dėl 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-10-17 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
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rūpybos nustatymo 
ir rūpintojo 
skyrimo 

ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-11-22 priimta nutartis dėl 
rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. 
Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

28.  Civilinė byla Nr. 2-
529-205/2012 dėl 
asmens 
pripažinimo 
neveiksniu 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-11-22 Pasvalio rajono apylinkės teismas 
pripažino O.M. neveiksnia. Sprendimas įsiteisėjęs. 

29. Civilinė byla Nr. 2-
1233-205/2012 dėl 
globos  nustatymo, 
globėjo ir turto 
administratoriaus 
skyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-10-14 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta globėjo ir 
turto administratoriaus kandidatūra. 2013-01-03 
priimta nutartis dėl globos  nustatymo, globėjo ir 
turto administratoriaus paskyrimo. Pasirinktas 
siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

30. Civilinė byla Nr. 2-
1250-765/2012 dėl 
rūpybos  
nustatymo, 
rūpintojo skyrimo 

Suinteresuotas 
asmuo 

2012-12-12 Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta rūpintojo 
kandidatūra. 2012-12-13 priimta nutartis dėl 
rūpybos  nustatymo, rūpintojo paskyrimo. 
Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 
įsiteisėjusi 

31. Civilinė byla 
(nr.nežinomas) dėl 
fizinio asmens 
pripažinimo 
nežinia kur esančiu 

Pareiškėjas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2012-
11-06 pateikė Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pareiškimą dėl fizinio asmens A.S. pripažinimo 
nežinia kur esančiu. Byla nepradėta nagrinėti. 

32. Civilinė byla 
(nr.nežinomas) dėl 
daikto pripažinimo 
bešeimininkiu ir jo 
perdavimo 
Savivaldybės 
nuosavybėn 

Pareiškėjas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2012-
03-23 pateikė Pasvalio rajono apylinkės teismui 
pareiškimą dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu ir 
jo perdavimo Savivaldybės nuosavybėn (30 
objektų). Byla nepradėta nagrinėti. 

33. Administracinė 
byla Nr. I-216-
283/2012 pagal 
O.A.P. skundą dėl 
reikalavimo 
pašalinti 
savavališkos 
statybos padarinius 
termino 
nepratęsimo 
panaikinimo 

Tretysis 
suinteresuotas 

asmuo 

2012-05-09 Panevėžio apygardos teismo nutartimi 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija įtraukta 
į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. 2012-05-29 
Administracija pateikė atsiliepimą į O.A.P. skundą, 
kuriame nesutinkama su skundo reikalavimais 
panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos sprendimą – nepratęsti 
reikalavimo pašalinti savavališkos statybos 
padarinius termino ir prašoma atmesti pareiškėjos 
skundą kaip nepagrįstą. 2012-07-12 teismas 
sprendimu atmetė pareiškėjo skundą. 
Sprendimas įsiteisėjęs. 

34.  Civilinė byla Nr. 2-
217-205/2012 dėl 
įpareigojimo 
pašalinti 

Tretysis 
suinteresuotas 

asmuo 

2012-01-24 Savivaldybės administracija pateikė 
Pasvalio rajono apylinkės teismui atsiliepimą, 
kuriuo sutinkama su ieškiniu – įpareigoti atsakovą 
per teismo nustatytą terminą savo lėšomis pašalinti 
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savavališkos 
statybos padarinius 
pagal Valstybinės 
teritorijų 
planavimo ir 
statybos 
inspekcijos ieškinį 

savavališkos statybos padarinius. 2012-03-09 
teismo nutartimi byla sustabdyta. 2012-08-01, 
2012-10-18 pateikti patikslinti ieškiniai.2012-10-19 
teismas nutartimi nustatė bylos nagrinėjimo 
datą – 2013-02-04 (suteikta galimybė sudaryti 
taikos sutartį). 

35.  Administracinė 
byla Nr. I-539-320-
2012 

Atsakovas 2012-09-14 Vyriausybės atstovo Panevėžio 
apskrityje tarnyba pateikė Panevėžio apygardos 
administraciniam teismui prašymą dėl pareiginių 
instrukcijų 5 punkto dalies nuostatų panaikinimo. 
Savivaldybės meras 2012-10-08 pateikė atsiliepimą 
į prašymą, kuriuo nesutinkama su pateiktu prašymu 
ir prašoma jį atmesti. Pareiškėjas 2012-12-03 
teismo posėdžio metu prašymo atsisakė. 2012-12-
03 teismo nutartimi administracinė byla 
nutraukta. Nutartis įsiteisėjusi. 

36. Civilinė byla Nr. 2-
1533-205/2011 
pagal pareiškimą 
dėl nuosavybės 
teisės į pastatą, 
įgijimo pagal 
įgyjamąją senatį 
fakto nustatymo 

Suinteresuotas 
asmuo 

Pasvalio rajono apylinkės teismui 2011-12-13 
pateiktas Savivaldybės tarybos atsiliepimas, kuriuo 
neprieštaraujama, kad būtų nustatytas nuosavybės 
teisės įgyjamosios senaties pagrindu faktas 
pareiškėjai. 2012-01-04 teismo sprendimu 
pareiškimas patenkintas. 

37. Civilinė byla Nr. 2-
1189-205/2011 
pagal Savivaldybės 
tarybos pareiškimą 
dėl V., R., J., J. S. 
iškeldinimo iš 
savavališkai užimtų 
negyvenamųjų 
patalpų, esančiu 
adresu: 
Nepriklausomybės 
g. 79, Pasvalys,  su 
jiems priklausančiu 
turtu 

Ieškovas Parengiamasis posėdis Pasvalio rajono apylinkės 
teisme numatytas 2012-01-23. Savivaldybės taryba 
pasiūlė sudaryti taikos sutartį. 2012-02-20 
patvirtinta taikos sutartis – atsakovai išsikėlė iš 
savavališkai užimtų patalpų, sudaryta nuomos 
sutartis iki bus paskirtas socialinis būstas. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

38. Civilinė byla Nr. 2-
29-500/2012 dėl 
Savivaldybės 
administracijos 
Pumpėnų 
seniūnijos 2009-
01-22 pažymos Nr. 
ISD-21 
pripažinimo 
negaliojančia ir 
valstybės įmonė 
„Registrų centras“ 
esančių įrašų 

Tretysis asmuo Savivaldybės administracija 2011-08-02 pateikė 
Pasvalio rajono apylinkės teismui atsiliepimą tik dėl 
ieškininio reikalavimo pripažinti Savivaldybės 
administracijos Pumpėnų seniūnijos 2009 m. sausio 
22 d. pažymą Nr. ISD-21 negaliojančia (dėl kitų 
reikalavimų neturi teisinio suinteresuotumo), kuriuo 
nesutiko su tokiu reikalavimu. Vyksta bylos 
nagrinėjimas. 
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nuginčijimo, 
ieškovams 
nuosavybės teisės 
pripažinimo, 
įpareigojimo 
Valstybės įmonės 
„Registrų centras“ 
įrašų pakeitimo 

39. Civilinė byla Nr. 2-
724-227/2012 
pagal UAB „L.“ 
ieškinį dėl 
Savivaldybės 
administracijos 
sprendimo nustatyti 
pasiūlymų eilę ir 
pripažinti laimėtoju 
P.A. pripažinimo 
neteisėtu 

Atsakovas UAB „L.“ 2012-07-17 pateikė Panevėžio apygardos 
teismui ieškinį dėl: 1) Savivaldybės administracijos 
2012-06-11 sprendimo Nr. ARB-1414 nustatyti 
pasiūlymo eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinti 
P.A. pasiūlymą; 2) pritaikyti laikinąsias apsaugos 
priemones – sustabdyti pirkimo procedūras. Dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: 2012-07-23 
teismas nutartimi netenkino prašymo dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymo. Dėl šios nutarties 
ieškovas2012-07-27 pateikė atskirąjį skundą 
Lietuvos apeliaciniam teismui., kuriuo prašo 
panaikinti Panevėžio apygardos teismo nutartį ir 
išspręsti klausimą iš esmės – pritaikyti laikinąsias 
apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo 
procedūras. Savivaldybės administracija 2012-08-
10 pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo 
prašo atmesti atskirąjį skundą. Lietuvos apeliacinis 
teismas 2012-10-04 nutartimi paliko Panevėžio 
apygardos teismo 2012-07-23 nutartį nepakeistą. 
Dėl sprendimo panaikinimo: 2012-07-30 
Savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į 
ieškinį, kuriame nesutiko su pateiktu ieškiniu. 
Ieškovas 2012-08-07 pateikė dubliką. Savivaldybės 
administracija 2012-08-14 pateikė teismui tripliką. 
Panevėžio apygardos teismas 2012-09-26 
sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas 2012-10-26 
Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė apeliacinį 
skundą, kuriame prašoma panaikinti Panevėžio 
apygardos teismo sprendimą dalyje dėl atstovavimo 
išlaidų priteisimo ir priimti naują sprendimą, t.y. 
sumažinti atstovavimo išlaidas. Savivaldybės 
administracija 2012-11-15 pateikė atsiliepimą į 
apeliacinį skundą. Apeliacinis teismas kol kas 
sprendimo nepriėmė. 

 
Pažymėtina, kad 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymui Nr. XI-1480 (Žin., 2011, Nr. 85-416), įtvirtinusiam 
nuostatą, kad juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai, turintys 
aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, žymiai padidėjo Juridinio ir personalo skyriaus 
specialistų, turinčių aukštąjį teisinį išsilavinimą, atstovaujamų bylų skaičius, pvz., Socialinės 
paramos ir sveikatos skyrius atstovautas 21 civilinėje byloje. 

 
Pirminės teisinės pagalbos teikimas  
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Pirminė teisinė pagalba – tai Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, 
skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši 
teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl 
taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą. Pažymėtina, kad pirminė teisinė pagalba 
neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę 
gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat 
kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys 
fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.  

Pirminę teisinę pagalbą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje organizuoja ir teikia 
Savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius. 

Savivaldybės administraciniame pastate ir visų seniūnijų administraciniuose pastatuose yra 
įrengti stendai, informuojantys gyventojus apie nemokamos pirminės teisinės pagalbos teikimo 
sąlygas, ją teikiančius asmenis ir jų kontaktinius duomenis, teikiančių pirminę teisinę pagalbą 
asmenų apsilankymo seniūnijose grafikai. Tokie informaciniai stendai yra įrengti ir Pasvalio miesto 
ir Joniškėlio miesto centruose. Aktyviais pagalbininkais, organizuojant pirminės teisinės pagalbos 
teikimą ir informacijos apie ją platinimą, yra seniūnijų seniūnai, jų pavaduotojai, socialiniai 
darbuotojai. 

Informacija apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo 
sąlygas nuolat skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje (www.pasvalys.lt), publikuojami 
straipsniai, informaciniai pranešimai vietinėje spaudoje (laikraštyje „Darbas“). 

Teisinės pagalbos teikimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje dinamika 
pateikiama 2 paveiksle. 
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2 pav. Teisinės pagalbos teikimas Savivaldybės administracijoje  

2007-2012 metais 
 
Kaip matyti iš pateikto paveikslo, analizuojant 2007-2012 metų laikotarpį, daugiausia 

pirminės teisinės pagalbos (PTP) suteikta 2011 metais, o parengtų dokumentų antrinei teisinei 
pagalbai (ATP) gauti – 2012 metais. 

2012 metais dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo kreipėsi 176 rajono gyventojai, iš jų 
172 surašyta ar padėta surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą (4 asmenims (be paminėtų) 
atsisakyta ruošti prašymus ir dokumentus ATP gauti, nes jų pajamos viršijo Vyriausybės nustatytus 
dydžius). 

http://www.pasvalys.lt/�
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Per ataskaitinį laikotarpį, t.y. nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., pirminė teisinė 
pagalba suteikta 775 pareiškėjams. Daugiausia pareiškėjų kreipėsi civilinės teisės ir civilinio 
proceso (284), šeimos teisės (223), darbo teisės (82) ir baudžiamosios teisės ir proceso (60) 
klausimais. 

Atlikus 2008-2012 metais suteiktų teisinių konsultacijų analizę pagal teisės šakas galima 
teigti, jog:  

 Šeimos teisės klausimais daugiausia konsultacijų suteikta 2008 metais – 52,8 proc. nuo 
visų tais metais suteiktų konsultacijų skaičiaus, vėliau konsultacijų skaičius tolygiai mažėjo: 2009 
m. - 36,6 proc., 2010 m. - 32 proc., 2011 m. – 28,9 proc. 2012 metais šių konsultacijų skaičius 
lyginant su 2011 metais nežymiai išaugo – iki 29,9 proc. 

 Darbo teisės klausimais daugiausia konsultuota 2009 metais – 14,7 proc. nuo visų tais 
metais suteiktų konsultacijų skaičiaus, 2010–2011 metais šių konsultacijų skaičius mažėjo, 
atitinkamai – 9,1 proc. ir 8,8 proc. 2012 metais konsultacijų skaičius padidėjo iki 11 proc.  

 Socialinės apsaugos teisės klausimais daugiausia konsultuota 2012 metais – 3,2 proc. nuo 
visų tais metais suteiktų konsultacijų skaičiaus. 2008 m. – 2,4 proc., 2009 m. – 2,8 proc., 2010 m. – 
1,6 proc., 2011 m. – 1,5 proc. 

 Žemės teisės klausimais teikiamų konsultacijų aktualumas kiekvienais metais vis mažėja, 
t.y. 2008 m. – 5,8 proc., 2009 m. – 4,7 proc., 2010 m. – 3,6 proc., 2011 m. – 3,3 proc., 2012 m. – 
2,3 proc. 

 Nuosavybės teisių atkūrimo klausimais daugiausia konsultuota 2012 m. – 1,7 proc. Tokio 
pobūdžio konsultacijų skaičius 2008-2012 metais sudaro tik nežymią dalį nuo visų teikiamų 
konsultacijų. Pvz., 2009, 2010 m. – 0,3 proc., 2011 m. – 0,5 proc. 

 Administracinės teisės ir administracinio proceso klausimais konsultacijų dinamika: 2008 
m. – 3,2 proc., 2009 m. - 6,2 proc., 2010 m. – 4 proc., 2011 m. – 4,3 proc., 2012 m. – 5,8 proc. 

 Civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais daugiausia konsultacijų suteikta 2011 
metais – net 43,2 proc. Mažiausia tokių konsultacijų suteikta 2008 m. – 22 proc. 

 Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais daugiausia konsultacijų suteikta 
2011 metais – 9,5 proc. Tai beveik 2,6 karto daugiau nei 2008 metais (3,7 proc.). 

Analizuojamu laikotarpiu daugiausia teisinių konsultacijų suteikta šeimos teisės, civilinės 
teisės ir proceso klausimais. Mažiausia pareiškėjų kreipiasi - nuosavybės teisių atkūrimo, socialinės 
apsaugos teisės klausimais. 
 

Savivaldybės biudžeto įvykdymas 
Pajamos. Savivaldybės tarybos 2012 metais patvirtintame Savivaldybės  biudžete numatyta 

gauti   72157,5 tūkst. Lt pajamų, gauta 72444,9 tūkst. Lt. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,4 
proc. 

 
4 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos 

(tūkst. Lt) 
Eil. 
Nr. 

Pajamų pavadinimas Patikslin-
tas 2012 m. 

pajamų 
planas 

2012 m. 
įvykdy-

mas 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdymas 

(proc.) 

Pajamų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 
1. Mokesčiai 25502,6 26133,0 +630,4 102,5 36,1 
1.1. Gyventojų pajamų 

mokestis (gautas iš VMI) 
12868,0 13517,1 +649,1 105,3 18,7 

1.2. Gyventojų pajamų 
mokestis savivaldybių 
išlaidų struktūros 
skirtumams išlyginti 

5480,0 5254,0 -226,0 95,9 7,2 

1.3. Gyventojų pajamų 4228,0 4326,0 +98,0 102,3 6,0 
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mokestis savivaldybių 
pajamoms iš gyventojų 
pajamų mokesčio 
išlyginti 

1.4. Turto mokesčiai 2720,0 2829,6 +109,6 104,0 3,9 
1.5. Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 
206,6 206,3 -0,3 99,9 0,3 

2. Dotacijos 43082,9 43028,2 -54,7 99,9 59,4 
2.1. Valstybinėms 

(perduotoms 
savivaldybėms) 
funkcijoms atlikti 

17522,4 17479,9 -42,5 99,8 24,1 

2.2. Mokinio krepšeliui 
finansuoti 

21561,2 21560,9 -0,3 100 29,8 

2.3. Kitos dotacijos 2699,0 2687,1 -11,9 100 3,7 
2.4. Valstybės investicijų 

programa 
1300,0 1300,0  100 1,8 

2.5. Europos Sąjungos 
finansinės paramos lėšos  

0,3 0,3  100 0,0 

3. Kitos pajamos 696,6 601,0 -95,6 86,3 0,8 

4. 
Pajamos už teikiamas 
paslaugas 

2831,2 2629,0 -202,2 92,9 3,6 

5. 
Materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
realizavimo pajamos 

30,0 39,5 +9,5 129,5 0,1 

6. 
Iš kitų savivaldybių 
gautos mokinio 
krepšelio lėšos 

14,2 14,2  100 0 

7. 
Iš viso visi mokesčiai, 
dotacijos, pajamos ir 
sandoriai 

72157,5 72444,9 +287.4 100.4 100 

8. 
Praėjusių (2011 m) lėšų 
likučiai 

949,5 949,5 x x x 

9. Paskolos 4500,0 3311,1 x x x 
10. Iš viso 77607,0 76705,5 x x x 

  
Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas  77607,0  tūkst. litų. Išleista  

75494,3 tūkst. litų. Išlaidų planas įvykdytas   97,3 proc.  

 

5 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 
                                                                                                                    (tūkst.Lt) 

Eil. 
Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 
klasifikaciją 

2012 m. 
išlaidų 
planas 

 

2012 m. 
išlaidų 

įvykdymas 
 
 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdymas 

(proc.) 

Išlaidų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 
 

1. 
Bendrosios valstybės 
paslaugos 

8279,2 8117,4 -161,8 98,0 10,8 

2. Gynyba 54,0 49,0 -5,0 90,7 0,1 

3. Viešoji tvarka ir 1304,8 1304,8  100 1,7 
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visuomenės apsauga 

4. Ekonomika 3444,3 3113,7 -330,6 90,4 4,1 
5. Aplinkos apsauga 553,7 447,3 -106,4 80,8 0,6 

6. 
Būstas ir komunalinis 
ūkis 

4229,0 4004,9 -224,1 94,7 5,3 

7. Sveikatos apsauga 1213,2 1177,2 -36,0 97,0 1,6 
8. Poilsis, kultūra ir religija 7006,7 6587,0 -419,7 94,0 8,7 
9. Švietimas 34480,7 33865,8 -614,9 98,2 44,9 
10. Socialinė apsauga 17019,0 16804,8 -214,2 98,7 22,2 

 Iš viso išlaidų 77584,6 75471,9 -2112,7 97,3 100 
 
 

Kitoms savivaldybėms 
perduotos mokinio 
krepšelio lėšos 

22,4 22,4 x x x 

 Iš viso išmokų 77607,0 75494,3 x x x 
 

6 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją 
                                                                                                                     (tūkst.Lt)          

Eil. 
Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 
klasifikaciją 

2012 m. 
išlaidų 
planas 

 

2012 m. 
išlaidų 

įvykdymas 
 
 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdy-

mas 
(proc.) 

Išlaidų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 

1. 
Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 

42034,5 41857,6 -176,9 99,6 55,5 

1.1. Darbo užmokestis 32099,0 31946,2 x x x 
1.2. Socialinio draudimo įmokos 9935,5 9911,4 x x x 

2.  
Prekių ir paslaugų 
naudojimas 

13189,0 12341,3 -847,7 93,6 16,3 

2.1. Mityba 885,6 851,0 x x x 

2.2. 
Medikamentai (darbuotojų 
sveikatos tikrinimas) 

5,1 5,1 x x x 

2.3. Ryšių paslaugos 287,0 270,3 x x x 
2.4. Transporto išlaikymas 1337,6 1273,9 x x x 
2.5. Apranga ir patalynė 10,1 9,0 x x x 
2.6. Spaudiniai 230,1 225,6 x x x 
2.7. Kitos prekės  1096,0 1022,1 x x x 
2.8. Komandiruotės  39,4 26,1 x x x 

2.9. 
Miestų ir gyvenviečių 
viešasis ūkis 

26,7 26,7 x x x 

2.10 
Ilgalaikio materialiojo turto 
einamasis remontas 

216,3 185,8 x x x 

2.11 Kvalifikacijos kėlimas 67,1 58,1 x x x 
2.12 Komunalinės paslaugos 4236,3 4178,3 x x x 
2.13 Kitos paslaugos 4751,7 4209,3 x x x 
3. Turto išlaidos 280,0 278,6 -1,4 99,5 0,4 
3.1. Sumokėtos palūkanos 280,0 278,6 x x x 
4. Socialinės išmokos 12937,1 12905,3 -31,8 99,8 17,1 
4.1. Socialinė parama 12561,5 12533,1 x x x 
4.2. Darbdavių socialinė parama  375,6 372,2 x x x 
5. Kitos išlaidos 1981,4 1662,0 -319,4 83,9 2,2 
5.1. Kitiems einamiesiems 1981,4 1662,0 x x x 
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tikslams 

5. 
Materialiojo ir 
nematerialiojo turto  
įsigijimo išlaidos 

5438,0 4702,6 -735,4 86,5 6,2 

5.1. 
Materialiojo turto įsigijimo 
išlaidos 

5368,6 4688,6 x x x 

5.2. 
Nematerialiojo turto įsigijimo 
išlaidos 

69,4 14,0 x x x 

6. 
Išlaidos dėl finansinių 
įsipareigojimų vykdymo 

1724,6 1724,5 -0,1 100 2,3 

6.1. Paskolos (grąžintos) 1724,6 1724,5 x x x 
7 Iš viso išlaidų 77584,6 75471,9 -2112,7 97,3 100 

 
8. 

Kitoms savivaldybėms 
perduotos mokinio 
krepšelio lėšos 

22,4 22,4 x x x 

9. Iš viso išmokų 77607,0 75494,3 x x x 
 

Savivaldybės skola. Negrąžintų paskolų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 11437,8  tūkst. 
Lt. Per 2012 metus grąžinta 1724,5 tūkst. Lt paskolų, sumokėta 278,6 tūkst. Lt palūkanų. Per 2012 
m. pasirašytos dvi kreditavimo sutartys su AB DNB banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams 
projektams finansuoti 2000,0 tūkst. Lt sumai ir su AB Swedbank 2500,0 tūkst. Lt sumai kreditinė 
linija.  

 
           Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas. 2012 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų 
savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų kreditinis įsiskolinimas buvo 4739,4 tūkst. Lt, 
iš jų didžiausi įsiskolinimai – 574,5 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, 363,2 tūkst. Lt socialinio 
draudimo įmokos,  1139,8 tūkst. Lt komunalinės paslaugos, 167,5 transporto išlaikymas, 169,4 
tūkst. Lt kitos paslaugos, 859,8 tūkst. Lt nuostolingų maršrutų kompensavimas ir mokinių 
pavėžėjimas, 752,8 tūkst. Lt socialinės išmokos (pagal įstatymą priskaičiuotos išmokos už gruodžio 
mėn. mokamos sausio mėn.).  Ilgalaikio įsiskolinimo, kurio įvykdymo terminas praleistas daugiau 
kaip 45 d. 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 1066,8 tūkst. Lt 

2012 metais grąžinome 54,1 tūkst. Lt nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 28,1 
tūkst. Lt socialinei paramai mokiniams teikti, 14,1 tūkst. Lt dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant 
darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, 6,5 tūkst. Lt bendrosios 
dotacijos kompensacijos želdiniams inventorizuoti ir gautas lėšas (5,3 tūkst.  Lt) pagal  Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 96 „Dėl 2012 metų Lietuvos 
Respublikos Valstybės  biudžeto asignavimuose numatytų socialinį darbą dirbančių darbuotojų 
darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“. 

 
Žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę 
Žemės nuomos mokesčiu apmokestinta 3970 sklypų, suformuotos 2502 deklaracijos. 

Savivaldybės tarybai priėmus sprendimus dėl lengvatų taikymo, nuomos mokestis už valstybinę 
žemę sumažėjo 65 tūkst. Lt (dėl minimalaus mokesčio koeficiento apskaičiavimo pritaikymo - 26 
tūkst. Lt, dėl neapmokestinamo sklypo dydžio taikymo 909 sklypams – 31 tūkst. Lt ir  mokesčio 
mažinimo koeficiento deklaracijoms – 8 tūkst. Lt).  Į savivaldybės biudžetą planuota  surinkti apie 
414 tūkst. Lt, surinkta  448  tūkst. Lt 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę nepriemokos išieškojimą vykdo Savivaldybės 
administracijos Juridinis ir personalo skyrius. Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos 
išieškojimas pradedamas iš asmenų, jeigu skola viršija 100 litų, arba nuo termino sumokėti nuomos 
mokestį už valstybinę žemę yra praėję 3 metai.  Žemės ūkio skyrius apskaičiuoja bendrąją 
nepriemoką kalendorinių metų kovo 1 d. ir  pateikia duomenis apie skolininkus ir skolos dydį 
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Juridiniam ir personalo skyriui.  Juridinis ir personalo skyrius parengia procesinius dokumentus 
teismui.  

2012 m. gruodžio 31 d. iš perduotos nepriemokos: sumokėta, išieškota – 72 tūkst. Lt; 
perduota antstoliams – 30 tūkst. Lt;  perduota teismams – 6 tūkst. Lt; sudaryti susitarimai mokėti 
dalimis – 10 tūkst. Lt. Perduotos nepriemokos didelę dalį sudaro: bankrutavusių įmonių skolos – 16 
tūkst. Lt; sodininkų ir garažų skolos – 11 tūkst. Lt; kitos skolos – 10 tūkst.Lt.  

Didžiausią dalį (80 proc.) sudaro sumokėtos, išieškotos skolos, teismo įsakymai perduoti 
antstoliams priverstiniam vykdymui, teismams pateikti pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, 
susitarimai dėl skolos grąžinimo dalimis. 

 
Savivaldybės administracijos biudžetas 

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijai 2012 metais buvo patvirtinta sąmata 14718,4 
tūkst. Lt, gauta asignavimų  12971,5 tūkst. Lt. 
 

 7 lentelė.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2012 m. biudžeto išlaidų įvykdymo 
ataskaita 

 
Patvirtinta metams 

(tūkst. Lt) 
Kasinės išlaidos 

(tūkst. Lt) 
Ekonomija 
(tūkst. Lt) Programos pavadinimas 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 
Administracija 8289,6 6793,9 6646,1 6553,5 -1643,5 -240,4 
Administracija  (spec. 
programa) 

208,0 187,6 150,1 171,9 -57,9 -15,7 

Infrastruktūros objektų priežiūra 
ir modernizavimas 5 pr. 2162,1 306,3 1277,9 137,9 -884,2 -168,4 

Investicijų programa 7 pr.  3960,4 6050,0 3172,1 4759,0 -788,3 -1291,0 
Gamtos spec. programa 216,4 246,3 150,2 212,1 -66,2 -34,2 
Nevyriausybinių 
organizacijų veikla 

184,0 145,0 178,5 144,2 -5,5 -0,8 

Iš viso 15020,5 13729,1 11574,9 11978,6 -3445,6 -1750,5 
 

Aplinkos apsaugos programos lėšos panaudotos taip: aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos 
priemonių įsigijimui - 14,8 tūkst. Lt, repelentų įsigijimui - 64,2 tūkst. Lt,  Savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti - 31,5 tūkst. Lt, antrinių žaliavų konteinerių 
aikštelių įrengimui, konteinerių įsigijimui - 8,3 tūkst. Lt, atliekomis užterštų teritorijų valymo ir 
sutvarkymo darbams - 28,9 tūkst. Lt, absorbentų įsigijimui - 6 tūkst. Lt, vandens telkinių, oro 
kokybės tyrimams - 11,8 tūkst. Lt, želdynų kūrimo ir tvarkymo darbams - 12,0 tūkst. Lt, kitoms 
aplinkos apsaugos priemonėms - 34,6 tūkst. Lt (ugdymo įstaigų projektams ir programoms remti, 
gamtine tematika rašantiems laikraščiams, žurnalams ir plakatams). 

 
8 lentelė. Administracijos skyrių 2012 m. išlaidų vykdymo ataskaita 

 
Patvirtinta metams 

(tūkst. Lt) 
Kasinės išlaidos 

(tūkst. Lt) 
Išlaidų pavadinimas 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

Kasinės išlaidos 
2012 m.  palyginus 

su 2011 m. +,- 
 

Darbo užmokestis 2850,70 2750,9 2835,1 2634,4 -200,7 
Socialinio draudimo įmokos 851,80 889,6 825,1 880,4 +55,3 
Prekės ir paslaugos 1566,2 1270,8 1125,6 1157,6 +32,0 
    iš jų ryšių paslaugos 74,8 55,9 48,2 46,0 -2,2 
    transporto išlaikymas 180,3 169,9 153,8 162,0 +8,2 
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    spaudiniai 8,0 7,9 2,8 5,8 +3,0 
    prekės 248,3 134,2 153,8 110,2 -43,6 
    komandiruotės 13,2 12,0 8,5 7,6 -0,9 
    kvalifikacijos kėlimas 21,5 9,3 14,9 5,4 -9,5 
   komunalinės paslaugos 228,2 148,1 144,8 135,3 -9,5 

    ilgalaikio turto remontas 8,4 5,8 8,0 5,3 -2,7 
    kitos paslaugos 783,5 727,7 590,8 680,0 89,2 
Socialinės pašalpos 40,5 40,9 38,1 39,3 +1,2 
Moksleivių pavėžėjimui 500,0 500,0 400,0 500,0 +100,0 
Kitiems einamiesiems 
reikalams 

1155,00 829,1 1126,2 828,7 -297,5 

Materialaus ir 
nematerialaus turto 
įsigijimas 

68,5 53,5 57,9 42,0 -15,9 

Finansinio turto įsigijimas 
(akcijos)      

Iš viso 7032,7 6334,8 6408,0 6082,4 -325,6 
 

Biudžeto specialiosios programos lėšų sąmatoje 2012 m. buvo patvirtinta 187,6 tūkst. Lt, 
likutis 2012 m. sausio 1 d. 60,4 tūkst. Lt, gauta iš Finansų skyriaus per 2012 m. 128,1 tūkst. Lt, 
padaryta išlaidų 171,9 tūkst. Lt. Nepanaudotas lėšų likutis 16,6 tūkst. Lt persikelia į 2013 metus. 

 
Informacija apie 2012 metais vykdomas kitų ministerijų finansuojamas programas iš 

pavedimų lėšų sąskaitų pateikiama 9 lentelėje. 
 

9 lentelė. Ministerijų finansuojamos programos iš pavedimų lėšų sąskaitų 
  

Eil. 
Nr. 

Projekto ar programos pavadinimas Išlaidų suma 
2011 m. 

(tūkst. Lt) 

Išlaidų suma 
2012 m.   

(tūkst. Lt) 
1. Aplinkos kokybės ir gamtos išteklių stebėjimas ir 

vertinimas („Karstinio proceso Šiaurės Lietuvos 
karstiniame regione neigiamų padarinių ir nuostolių 
kompensavimo 2007-2012 metų“ programa) 

46,3  

2. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos 
centras (Moksleivių dainų šventė) 

 10,6 

3. Transporto išlaidų kompensavimo programa „Dėl 2011 
m. transporto išlaidų kompensavimo pagal MIATLNA 
programą“ 

3,4 7,9 

4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra 10,3 60,5 
5. Parama AB „Pieno žvaigždės“  150,0 
6. Parama AB DNB bankas  1,0 
 Iš viso 60,1 230,0 

 
10 lentelė. 2012 m. Specialiųjų programų lėšų įgyvendinimas 

 
Eil. 
Nr. 

Lėšos pavadinimas Pajamų per 2011 m., 
(tūkst. Lt) 

Pajamų per 2012 m., 
(tūkst. Lt) 

1.  Už patalpų nuomą ir eksploatacines 
išlaidas 

113,5 126,1 

2. Už aukcioną 0,5 8,7 
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3. Už paslaugas (transporto ir kt.) 8,3  
 Iš viso 122,3 134,8 

 
 Nevyriausybinių organizacijų veiklai vykdyti buvo skirta 145 tūkst. Lt, panaudota 144,2 
tūkst. Lt, iš jų policijos įstaigoms - 15,0 tūkst. Lt, jaunimo veiklai remti - 20 tūkst. Lt, vaikų vasaros 
stovykloms - 10,0 tūkst. Lt, religinėms bendrijoms - 35,0 tūkst. Lt, bendruomenėms - 29,5 tūkst. Lt, 
neįgaliųjų draugijoms - 19,7 tūkst. Lt, karitatyvinei veiklai („Caritas“) - 15 tūkst. Lt. 

Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios 
programos lėšų likutis 2012 m. pradžioje buvo 28,6 tūkst. Lt.  2012 metais gauta 5,6 tūkst. lt 
pajamų už priskaičiuotas palūkanas, delspinigius ir grąžintą paskolą. Padaryta  3,3 tūkst. Lt. išlaidų, 
jas  sudarė  sumokėtas banko sąskaitos aptarnavimo mokestis, išlaidos pagal savivaldybės tarybos 
sprendimus: naujų įmonių registravimo išlaidų padengimui ir dalies palūkanų už banko kreditus 
dengimui.  Programos lėšų  likutis 2012 m. pabaigoje buvo 28,5 tūkst. Lt. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2012 m. 
pradžioje buvo 14,3 tūkst. Lt. 2012 metais gauta 230,9 tūkst. Lt pajamų, iš jų: iš Panevėžio 
teritorinės ligonių kasos švietimo įstaigų medicinos punktų finansavimui - 126,6 tūkst. Lt, 
visuomenės sveikatos programoms - 18,7 tūkst. Lt, už poliklinikos patalpų nuomą - 54,1 tūkst. Lt ir 
20 proc. nuo aplinkos teršimo mokesčių - 31,5 tūkst. Lt. Išlaidos - 237,7 tūkst. Lt, iš jų mokyklų 
įvairių sveikatos programų vykdymui - 192,4 tūkst. Lt, nevyriausybinių organizacijų programų 
vykdymui - 45,3 tūkst. Lt. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų 
likutis 2012 m. pabaigoje buvo 7,5 tūkst. Lt. 
 Informacija apie  projektų finansavimą 2012 metais pateikiama 11 lentelėje. 
 

11 lentelė.  Informacija apie 2012 m. gautas lėšas projektų vykdymui  
  

Gautos lėšos,  tūkst. Lt 
Eil. 
Nr. 

Projekto ar programos pavadinimas iš ES 
struktūrinių 

fondų 

iš Lietuvos 
valstybės 
biudžeto 

1. Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste I etapas 140,02  
2. Pasvalio sporto mokyklos pastato atnaujinimas ir 

energetinio ūkio modernizavimas 
107,49 18,97 

3. Kempingo infrastruktūros plėtra Pasvalio mieste 241,72  
4. Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės 

rekonstrukcija 
1379,25 121,70 

5. Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas 126,44  
6. Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo 

viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai 
1356,56 119,70 

7. Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros 
kompleksinis atnaujinimas I etapas 

115,64 10,20 

8. Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo 
plėtra 

323,05  

9. Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone 51,59  
10. Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse 

steigimas 
99,94  

11. Pasvalio miesto Žaliosios gatvės rekonstravimas 164,15 20,28 
12. Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste II 

etapas 
76,23  

13. Elektroninė demokratija Pasvalio rajono Savivaldybėje 0,27 0,05 
14. Valakėlių kaimo bendruomenės pastato renovacija 21,39 4,48 

15. Švobiškio kaimo bendruomenės pastato renovacija 10,17 2,06 
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16. Vandens gerinimo ir geležies šalinimo įrenginių 
statyba I etapas 

158,87 33,18 

17. Vandens gerinimo ir geležies šalinimo įrenginių 
statyba II etapas 

161,39 33,71 

18. Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros 
kompleksinis atnaujinimas II etapas 

128,21 11,31 

19. Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra 46,10 4,07 

20. Tetirvinų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra 30,55 2,70 

21. Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas 210,81 129,30 

22. Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų  sporto salių remontas 273,51 172,01 

23. Gyvenamųjų namų Taikos g. 19 renovacija 454,05  

24. Gyvenamųjų namų Taikos g. 27 renovacija 872,22  

25. Gyvenamųjų namų Biržų g. 72A renovacija 527,29  

26. Gyvenamųjų namų Vyšnių g. 12 renovacija 1,46  

27. VšĮ Pasvalio ligoninės Terapijos ir neurologijos 
skyriaus rekonstravimas ir modernizavimas 

 1000,00 

28. Pasvalio Kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto 
Didžiojo a. 3, rekonstravimas 

 300,00 

29. Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone 714,74 438,37 

Iš viso 7793,11 2422,07 
 

Investicijos  
2012 m. baigti  įgyvendinti 4 projektai, tai:   
 „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros plėtra“.  

Projekto įgyvendinimo metu  Vyšnių ir Taikos gatvėse buvo atnaujintos privažiavimo kelių ir 
šaligatvių dangos, padidintos automobilių stovėjimo aikštelės, rekonstruota apšvietimo sistema ir 
vaikų žaidimo aikštelės, įrengtos dvi universalios sporto aikštelės, suremontuoti seni ir įrengti nauji 
suoliukai, sutvarkyta projekto teritorija, įrengtas privažiavimo kelias iš Taikos gatvės. 

 „Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas“. Įgyvendinus projektą Meškalaukio 
kaimo gyventojams, nutiesti vandentiekio tinklai, įrengtas artezinis geriamojo vandens gręžinys bei 
vandens nugeležinimo įrenginiai. Pagerėjo geriamojo vandens kokybė, prie nutiestų tinklų sudaryta 
galimybė prisijungti naujiems vartotojams. 

 „Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų sporto salių remontas“.  Suremontuotos buvusios Pasvalio 
rajono Kiemėnų pagrindinės mokyklos sporto salė ir Pasvalio rajono Ustukių pagrindinės mokyklos 
Žilpamūšio pradinio ugdymo skyriaus sporto salė. Šios salės pritaikytos bendruomeniniams 
poreikiams. Atnaujintos sporto salės naudojamos Žilpamūšio pradinio ugdymo skyriaus mokinių ir 
kitų kaimo gyventojų sportinei veiklai, taip pat kaimo bendruomenės čia gali organizuoti įvairius 
renginius, susitikimus ir susirinkimus. 

 „Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas“. Parengta  Pasvalio miesto teritorijos 
vystymo erdvinės raidos koncepcija 20 metų laikotarpiui; bendrojo plano sprendiniai - 10 metų 
laikotarpiui. 

Informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, parengtus investicinius projektus 
bei pateiktas paraiškas finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos 
valstybės biudžeto (VIP) bei kitų Lietuvos ir Europos Bendrijų programų pateikiama 12 lentelėje. 
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12 lentelė. Įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, parengti investiciniai projektai bei pateiktos 

paraiškos finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos valstybės biudžeto 
(VIP), bei kitų Lietuvos ir Europos Bendrijų programų 

 
Projekto (veiklos) 

pavadinimas 
Finansavimo šaltinis 

Biudžetas 
(tūkst. Lt) 

Pastabos 

Pasvalio miesto Vyšnių ir 
Taikos gatvių kvartalo 
viešosios infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

2 794,9 
Projektas 
įgyvendintas 

Pasvalio miesto bendrojo plano 
parengimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

356,4 
Projektas 
įgyvendintas 

Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų 
sporto salių remontas 
 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

896,2 

Projektas 
įgyvendintas 

Meškalaukio gyvenvietėje 
vandentiekio įrengimas 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

772,1 

Projektas 
įgyvendintas 

Joniškėlio bažnyčios 
kapitalinio remonto darbai 
 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

903,3 
Projektas 
įgyvendinamas

Pumpėnų, Kriklinių miestelių 
viešųjų gatvių sutvarkymas 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

935, 9 
Pateikta 
paraiška 

Grūžių vaikų globos namų 
rekonstrukcija 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir  

1 530,0 
Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio miesto Žaliosios 
gatvės rekonstravimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

988,7 
Projektas 
įgyvendinamas

Universalių daugiafunkcinių 
centrų kaimo vietovėse 
steigimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 809,8 
Projektas 
įgyvendinamas

Aktyvaus poilsio 
infrastruktūros plėtra Pasvalio 
rajone 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 320,4 
Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio miesto centrinės 
Vytauto Didžiojo aikštės 
rekonstrukcija 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

4 485,0 
Projektas 
įgyvendinamas

Lėvens upės būklės gerinimas 
Pasvalio mieste 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

2 561,6 
Projektas 
įgyvendinamas

Lėvens upės ir jos tvenkinio 
būklės gerinimas Pasvalio 
mieste 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 233,4 
Projektas 
įgyvendinamas

Tetirvinų gyvenvietės 
viešosios infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

914,1 
Projektas 
įgyvendinamas
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Pasvalio r. kaimų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis 
atnaujinimas I etapas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

3 218,5 
Projektas 
įgyvendinamas

Kalno gyvenvietės viešosios 
infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 022,9 
Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio r. kaimų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis 
atnaujinimas II etapas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

3 291,9 
Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio miesto ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 467,3 
Projektas 
įgyvendinamas

Socialinio būsto rekonstrukcija ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 532,1 
Projektas 
įgyvendinamas

„Tarptautinio verslo 
informacijos tinklo sukūrimas 
viešosiose bibliotekose“ 

Europos regioninės plėtros 
fondas ir Savivaldybės lėšos 771,6 

Projektas 
įgyvendinamas

„Modernios lietaus vandens 
nuotekų šalinimo 
infrastruktūros kūrimas 
Lielupės upės žemupyje“ 

Europos regioninės plėtros 
fondas ir Savivaldybės lėšos 

 

829,6 

Projektas 
įgyvendinamas

Vandens gerinimo ir geležies 
šalinimo įrenginių statyba I 
etapas 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

896,6 

Projektas 
įgyvendinamas

Vandens gerinimo ir geležies 
šalinimo įrenginių statyba II 
etapas 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

913,6 

Projektas 
įgyvendinamas

Valakėlių kaimo 
bendruomenės pastato 
renovacija 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

140,1 

Projektas 
įgyvendinamas

Švobiškio kaimo 
bendruomenės pastato 
renovacija 

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Lietuvos 
valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

63,8 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Vyšnių g. 24, Pasvalyje 
atnaujinimas,  didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 462,5 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Vyšnių g. 28, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo  
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 351,1 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Taikos g. 19, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo  

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

587,0 

Projektas 
įgyvendinamas
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efektyvumą 
Daugiabučio gyvenamojo 
namo Taikos g. 27, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 148,3 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Vilties g. 4, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 083,3 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Gėlių g. 3, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

534,2 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Vilties g. 6, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 329,1 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Taikos g. 23, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 1 212,0 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo Biržų g. 72 A, Pasvalyje 
atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 714,1 

Projektas 
įgyvendinamas

Daugiabučio gyvenamojo 
namo, esančio  Vyšnių g. 12, 
Pasvalyje atnaujinimas 
(modernizavimas) 

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės biudžeto ir 
Savivaldybės lėšos 

1 172,5 

Projektas 
įgyvendinamas

Pasvalio kultūros centro 
pastato Pasvalyje, Vytauto 
Didžiojo a. 3, rekonstravimas 

Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos 
(VIP) 

300,0 
Lėšos 
įsisavintos 

Pasvalio ligoninės Terapijos ir 
neurologijos skyriaus 
rekonstrukcija ir 
modernizavimas 

Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos 
(VIP) 
 

1 000,0 

Lėšos 
įsisavintos 

 
 

Viešieji pirkimai 
2012 m. Pasvalio rajono savivaldybės administracija atliko 110 prekių, paslaugų ir darbų 

viešųjų pirkimų, iš kurių 3 buvo tarptautiniai pirkimai, visi likusieji – supaprastinti. Per 
ataskaitinius metus parengtos ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktos 36 viešųjų pirkimų procedūrų 
ataskaitos bei 1 įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita. 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies ir 151 straipsnio nuostatų įgyvendinimą, 2 viešuosius 
pirkimus atliko iš neįgaliųjų socialinių įmonių ir socialinių įmonių bei 25 viešuosius pirkimus – 
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. 
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Turto valdymas 
Buvo vykdoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto 

inventorizacija, rengiamos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, Savivaldybės vardu 
įregistruojamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą. Padarytos  keturios žemės sklypų 
kadastrinių matavimų bylos, sudarytos 4 žemės panaudos sutartys, atlikti kai kurių pastatų 
kadastrinių matavimų patikslinimai, paskirties pakeitimai. 

2012 metais nurašyta valstybės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 21,9 tūkst. 
Lt, viešo aukciono būdu parduota savivaldybės ir valstybės turto už 9,4 tūkst. Lt. Pagal panaudos 
sutartis perduota patalpų, kurių bendras plotas – 2 173 kv. m, kito ilgalaikio turto, kurio pradinė 
vertė – 1 065  tūkst. Lt, sudaryta 20 turto panaudos sutarčių. Viešo konkurso būdu 2 nuomininkams 
išnuomotos negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas – 167 kv. m.  

Pasvalio savivaldybės administracija iš jai skirtų nepaprastųjų lėšų ir Europos sąjungos lėšų 
atliko Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto rekonstrukcijos darbus. Kadangi darbai 
2012 m. buvo baigti, lėšos apskaitytos Savivaldybės administracijos balanse kaip nebaigta statyba – 
2 916 tūkst. Lt perduotos įstaigoms ir seniūnijoms, kurios valdo rekonstruotus objektus, kad 
padidintų jų vertę. 

2012 metais Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio 
materialiojo ir nematerialiojo turto už 558,0 tūkst. Lt ir trumpalaikio turto – už 152,0 tūkst. Lt, kuris 
perduotas rajono švietimo ugdymo įstaigoms ir Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai. Gautas 1 
mokyklinis autobusas, kuris perduotas Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai ir 1 
lengvasis automobilis Škoda Fabia, kuris perduotas Savivaldybės administracijai.  

    
Socialinis būstas 
Per 2012 metus  gauti 29 šeimų (asmenų) prašymai įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į 

socialinį būstą, sąrašus. 2012 m gruodžio 31 d. sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo įrašytos 
163 šeimos (asmenys): iš jų jaunų šeimų sąraše – 59, neįgaliųjų – 23, našlaičių ir likusių be tėvų 
globos – 6, šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų – 14, bendrame – 58, socialinio būsto nuomininkų, 
turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą - 3. 2012 metais patuštintose gyvenamosiose patalpose 
buvo apgyvendintos  devynios šeimos (asmenys). Pastaruosius ketverius metus iš Valstybės 
biudžeto asignavimų lėšų gyvenamųjų patalpų įsigijimui nebuvo skirta, socialinio būsto fondo 
plėtra praktiškai nevyko, o asmenų (šeimų), įrašytų į sąrašus socialiniam būstui nuomoti, skaičius 
sparčiai augo. Siekiant didinti socialinio būsto fondą, 2012 metais pradėtas įgyvendinti projektas 
„Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ pagal 2007-2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę   VP3-1.1-VRM-04-R 
„Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“. Projekto veiklos apima pastato, esančio Pasvalio 
mieste, Nepriklausomybės g. 79, rekonstrukciją į gyvenamąjį namą, kuriame bus įrengti aštuoni 
socialiniai būstai.  

Per 2012 metus  Savivaldybės tarybos sprendimu socialinio būsto nuomininkams parduoti 
septyni butai ar gyvenamieji namai su priklausiniais, kurių kapitalinis remontas ar rekonstrukcija 
Savivaldybei yra ekonomiškai nenaudingi. 

 
Bendradarbiavimas su užsienio partneriais 
Pasvalio rajono savivaldybės delegacija lankėsi Lenkijos mieste Žory su kuriuo yra 

pasirašiusi miestų partnerystės sutartį. Viešnagės metu  pristatyta Pasvalio r. savivaldybės veikla, 
aptartos tolesnės miestų bendradarbiavimo galimybės bei galimi projektai. 

Pasvalyje lankėsi delegacija iš Gotenės komunos (Švedijos karalystė). Vizito metu svečiai 
supažindinti su Pasvalio rajonu, aptartos galimybės ateityje glaudžiau bendradarbiauti bendruose 
projektuose. Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centro  darbuotojai parengė projektą, kurio metu 
planuoja vykti į Švediją pasisemti patirties įstaigų administravimo srityje. 
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2012 metų spalio mėnesį į Pasvalį buvo atvykusi jaunimo delegacija iš Oberkircheno 
(Vokietija). Viešnagės metu mokiniai iš Vokietijos susipažino bei užmezgė ryšius su vietos 
mokiniais. Pasvalio rajono moksleiviai  buvo pakviesti aplankyti Vokietijos miestą Oberkircheną ir 
susipažinti su Vokietijos švietimo sistema. 

Pasvalio miesto šventės „Pasvalys 515“ renginiuose dalyvavo delegacijos iš Drangedal 
komunos (Norvegija), Oberkircheno (Vokietija), Lievino (Prancūzija), Iecavos  (Latvija). 

Gruodžio mėnesį organizacijos „Friends of Pasvalys district“ (Norvegija) delegacija su 
parama bei kalėdinėmis dovanomis Pasvalio rajono vaikams  lankėsi  Pasvalio rajone. 

 
Ryšiai su visuomene 
2012 metais informacija apie numatomus posėdžius, susitikimus ir kitus renginius nuolat 

buvo perduodama spaudos atstovams, skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Informacija 
apie svarbiausius Savivaldybės įvykius ir renginius skelbta Savivaldybės interneto svetainėje, 
leidinyje „Savivaldybių žinios“.  

Kaupiamas Pasvalio krašto televizijos „Langs“ laidų archyvas, laidas gyventojai gali matyti 
Savivaldybės interneto svetainėje  adresu www.pasvalys.lt. 

 
Informacinės technologijos 
Bendrą savivaldybės administracijos kompiuterinį tinklą sudaro 191 vartotojų darbo vieta, iš 

jų 95 seniūnijose  ir 9  serveriai. Administruojama 13 tinklinių programų, tame tarpe: žemės 
nuomos mokesčio programa „MASIS“, dokumentų valdymo sistema ISA DVS, teisinės 
informacijos sistema „Litlex“, finansų, apskaitos ir strateginio valdymo sistema FinISA, Teritorijų 
planavimo ir ūkio plėtros skyriaus programos „Sąmatos“ bei ArcGis, socialinių paslaugų valdymo 
programa „SPIS“, teisės aktų paieškos sistema „Infolex.NET“. Gaunami duomenys iš valstybinių 
registrų – GRT, Sodros, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Darbo biržos, Regitros, Nekilnojamojo 
turto registro.   
 

Savivaldybės institucijų dokumentų tvarkymo ir valdymo organizavimas 
2012 metais Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje užregistruoti 3566 raštai 

gauti iš  Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, Vyriausybės 
atstovo Panevėžio apskrityje, savivaldybių, įvairių įmonių, organizacijų. Gauti raštai nukreipiami 
Savivaldybės administracijos skyriams pagal kompetenciją. Didžiąją dalį gautų raštų nagrinėjo 
Investicijų ir turto valdymo (793), Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros (475), Socialinės paramos ir 
sveikatos (342), Bendrasis (331), Juridinis ir personalo (301), Švietimo ir sporto (268), Finansų 
(267), Žemės ūkio (142) skyriai. Daugiausia raštų gauta iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, 
Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijų bei 
Centrinės projektų valdymo agentūros. Pastebima, kad gaunamų raštų skaičius didėja. 2010 m. 
buvo užregistruoti 3268 raštai, 2011 m. – 3437. 2012 m. Savivaldybės administracijoje gautų ir 
užregistruotų raštų skaičius išaugo 3,7 proc.  

2012 m. Savivaldybės administracija parengė ir išsiuntė 3210 raštų. Daugiausia raštų 
išsiųsta Centrinei projektų valdymo agentūrai (285), Nacionalinei mokėjimų agentūrai (129), 
ministerijoms (150), piliečiams (1472). Daugiausia raštų parengė Investicijų ir turto valdymo (907), 
Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros (514), Bendrasis (459), Apskaitos (369), Juridinis ir personalo 
(333), Finansų (121) skyriai. Pastebima, jog siunčiamų raštų skaičius didėja. 2010 m. buvo 
užregistruoti 2384 raštai, 2011 m. – 2958. 2012 m. siunčiamų raštų skaičius išaugo 8,5 proc.  

Didėjantis gautų ir siunčiamų raštų skaičius lemia Bendrojo skyriaus specialistų, atsakingų 
už dokumentų valdymą, darbo krūvį. 2011 m. Savivaldybės administracijoje įdiegta ir pradėta 
naudoti dokumentų valdymo sistema „DVS“ padeda specialistams veiksmingiau ir efektyviau 
rinkti, kaupti, sisteminti ir pateikti duomenis apie gaunamą bei siunčiamą korespondenciją, 
užtikrinti lengvesnį dokumentų pateikimą Administracijos tarnautojams bei darbuotojams.  
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Užregistruoti 874 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais. 
Didžiąją dalį įsakymų veiklos klausimais parengė Investicijų ir turto, Vaiko teisių apsaugos,  
Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros,  Švietimo ir sporto, Bendrasis  skyriai. 

 
Asmenų priėmimo, aptarnavimo organizavimas ir pirminės informacijos teikimas 
Siekiant palengvinti asmenų administracinę naštą, pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę 

Savivaldybės administracijoje sudarytas administracinių paslaugų sąrašas, parengti ir nuolat 
tikslinami administracinių paslaugų aprašymai. Paslaugų aprašymai supaprastina vartotojų 
pastangas ieškant informacijos apie reikalingas administracines paslaugas, suteikia  informaciją apie 
paslaugos teikimo procesą. 

2012 metais Bendrasis skyrius priėmė ir užregistravo 748 prašymus, pranešimus, skundus.  
626 prašymus, pranešimus, skundus pateikė fiziniai asmenys, 122 – juridiniai asmenys, skundai 
sudarė 0,8 proc. visų per 2012 metus gautų dokumentų.  

Asmenys į Savivaldybės administraciją dažniausiai kreipiasi dėl adresų pastatams bei žemės 
sklypams suteikimo – 228 prašymai, dėl teritorijų planavimo dokumentų išdavimo – 88 prašymai, 
dėl licencijų bei leidimų išdavimo – 67 prašymai, dėl klausimų, susijusių su socialiniu būstu 
(nuomos sutarties sudarymas, pratęsimas, pakeitimas ir kiti klausimai) – 61 prašymas, dėl gatvių 
remonto – 26 prašymai.   

Atlikus anoniminę asmenų apklausą apie aptarnavimą ir prašymų nagrinėjimą Savivaldybės 
administracijoje, galima konstatuoti, kad asmenų aptarnavimas  vertinamas  teigiamai (98 proc. 
apklaustųjų įvertino labai gerai, gerai ir vidutiniškai).  

 
Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimas 
Bendrajam skyriui 2012 m. pateikti 284 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai  rajono 

gyventojams, savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms aktualiais klausimais ir  
klausimais, susijusiais su Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų įgyvendinimu.  
Savivaldybės tarybos ir jos sudarytų  komitetų, kolegijos  posėdžių ir Savivaldybės tarybos 
priimamų teisės aktų skaičius 2012 m. išliko panašus kaip ir 2011 m. Informacija  apie 
Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimą pateikiama 13 lentelėje.  

 
13 lentelė.  Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimas 

 
Veiklos pavadinimas 2011 m. 2012 m. 

Surašyta Savivaldybės tarybos posėdžių protokolų 13 10 
Užregistruota ir perduota vykdymui Savivaldybės tarybos sprendimų  278 278 
Surašyta Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių protokolų 45 47 
Surašyta Savivaldybės tarybos kolegijos posėdžių protokolų 9 12 
Užregistruota ir perduota vykdymui Savivaldybės tarybos kolegijos 
sprendimų 

1 1 

 
Įgyvendinus projektą „Elektroninė demokratija Pasvalio rajono savivaldybėje“ įdiegta 

elektroninio balsavimo ir posėdžių viešinimo sistema. Gyventojams sudaryta galimybė matyti teisės 
aktų priėmimo procesą, komentuoti teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus ir peticijas, taip pat 
stebėti posėdžius internetu.  

 
Likviduotų įmonių archyvas 
Kasmet archyvo dokumentų saugyklos lentynos  pasipildo naujais likviduotų įmonių 

dokumentais. 2012 metų pabaigoje likviduotų įmonių archyve buvo saugomi 361 anksčiau rajone 
veikusios įmonės dokumentai. Bendras turimų bylų kiekis sudarė 20129 saugojimo vienetus.  
Duomenys kaip kinta saugomų dokumentų skaičius pateikiami  3 paveiksle. 
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3 pav. Likviduotų įmonių archyve saugomų dokumentų (bylų) skaičius 2003-2012 m. 
 
Informacija apie Savivaldybės likviduotų įmonių archyve gautus dokumentus ir išduotas 

pažymas pateikiama  14 lentelėje. 
 

14 lentelė. Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo darbo apimtys 
 

 2011 m. 2012 m. Palyginimas  
(+ padidėjo, – sumažėjo) 

Priimta piliečių prašymų 510 265 – 245 
Gauta įstaigų prašymų 629 767 + 138 
Išduota pažymų piliečiams 1228 686 – 542 
Išduota pažymų įstaigoms 1911 929 – 982 

 
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė 
Atliekant Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės kalbos komisijos nutarimų ir kitų 

valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo kontrolę 
2012 m.  Pasvalio rajono savivaldybėje buvo patikrinta 21 įstaiga, regioninė televizijos stotis, 
rajono laikraštis, 11 įstaigų interneto svetainių, 8 reklamos ir 20 viešųjų užrašų. Išsiųsti 32 raštai dėl 
valstybinės kalbos vartojimo. Buvo teikiamos konsultacijos raštu ir žodžiu, parengtas atmintinių 
rinkinys, paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje, kuriame pateikiamos pagrindinės kalbos 
vartojimo klaidos. Savivaldybės darbuotojams ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams 
elektroniniu paštu išsiųsta 10 rekomendacijų aktualiais kalbos klausimais. Dėl viešųjų užrašų 
pateikti 5 įspėjimai.  

 
Leidimų  (licencijų)  išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka 
Lietuvos Respublikos Seimui  2011 m. pabaigoje pritarus Kelių transporto kodekso 

pataisoms pakoreguotos licencijų, reikalingų vykdant kelių transporto veiklą, rūšys. Keleiviams 
vežti lengvaisiais automobiliais taksi reikia turėti leidimą, kurį išduoda savivaldybės, kurios 
teritorijoje keleiviai bus vežami lengvaisiais automobiliais taksi, vykdomoji institucija Susisiekimo 
ministerijos nustatyta tvarka. Kiekvienam lengvajam automobiliui  išduodamas  atskiras leidimas. 
2012 m. išduoti 5 leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir 7 licencijų kopijos 
verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais. 

2012 m. Savivaldybės administracija naujų leidimų verstis prekyba suskystintomis naftos 
dujomis ir nefasuotais naftos produktais neišdavė, tik patikslino ir papildė 3 leidimus.  Pasvalio 
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rajone 2013 m. sausio 1 d. buvo 11  galiojančių leidimų  verstis mažmenine prekyba nefasuotais 
naftos produktais ir 14 leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba. 

Į Savivaldybės administraciją kreipėsi 5 pareiškėjai išduoti leidimus prekiauti ar teikti 
paslaugas visoje Pasvalio rajono teritorijoje. Visi prašymai patenkinti.  

Informacija apie licencijų  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vienkartinių 
licencijų ir  licencijų verstis mažmenine prekyba  tabako gaminiais  išdavimą, papildymą, 
patikslinimą, panaikinimą pateikiama 15 lentelėje.  

 
15 lentelė.  Licencijų  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vienkartinių licencijų ir  

licencijų verstis mažmenine prekyba  tabako gaminiais  išdavimas, papildymas, patikslinimas, 
panaikinimas   2009-2012 m. 

 
Licencijos pavadinimas 2009 m.  (vnt.) 2010 m. 

(vnt.) 
2011 m. 

(vnt.) 
2012 m. 

(vnt.) 
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 
Išduotos  7 5 8 8 
Papildytos, patikslintos 58 3 3 7 
Panaikintos 3 0 1 17 
Vienkartinės licencijos 24 25 23 28 
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 
Išduotos  4 3 5 7 
Papildytos, patikslintos 1 4 2 2 
Panaikintos 4 0 1 18 

 
Pasvalio rajone 2013 m. sausio 1 d. buvo 228  galiojančios licencijos verstis mažmenine 

prekyba alkoholiniais gėrimais ir 216  licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. 
Pastebėta, kad įmonės nebevykdančios licencijuojamos veiklos nesikreipia dėl licencijų 

galiojimo panaikinimo.  
Informacija apie išduotus leidimus, licencijas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje 

adresu www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos_.html. 
 
Ekstremaliųjų situacijų (civilinės saugos) prevencija 
2012 m. atlikta Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, 

nustatyti  Savivaldybės teritorijoje galimi pavojai, įvertinta ekstremaliųjų situacijų rizika ir lygis.  
Atsižvelgiant į nustatytas didžiausias rizikas,  parengtas ir patvirtintas  Savivaldybės ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos priemonių planas, numatytos rizikos valdymo priemonės, kurias įgyvendinus 
būtų maksimaliai apsaugoti gyventojai, iki minimumo sumažinami galimi materialiniai nuostoliai ir 
numatoma galimybė racionaliai panaudoti turimus išteklius. 

Dalis Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų yra 
pradėję ruošti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Pasak ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovų, 
sudėtingiausia yra atlikti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijos rizikos analizę. 

Per 2012 metus įvyko 3 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai, kurių 
metu buvo sprendžiami klausimai dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių ūkio subjektų pasirengimo 
prognozuojamo atšalimo atveju ir veiksmų galimų ekstremalių situacijų atvejais; dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projekto pristatymo; dėl autoįvykių 
metu išsiliejusių medžiagų surinkimo, užteršto grunto surinkimo ir išvežimo utilizuoti; dėl 
priemonių, likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius, poreikio; dėl magistraliniame kelyje A10 
įvykusių autoįvykių padarinių šalinimo ir automobilių eismo nukreipimo aplinkkeliais. 

Savivaldybės interneto svetainėje, rajono laikraštyje skelbti patarimai ir atmintinės 
gyventojams civilinės saugos, priešgaisrinės saugos tematika, skelbta informacija apie planuojamą 
GPIS patikrinimą su elektros sirenų įjungimu ir kaip elgtis išgirdus sirenų kauksmą, skelbta 
informacija apie įvykusius Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžius, juose priimtus 
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sprendimus, seniūnijų seniūnai supažindinti  su Pasvalio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų 
rizikos analize, įsigyta 50 vnt. plakatų „Nedegink žolės“, kurie buvo išdalinti  seniūnijoms, 
mokykloms ir kt. ūkio subjektams, dalyvauta švietimo įstaigų apie žmogaus saugą organizuotuose 
renginiuose. 

Pasvalio rajono savivaldybės materialinių išteklių žinynas papildytas kompiuteriu, elektros 
generatoriumi, įsigyta priemonių automobilių transporto avarijų padarinių likvidavimui. 

Įsigyta 100 vnt. kolektyvinės apsaugos statinių žymėjimo ženklų, pradėtas statinių 
ženklinimas.  

Praėjusiais metais Savivaldybės teritorijoje kilo 2  ekstremalieji įvykiai.   
 
Darbuotojų sauga ir sveikata 
2006-2012 metais Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje įvyko septyni lengvi 

nelaimingi atsitikimai darbe arba kasmet po 1,17 nelaimingo atsitikimo. Trys nelaimingi atsitikimai 
iš septynių įvyko pakeliui į darbą arba iš darbo. 2012 m. įvyko 1 nelaimingas atsitikimas, kurio 
metu nukentėjo  Ūkio ir transporto tarnybos pastato sargė. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendindama darbuotojų saugos ir sveikatos 
prevencines priemones, didžiausią dėmesį skyrė darbuotojų mokymui ir instruktavimui. 2012 
metais  parengti (mokyti ir jiems suteikta kvalifikacinė kategorija) 33 seniūnijose dirbantys medžių, 
želdinių ir žolės pjovėjai. Taip pat išmokyta 10 medkirčių – darbuotojų, seniūnijų parkuose, 
skveruose atliekančių medžių kirtimo, genėjimo ir vėjovartų likvidavimo darbus.  

 
Ekologijos ir gamtos apsauga 

 Namišių, Švobiškio, Grūžių, Kiemėnų, Rinkūnų, Meškalaukio, Vilkiškių, Narteikių 
kaimuose, Kriklinių, Saločių, Krinčino miesteliuose buvo pastatyti vandens gerinimo ir geležies 
šalinimo įrenginiai, Meškalaukio kaime įrengta vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūra, 
valoma Lėvens upės vaga Pasvalio mieste, pradėti tvarkyti Pasvalio tvenkinio krantai.  
 Buvo surinkta 6630 t įvairių komunalinių atliekų, iš kurių 900 t pakuočių ir kitų antrinių 
žaliavų, kurios buvo perdirbtos arba kitaip panaudotos. Tai sudarė 13,6 proc. arba 2 kartus daugiau 
negu 2011 m.  Išplėsta komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra: gyventojai 
ir įmonės įsigijo 260 mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių, viešojo atliekų tvarkymo 
paslauga padidėjo 3 proc. ir pasiekė 90 procentų. Nairių ir Grūžių kaimuose sutvarkyti savavališki 
sąvartynai, sutvarkyta 238 t bešeimininkių komunalinių atliekų. 
 Saugoma ir gausinama rajono fauna ir flora. Į paviršinius vandens telkinius buvo išleista  
3000 vienmečių lydekų (290 kg), į Švobiškio tvenkinį – po 615 vienetų karpių ir karosų. Buvo 
tvarkomos Krinčino verdenės, Pyvesos hidrografinis draustinis, želdynai,  paplūdimiai. Rajono 
valstybiniuose bei privačiuose miškuose repelentais buvo apsaugota 240 ha želdinių, pradėtas 
naikinti  Sosnovskio barštis. 
 Buvo organizuoti Gražiausiai tvarkomos sodybos, įmonės, daugiabučio namo aplinkos 
tvarkymo konkursai. 

 
Želdynai ir želdiniai 
2012 m. užpildyta 50 želdinių apžiūros ir vertinimo aktų ir išrašyti bei suderinti 48 leidimai 

saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.  
Surinkti duomenys želdynų ir želdinių paskelbimui Savivaldybės saugomais gamtos ar 

kultūros paveldo objektais Saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymų 
nustatyta tvarka.  

2012 m. atlikus Pasvalio rajono želdynų ir želdinių inventorizaciją surinkti duomenys apie 
Pasvalio rajono savivaldybės miestų, miestelių ir kaimų padengimą želdiniais  (16 lentelė). Pasvalio 
rajono teritorija želdiniais padengta labai netolygiai – nuo 1,3 proc. iki 13,9 proc.  Geriausia būklė 
želdinių klausimu yra Pasvalyje, Joniškėlyje ir Pušalote,  pagal turimus duomenis atrodytų, kad  
blogiausia – Namišiuose, Vaškuose ir Daujėnuose, tačiau pastaruosiuose prie urbanizuotų teritorijų 
prijungti ir žemės ūkio paskirties plotai, kas gerokai iškreipia duomenis. Įvertinus duomenis galima 
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konstatuoti, kad blogiausia būklė želdinių klausimu yra Krinčine ir Pumpėnuose. Sumedėjusia 
augalija apaugusių plotų kiekis (proc.) Pasvalyje ir Namišiuose (neįskaitant želdinių augančių 
privačių namų valdose) skiriasi virš 6 kartų. 

 
16 lentelė. Inventorizuotų Pasvalio rajono savivaldybės miestų, miestelių ir kaimų padengimas 

želdiniais 

Objektas Objekto plotas, ha Želdinių plotas, ha 
Želdiniai, proc. nuo 

bendro miestelio ploto 
Pasvalys* 724,84 100,62 13,9 
Daujėnai 143,64 6,88 4,8 
Joniškėlis* 228,00 15,89 7,0 
Krinčinas 79,39 4,01 5,1 
Namišiai 350,48 4,7 1,3 
Pumpėnai 158,68 9,08 5,7 
Pušalotas 118,44 7,87 6,6 
Saločiai 153,47 8,95 5,8 
Vaškai 245,57 5,06 2,1 

Iš viso: 2202,51 163,06 Vidurkis 5,8 
* ribos pagal miesto kadastrinę vietovę (tad želdinių % nuo bendro objekto ploto tikslus) 
  
Inventorizavus apsauginius Pasvalio miesto gatvių želdinius nustatyta, kad 380 sąlyginių 

grupių, auga virš 1300 medžių ir krūmų. Savo lajomis gatvių apsauginiai želdiniai dengia 1,12 ha 
plotą (visų likusių seniūnijų centrų – dar 3,84 ha) arba vidutiniškai 1 išilginiame gatvės kilometre 
auga apie 22 medžius ar krūmus. 

Kitų rajono miestų, miestelių ir kaimų gatvių želdiniuose inventorizuotos 1037 sąlyginės 
grupės, kuriose auga 4376 medžiai ir krūmai (neskaitant augančių gyvatvorėse). 

Pasvalio mieste bei visuose į želdinių apskaitą patekusiuose miestų, miestelių, kaimų ir 
parkų žaliuosiuose plotuose vyrauja mišrūs želdiniai. Nors inventorizacijos metu inventorizuota 
8620 želdinių grupės, kuriose vidutiniškai auga po kelias (2-4) medžių ar krūmų rūšis, bet šiaip 
augalų rūšių ir formų skaičius grupėse buvo pats įvairiausias – nuo vieno iki keliasdešimties. 

Iš viso Pasvalio miesto ir kitų objektų želdiniuose identifikuota 36 šeimos, 87 gentys ir 
beveik 360 medžių ir krūmų rūšių ir formų. Inventorizuotuose želdiniuose auga bent 122 
spygliuočių ir 237 lapuočių medžių ir krūmų rūšys ir formos. 

Savivaldybė saugomais gamtos paminklais galėtų skelbti: 
Joniškėlio dvaro bent 4 paprastuosius ąžuolus, kurių skersmuo apie 140-150 cm. 
Saločių miestelyje, buvusiame dvaro parke, augančią paprastąją vinkšną (28 m H, 156cm 

D). 
Berklainių dvaro parko liepų alėją. 
Suprojektuoti 20 arų gėlynų pavasarinio, vasarinio ir rudeninio apželdinimo planai. 

Organizuotas ne tik vienmečių gėlių įsigijimas, tačiau rūpintasi ir sumedėjusių augalų įsigijimu, 
atvežimu, pasodinimu; apželdinamiems plotams parinkti dekoratyviniai medžiai ir krūmai. Naujai 
paruošti trys daugiamečių gėlių bei dekoratyvinių želdinių želdynai Pasvalio mieste.  

 
Teritorijų planavimas ir ūkio plėtra 
Išduota 70 geoduomenų rinkinių fiziniams ir juridiniams asmenims (turintiems licenzijas 

atlikti darbus), reikalingų sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams. 
Savivaldybės reikmėms paruošta ir išduota 216 fragmentų su ortofoto bei topografine medžiaga. Į 
GIS sistemą įtraukta 360 naujų objektų. Nuolat vektorizuojami/konvertuojami sukaupti duomenys. 
Suteikta 1515 naujų adresų. Sukurtas interaktyvus Pasvalio rajono savivaldybės rinkiminių 
apylinkių ir būstinių žemėlapis, patalpintas www.vrk.lt svetainėje. Kuriama ir nuolat papildoma 
Pasvalio miesto komunikacijų eksplikacijų duomenų bazė. Minėta duomenų bazė patalpinta 
internetinėje aplinkoje, pasiekiama kiekvienam suinteresuotam asmeniui. 

http://www.vrk.lt/�
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2012 metais naujo statinio statybai išduoti 32 leidimai, statinio rekonstrukcijai - 38, statinio 
modernizavimui - 7  ir 92 rašytiniai pritarimai. 

Vykdant statinių naudojimo priežiūrą  2012 metais patikrinta 40 naudotojų priklausantys 
174 statiniai: gyvenamųjų pastatų – 25, negyvenamųjų pastatų – 148, inžinerinių statinių - 1. Iš 
patikrintų statinių - 34 ypatingi. Surašyti 127 statinio techninės priežiūros patikrinimo aktai. 

Vykdant pastatų ir statybos darbų techninę priežiūrą lankytasi vykdomų darbų vietose ir 
vertinti atlikti darbai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi numatytų medžiagų specifikacijų ir 
darbo standartų;  tikrinti ir vertinti užbaigti darbai. Atlikti įvairūs statybinių objektų matavimai ir 
skaičiavimai, derinti pasikeitimai, nukrypimai nuo pradinio projekto.  

 
Kelių priežiūros ir plėtros programa 
Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2012 m. buvo gauta 1 844,8 tūkst. Lt vietinės 

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms 
užtikrinti. Darbai buvo atliekami pagal Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 
programos 2012 metų objektų sąrašą, patvirtintą   Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 
balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-114. Papildomai buvo gauta 500 tūkst. Lt Pumpėnų seniūnijos 
vietinės reikšmės žvyruoto kelio Nr. Pm – 054 Moliūnai – Dumbliūnėliai – Keneliai, kuris jungiasi 
su krašto keliu Nr. 191 Paliūniškis – Vabalninkas ir rajoniniu keliu Nr. 3112 Pumpėnai – Krikliniai 
– Smilgiai taisymui ir 430 tūkst. Lt Joniškėlio seniūnijos Gustonių kaimo vietinės reikšmės kelio 
taisymui įrengiant bituminę dangą. Šie projektai sėkmingai įgyvendinti. Įgyvendinant 2012 m. 
Kelių priežiūros ir plėtros programą buvo atliktos 20 objektų  viešųjų pirkimų procedūros kelių 
priežiūros ir remonto darbams. 

 
Melioracija 
Pasvalio rajonui 2012 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio 

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms)  funkcijoms 
(melioracijai) atlikti skirta 1135,0 tūkst. litų. Šios lėšos skirtos melioracijos statinių priežiūrai, 
remontui, taip pat kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių 
įgyvendinimui. Investicijoms lėšų neskirta. Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtinta Pasvalio rajono 
2012 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa.  

2012 metais Pasvalio rajono savivaldybėje įgyvendintas Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos projektas „Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone“ pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir 
pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“, kurio vertė 1281,0 tūkst. Lt su 
PVM. Užbaigti 6 Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomi  melioracijos 
sistemų rekonstrukcijų projektai bendrai 6746,5 tūkst. Lt sumai, įgyvendinus šiuos projektus 
pagerintas melioracijos sistemų veikimas 494,60 ha plote. Pradėti įgyvendinti 6 nauji Pasvalio 
rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektai. Šiuose projektuose Pasvalio rajono 
savivaldybė dalyvauja kaip partneris. 

2012 m., pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno 
nesiekiančios investicijos“, žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys bei žemės ūkio bendrovės 
galėjo dalyvauti melioracijos griovių tvarkymo darbuose. Savivaldybės administracijos specialistai 
sudarė reikalingų atlikti, pagal šią priemonę, darbų sąmatas. Sudarytos bei pateiktos ūkininkams ir 
žemės ūkio bendrovėms sąmatos, pagal kurias bus atliekami 59 km griovių priežiūros darbai.  

Sudarytas 21 vnt. avarinio drenažo remonto techninis darbo projektas, nuolat derinami kelių, 
požeminių komunikacijų ir antžeminių elektros linijų, ryšių, tiltų, pralaidų ir kitų statinių bei 
žemėtvarkos ir miškotvarkos projektai; konsultuojami gyventojai melioracijos klausimais, 
išduodama techninė melioracijos dokumentacija.  
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Žemės ūkis 
2012 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 64, išregistruoti 57 ūkininkų ūkiai. Metų 

pabaigoje Ūkininkų ūkio  registre buvo  įregistruoti 2157 ūkininkų ūkiai. 
Vykdytas žemės ūkio valdų registravimas ir atnaujinimas. VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro registre 2013 m. sausio 1 d. buvo įregistruotos 3983 žemės ūkio valdos.   Per 
metus atnaujinta 2951 valdų.  

Priimtos 2662 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso deklaruota  83668 ha 
žemės ūkio naudmenų. Žemės ūkio skyriaus specialistai 174 subjektams įbraižė deklaruojamus 
laukus ir užpildė tiesioginių išmokų paraiškas. Rajono ūkininkai gaus apie 34 mln. litų tiesioginių 
išmokų. Pateiktų paraiškų skaičius kasmet mažėja (4 paveikslas).  
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4 pav.  Priimtos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti 2008 -2012 m. 
 

Administruojant pieno kvotas buvo atliekama pieno gamintojų pateiktų pirminių dokumentų  
patikra. Surinktos  ir patikrintos 197 įvairios pieno gamintojų paraiškos (564 lapai) perduotos 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centrui. 

Dėl išmokos už laikomus mėsinius galvijus ir mėsines avis kreipėsi 159 (2011 m. - 92)  
mėsinių galvijų ir 19 (2011 m. - 44) avių laikytojų. Padėta užpildyti 14 paraiškų smulkiesiems 
ūkininkams siekiantiems pasinaudoti rėmimo priemone „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“. Padėtos 
užpildyti 192 paraiškos bitininkams dėl kompensacijos už papildomą bičių maitinimą  ir 7 paraiškos 
pagal KPP priemonę „Parama bitininkystės sektoriui“, pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“.  
Pasvalio rajone yra  užregistruota 211 bitynų, iš jų 2 ekologiniai.  

Buvo skaičiuojamas lėšų poreikis daliai palūkanų kompensuoti už ūkininkų paimtus kreditus 
investiciniams projektams vykdyti, žemės ūkio paskirties žemei įsigyti ir trumpalaikiam turtui 
įsigyti. Valstybės pagalba kreditų palūkanoms kompensuoti pasinaudojo 43 žemės ūkio subjektai. 
Paramos suma, pateikta apmokėti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, sudarė  72,9 tūkst. Lt. 

Pasėlių draudime dalyvavo 10 žemės ūkio subjektų. Apdrausta 4757 ha žemės ūkio 
naudmenų, metinė draudimo suma – 8,8 mln. Lt, kompensacijos suma  - 229,7 tūkst.  Lt.  

Žemės ūkio technikos parkas praėjusiais metais padidėjo  33 traktoriais, 11 javų kombainų, 
16 priekabų ir 6 savaeigiais krautuvais.  Atliktos 737 traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų techninės 
apžiūros, iš jų 150 buvo patikrinta pakartotinai.   Už  technikos apžiūras į valstybės biudžetą 
surinkta 18,3 tūkst. Lt. Pasvalio rajone  yra 6190 registruojamos technikos. Informacija apie 
įregistruotą naują techniką 2009-2012 m. pateikiama  5 paveiksle 
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Praėjusiais metais įgyvendinant naują priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pagal 

veiklos sritį „Asbestinių stogų keitimas“ Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijų specialistai užpildė ir 
pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai 281 savivaldybės gyventojų paraiškas ir 166 mokėjimo 
prašymus dėl asbestinių stogų keitimo.  

 
Socialinė parama ir sveikata 
Piniginė socialinė parama  
Įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymu nustatytą valstybinę (valstybės perduotą 

savivaldybėms) funkciją sutarčių pagrindu, pagal sudarytas sutartis su Socialinių paslaugų 
priežiūros ir audito departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, vadovaujantis teisės aktais, skiriamos ir mokamos išmokos vaikams, valstybinės šalpos 
išmokos ir kita parama iš Valstybės biudžeto lėšų. 

 
17 lentelė. Socialinių išmokų ir kitos paramos skyrimas ir mokėjimas iš Valstybės biudžeto  

2011-2012 metais 
 

2011 m. 2012 m. 
Išmokos pavadinimas Gavėjų 

skaičius 
Sunaudota 

lėšų, tūkst. Lt 
Gavėjų 
skaičius 

Sunaudota 
lėšų, tūkst. Lt 

1. Išmokos vaikams 2581 3066,5 2588 2953,6 
2. Valstybinės šalpos išmokos 1708 7552,6 1606 7576,0 
3.Transporto išlaidų 
kompensacijos 

40 15,7 44 17,8 

4. Spec. automobilio įsigijimo 
kompensacija 

0 0,00 3 12,5 

5. Parama rezistentams 2 20,6 0 0 
Iš viso valstybės biudžeto lėšų  10655,4  10559,9 

 
Įgyvendinant Analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos 

skatinimo Lietuvoje programą 2012 m. pagal Savivaldybės pasirašytą sutartį su Susisiekimo 
ministerija, iš perduotų Valstybės biudžeto lėšų buvo skiriamos ir mokamos iki 100 Lt dydžio 
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išmokos nepasiturintiems gyventojams, kurių pajamos neviršija 525 Lt, skaitmeninės televizijos 
įrangai įsigyti. Šia paslauga pasinaudojo 516 rajono gyventojų, išmokėta 51,1 tūkst. Lt. 

Vykdant valstybinę funkciją, kai lėšos skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos 
Savivaldybės biudžetui pagrindu, yra skiriama ir teikiama socialinė parama nepasiturintiems 
gyventojams, socialinė parama mokiniams, parama mirties atveju. Duomenys apie šios paramos 
teikimą pateikiami 18 lentelėje.   

 
18 lentelė. Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos Savivaldybės biudžetui 2011-2012 metais 
 

2011 m.  2012 m. 

Socialinės paramos pavadinimas Vidutinis 
gavėjų 

 skaičius 

Sunaudota 
 lėšų, tūkst. Lt 

Vidutinis 
gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 
lėšų, tūkst. Lt

1*.Socialinė parama mokiniams   1527,7  1355,0 
1.1. nemokamas maitinimas 1989 1212,3 1769 1081,1 

1.2. mokinio reikmenys 2017 315,4 1755 273,9 
2**. Piniginė socialinė parama 
nepasiturintiems (vidutinis gavėjų 
skaičius per mėnesį) 

 10570,7  10058,8 

2.1. socialinė pašalpa  3280 9608,8 3356 9269,0 
2.2. kompensacija už centralizuotą 
būsto šildymą 1066 460,6 1158 454,8 
2.3. kompensacija už karštą vandenį 397 76,3 461 86,3 
2.4. kompensacija už šaltą vandenį 50 1,3 23 0,4 
2.5. kompensacija už kitą kurą  951 402,8 571 229,2 
2.6 paimto kredito ir palūkanų      
apmokėjimas 

41 20,9 41 19,1 

3. Laidojimo pašalpa 501 521,0 458 476,4 

1*. Įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams įstatymą nemokamas maitinimas 2011 m. 
buvo skirtas 47 proc., 2012 m. 45 proc. mokinių nuo bendro mokinių skaičiaus ugdymo įstaigose, 
nors bendras mokinių skaičius lyginant 2012 m. ir 2011 m. sumažėjo apie 10 proc.  

2**. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas nustato socialinės 
pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijų skyrimo ir teikimo sąlygas. 
Socialinės pašalpos vidutinis metinis gavėjų skaičius lyginant 2012 m. ir 2011 m. didėjo, lėšų 
sunaudojimas – mažėjo. 2011 m. vidutinis socialinės pašalpos dydis buvo 292 Lt, 2012 m. išmoka 
sumažėjo iki 276 Lt. Tai rodo, kad socialinės pašalpos gavėjai dalyvavo aktyviose darbo rinkos 
priemonėse, turėjo daugiau darbinių pajamų. Pagal 2011 m Statistikos departamento pateiktus 
duomenis, bendras rajono gyventojų skaičius buvo 30860, socialinės pašalpos gavėjai sudarė 10,63 
proc., 2012 m. bendras gyventojų skaičius buvo – 27790, socialinės pašalpos gavėjų skaičius sudaro 
12,1 proc.  

Kieto ir kitokio kuro gavėjų skaičiaus sumažėjimą nulėmė pasikeitusi kompensacijos 
skyrimo metodika. 2011 m. buvo skiriama ir mokama 3 mėn., 2012 m. - vienam ir mokama už 
praėjusį mėnesį. Metodikos pakeitimo tikslas – sulyginti skyrimo sąlygas su socialinės pašalpos 
skyrimu, siekiant išvengti permokų dėl įdarbinimo.  

Vykdant Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatytas 
pareigas šios paramos gavėjams bei Savivaldybės nustatytas teises, socialinės pašalpos gavėjai buvo 
telkiami visuomenei naudingai veiklai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro patvirtintu Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašu. Pagal 
pateiktus seniūnijų duomenis per 2012 m. buvo pasitelkta 2021 socialinės pašalpos gavėjas, 
netalkininkavo 103 (19 lentelė).  
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19 lentelė. Informacija apie socialinė paramos gavėjų pasitelkimą  visuomenei 
naudingai veiklai atlikti 2012 m. 

 
Įgyvendinant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims 

bendrijoje programą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka 
seniūnijose buvo teikiama parama maisto produktais nepasiturintiems rajono gyventojams. 
Prašymai ir reikiami dokumentai dėl maisto produktų gavimo renkami seniūnijose. Duomenys apie 
seniūnijose priimtus prašymus pateikiami 20 lentelėje. 2011 m. šią paramą gavo 6664 
nepasiturintys asmenys, 2012 m. – 6097. 

 
20 lentelė. Parama maisto produktais, gautų prašymų skaičius pagal seniūnijas 2011 - 2012m. 

 
 

Metai 

P
as

va
li

o 
ap

yl
. 

K
ri

nč
in

o 

P
as

va
li

o 
m

ie
st

o 

S
al

oč
ių

 

Jo
ni

šk
ėl

io
 

m
ie

st
o 

D
au

jė
nų

 

P
um

pė
nų

 

P
uš

al
ot

o 

V
aš

kų
 

Jo
ni

šk
ėl

io
 

ap
yl

. 

N
am

iš
ių

  
 

Iš viso gauta 
prašymų 

2011 287 222 364 244 184 110 319 283 298 326 91 2728 
2012 285 219 292 223 188 93 304 270 321 305 93 2593 

 
Vykdant savarankiškąją vietos savivaldos funkciją iš Savivaldybės biudžeto lėšų yra 

skiriama vienkartinė materialinė parama (pašalpos), mokami pagalbos pinigai socialinėms 
paslaugoms pirkti, kompensuojamas lengvatinis keleivių pervežimas. 

 
21 lentelė. Išlaidos socialinei paramai iš Savivaldybės biudžeto  2011 – 2012 m. 

 
2011 m. 2012 m. 

Paramos 
pavadinimas Gavėjų 

skaičius 
Sunaudota 

lėšų, tūkst. Lt 
Gavėjų 
skaičius 

Sunaudota 
lėšų, tūkst.Lt 

Vienkartinė materialinė 
parama 

182 74,9 124 38,8 

Pagalbos pinigai 6 3,7 6 4,1 
Lengvatinis keleivių 
pervežimas 

- 111,0 - 100,0 

 

Seniūnija 
Pasitelkta Socialinės 

paramos gavėjų 
Netalkininkavo 

Pasvalio miesto 380 30 
Pasvalio apylinkių 403 3 
Joniškėlio apylinkių 431 10 
Joniškėlio miesto 111 4 
Pušaloto 126 14 
Namišių 59 5 
Krinčino 78 19 
Saločių 112 - 
Pumpėnų 145 10 
Vaškų 144 3 
Daujėnų 32 5 

Iš viso 2021 103 
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            Sumažinus Savivaldybės biudžeto lėšas 2012 m., Socialinės paramos teikimo komisija 
nusprendė mažinti vienkartinių socialinės paramos išmokų dydžius (skirti minimalią Savivaldybės 
tarybos nustatytą sumą), kad būtų patenkinta daugiau prašymų šiai išmokai skirti.  
 

 Socialinių paslaugų administravimas  
Duomenys apie  socialinių paslaugų poreikį ir jo patenkinimo lygį pateikiami 22  lentelėje. 

 
22 lentelė. Specialiosios socialinės paslaugos pagyvenusiems, neįgaliems asmenims 2012 m.  

 
Socialinės paslaugos 

pavadinimas 
Gauta 

prašymų 
2012 m. 

Skirta 
paslaugų 
2012 m. 

Numatomas 
poreikis 
2013 m. 

1. Socialinė priežiūra, iš jų: 56 56 62 
1.1. pagalbos į namus paslaugos 50 50 55 
1.2. pagalbos pinigai 6 6 7 
2. Socialinė globa    
2.1. dienos socialinė globa, iš jų: 6 6 20 
2.1.1. dienos socialinė globa Pasvalio rajono sutrikusio 
intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ 

5 5 5 

2.1.2. dienos socialinė globa asmens namuose 1 1 15 
2.2. trumpalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų: 22 22 20 
2.2.1. trumpalaikė socialinė globa Pasvalio rajono 
sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ 

1 1 2 

2.2.2. trumpalaikė socialinė globa Pasvalio rajono 
paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems 

9 9 6 

2.2.3. trumpalaikė socialinė globa VšĮ Pasvalio 
ligoninės socialinės globos padalinyje (iki 6 mėn. per 
metus) 

12 12 12 

2.3. ilgalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų : 26 22 22 
2.3.1. ilgalaikė socialinė globa Pasvalio rajono 
paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems 

14 10 10 

2.3.2. ilgalaikė socialinė globa valstybiniuose 
socialinės globos namuose (asmenims su proto ir 
psichine negalia) 

7 7 6 

2.3.3. ilgalaikė socialinė globa VšĮ Pasvalio ligoninės 
socialinės globos padalinyje 

5 5 6 

 
Socialinės globos paslaugos sunkią negalią turintiems asmenims, kuriems paslaugos 

neteikiamos Savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose, teikiamos valstybiniuose 
socialinės globos namuose ir VšĮ Pasvalio ligoninė Socialinės globos padalinyje. Už paslaugas 
apmokama pagal sudarytas socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis su šiomis įstaigomis už 
kiekvieną asmenį atskirai. Iš Savivaldybės biudžeto apmokamos paslaugos neveiksniems asmenims, 
kuriems teisme yra nustatytas neveiksnumas arba dėl savo elgesio jie negali gyventi visuomenėje. 
Valstybiniuose socialinės globos namuose yra apgyvendinti 25 neįgalūs asmenys, turintys sunkią 
negalią, 3 - su negalia. Iš Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos socialinės globos namams sumokėta 
384,1 tūkst. Lt, iš Savivaldybės biudžeto 50,4 tūkst. Lt.  

 
Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimu T1-60 patvirtintas 

Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos asmenims (šeimoms) tvarkos aprašas, kuriuo 
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vadovaujantis seniūnijų socialiniai darbuotojai socialinės rizikos šeimoms ir asmenims teikia 
bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Socialinėms paslaugoms gauti buvo pateikti 307 
prašymai. Parengti 273 sprendimai teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas 
socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims; 2 sprendimai laikino apnakvindinimo 
paslaugai socialinės rizikos šeimoms, patekusioms į krizinę situaciją; 32 sprendimai teikti 
trumpalaikę socialinę globą vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos. Rajone yra 240 socialinės 
rizikos šeimų, jose auga 611 vaikų (23 lentelė).  Paslaugas teikė 13 socialinių darbuotojų darbui su 
socialinės rizikos šeimomis. Vidutiniškai per metus vienas socialinis darbuotojas dirbo su 18-19 
šeimų. Per mėnesį šeimose apsilankoma 3-4 kartus. Dažniausiai šeimos į socialinės rizikos šeimų 
apskaitą įrašomos dėl piktnaudžiavimo alkoholiu. Pinigų kontrolė vykdyta 119 šeimų (iš 240 
socialinės rizikos šeimų, socialinės pašalpos negauna 75 šeimos).  

Socialinės rizikos asmenims teikiamos tiek bendrosios, tiek specialiosios socialinės 
paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Šias paslaugas 105 socialinės rizikos 
asmenims seniūnijose teikia socialinio darbo organizatoriai. 

 
23 lentelė. Informacija apie socialinės rizikos šeimas pagal seniūnijas 2012 m. 

 

 
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių, 

neįgaliojo pažymėjimų išdavimas 
2012 metais dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo su prašymais   kreipėsi 280 pareiškėjų 

(2011 m. - 315). Per metus parengtos 278 pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, 
visiems minėtiems asmenims išduoti nustatytos formos Neįgaliojo pažymėjimai.  

Savivaldybėje veiklą vykdo Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo komisija. 
Iš viso 2012 metais surengta 10 komisijos posėdžių, kurių metu svarstyti 93 prašymai (2011 m. – 
106). 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas 
Nuo 2012 m. keitėsi organizacijų projektinės veiklos finansavimas. Savivaldybės 

administracija  skelbė konkursą, organizavo ir atliko projektų paraiškų vertinimą ir projektų atranką 
2012 metams, patvirtino lėšų paskirstymą. Ankstesniais metais tai buvo Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcija. Gautos 8 paraiškos projektų 
finansavimui iš 8 skirtingų organizacijų. Duomenys apie Socialinės reabilitacijos paslaugų 

Iš jų pagal sudėtingumo lygius 

Seniūnija 
Rizikos 
šeimų 

skaičius 

Vidutinės 
socialinės 

rizikos 
(lankytis 2 k. 

per mėn.) 

Padidintos 
socialinės 

rizikos 
(lankytis 3 

k. per mėn.) 

Didelės 
socialinės 

rizikos 
(lankytis 4 k. 

per mėn. ) 

Vaikų 
skai-
čius 

juose 

Kontro-
liuojamos 
socialinės 
išmokos 

Išbraukta 
dėl 

pagerė-
jusios 

padėties 

Pasvalio m. 21 11 7 3 37 5 3 
Pasvalio 
apyl. 

18 4 9 5 50 11 
1 

Joniškėlio 
apyl. 

38 22 11 5 101 26 
- 

Joniškėlio m. 21 7 8 6 54 6 2 
Pušaloto 21 7 9 5 49 5 - 
Namišių 10 2 7 1 26 6 1 
Krinčino 20 3 10 7 48 15 - 
Vaškų 34 24 8 2 96 16 1 
Saločių 25 7 5 13 79 18 5 
Pumpėnų 22 10 2 10 51 7 2 
Daujėnų 10 3 7 - 20 4 - 

 Iš viso 240 100 83 57 611 119 15 
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neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo 2012 m. pasiektus rezultatus pateikiami 24 
lentelėje. 

 
24 lentelė. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo 

2012 m. pasiekti rezultatai 
 

Eil. 
Nr. 

Organizacijos, įgyvendinusios 
projektą, pavadinimas 

Lėšų 
tūkst.Lt 

Paslaugas 
gavusių 
asmenų  
skaičius 

Projekte 
dirbusių 
asmenų 
skaičius 

Iš jų - 
neįgaliųjų 
skaičius 

1. Pasvalio krašto klubas „Užjausk 
draugą“ 

21,0 22 4 0 

2. Pasvalio rajono sergančiųjų 
cukriniu diabetu draugija 
„Sveikata“ 

8,0 20 3 2 

3. Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija 37,0 112 7 5 
4. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų 

aklųjų centras 
24,0 59 4 2 

5. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Pasvalio bendrija 

12,0 62 3 2 

6. VšĮ Panevėžio kurčiųjų 
reabilitacijos centras 

5,0 20 3 1 

7. Pasvalio rajono epilepsija 
sergančiųjų savitarpio pagalbos 
grupė „Nepraraskime vilties“  

16,0 21 3 2 

8. Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“ Pasvalio 
padalinys 

21,0 
(skirta 24,0) 

47 3 1 

 Iš viso 144,0 363 30 15 
2012 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų įgyvendinimui Pasvalio 

rajone paskirstyta 147,0 tūkst. Lt (127,0 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto, 20,0 tūkst. Lt iš 
savivaldybės biudžeto), panaudota 144,0 tūkst. Lt.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 
20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ XIII skyriaus 51 punktu atlikti patikrinimai 
visose organizacijose, gavusiose finansavimą 2012 m. projektų įgyvendinimui. Esminių trūkumų 
rasta sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ Pasvalio padalinio vykdomo projekto 
veikloje. Po patikrinimo ši organizacija grąžino 3,0 tūkst. Lt.  
  

Neįgalių asmenų globa, rūpyba 
            2012 metais buvo parengta 20 išvadų (2011 m. - 25) Pasvalio rajono apylinkės teismui dėl 
rūpybos bei globos nustatymo, rūpintojų, globėjų, turto administratorių skyrimo bei 1 prašymas 
teismui dėl rūpybos  nustatymo, rūpintojo skyrimo. Pasitelkus į pagalbą seniūnijų socialinio darbo 
organizatorius, buvo vykdoma globėjų, rūpintojų veiklos kontrolė. 

 
Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 
Vykdant Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 m. programą buvo 

vykdomas būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Būsto pritaikymo veiklą vykdė ir 
darbus organizavo Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems. 
Pritaikytų būstų skaičius – 6, panaudota  37,05 tūkst. Lt lėšų (29,87 tūkst. Lt - valstybės, 7,18 tūkst. 
Lt - savivaldybės biudžeto).  
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Sveikatos priežiūra 
Pasvalio rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina Pasvalio rajono 
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Biuras vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, 
organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, vykdo užkrečiamųjų ligų ir 
neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką, įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir 
programas, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdo sveikatos priežiūrą 
rajono mokyklose, teikia privalomojo sveikatos mokymo paslaugas. 

 
25 lentelė. Informacija apie Visuomenės sveikatos biuro veiklą 2011-2012 m. 

 
 2011 m. 2012 m. 

Organizuota sveikatinimo renginių  239  510  
Sveikatinimo renginių dalyvių skaičius 9 364 13 373 
Publikacijos spaudoje ir internete 181 230 
Parengti informaciniai stendai 40 60 
Atlikti tyrimai 3 3 
Parengtos programos 6 3 
Dalyvauta programų įgyvendinime 15 9 

 
Visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys Pasvalio rajono bendrojo lavinimo mokyklose, 

papildomai pravedė 467 paskaitas, pamokas ir pranešimus (2011 m. – 666), surengė 121 diskusiją, 
paruošė 154 stendus mokyklose, publikavo 252 straipsnius ir internetines publikacijas, suteikė 2318 
konsultacijų, dalyvavo rengiant 8 sveikatinimo programas, įgyvendinat 25 programas, suteikė 
pirmąją medicinos pagalbą 696 kartus, dėl pedikuliozės patikrino 6331 vaikus. 

Pirminę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras ir D. Bagdžiūnaitės įmonė.  

Antrinę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio ligoninė.  
 
 
 
 

 
Vaiko teisių apsauga 
Vaiko teisių apsaugos  skyrius,  įgyvendindamas pagrindines Jungtinių tautų Organizacijos 

1989 metų  Vaiko teisių konvencijos nuostatas ir vykdydamas vaiko teisių apsaugą, įstatymų 
nustatyta tvarka gindamas vaiko teises bei jo teisėtus interesus, organizuodamas ir prižiūrėdamas 
likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą),  atstovavo vaiko teises teismo bylose.  Informacija apie 
vaiko teisių atstovavimą teismo bylose 2011-2012 m. pateikiama 26 lentelėje. 

 
26  lentelė. Vaiko teisių atstovavimas teismo bylose 2011-2012 m. 

 
VTAT pateiktų teismui / 

ikiteisminio tyrimo 
institucijoms ieškinių / 
pareiškimų / prašymų / 

protokolų skaičius 

VTAT teismui 
pateiktų išvadų / 
pažymų skaičius 

Posėdžių / 
apklausų, kuriose 
dalyvavo VTAT 
atstovas skaičius 

Atstovavimas vaiko 
interesams teisme 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 
Civilinėse bylose 8 9 192 187 150 131 
Baudžiamosiose 
bylose 

    42 38 

Administracinėse 
bylose 

35 47 1 3 6 8 

Iš viso 43 56 226 190 198 177 
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Per 2012 metus 43 vaikai buvo laikinai  apgyvendinti Grūžių vaikų globos namuose. A. 
Navickienės šeimynoje apgyvendinti 11 tėvų globos netekusių vaikų.  Informacija apie vaikų, 
globojamų (rūpinamų) šeimoje, skaičius pateikiama  6 paveiksle. 
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6 pav.  Vaikų, globojamų (rūpinamų) šeimoje, skaičius 2011-2012 m. 

 
Vaiko teisių apsaugos  skyriaus specialistės kartu su seniūnijų socialinio darbo 

organizatorėmis ir socialinėmis darbuotojomis darbui su socialinės rizikos šeimomis planavo ir 
organizavo prevencinį darbą bei pagalbą socialinės rizikos šeimoms.   27 lentelėje palyginti 
duomenys apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus  2011-2012 metais. 

 
27 lentelė. Duomenys apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus  2011 ir 2012 

metais 
 

2011 m. 2012 m. Socialinės rizikos šeimos 
Per metus Gruodžio 31 d. Per metus Gruodžio 31 d. 

Į vaiko teisių apsaugos institucijos 
apskaitą įrašytų socialinės rizikos 
šeimų skaičius 

24 239 31 241 

Pagal vietą: miestas 7 60 12 62 
kaimas 17 179 19 180 
Vaikų skaičius jose 48 612 72 612 
Pagal lytį: berniukai 27 313 40 311 
mergaitės 21 299 32 301 
Pagal amžių: 0-3 m. 16 90 18 100 
4-6 m.   7 98 8 76 
7-9 m. 10 114 12 122 
10-14 m. 9 207 24 213 
15-17 m. 6 103 10 101 
 

Vaiko teisių apsaugos  skyriaus specialistės lankėsi mokyklos nelankančių vaikų šeimose, 
aiškinosi nelankymo priežastis ir padėjo jas šalinti. Padėjo organizuoti vaikų iš socialinės rizikos 
šeimų išvyką į Norvegiją. Suorganizavo keturias paskaitas „Pagalba prostitucijos ir prekybos 
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moterimis aukoms“. Ieškojo rėmėjų „Vaikų svajonių“ išpildymui, organizavo dovanėlių įteikimo 
šventę.  

 
Civilinė metrikacija 
Civilinės metrikacijos skyrius atlieka valstybės perduotas funkcijas, sudarant civilinės 

būklės aktų įrašus Pasvalio rajone ir vykdant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios 
dalies nuostatas. Skyrius užtikrina teisėtumą, registruojant civilinės būklės aktų įrašus, todėl pateikti 
skaičiai neatspindi rajono demografinės situacijos ir dažnai neatitinka Statistikos departamento 
oficialiai pateiktų skaičių. Skyriaus pateikti skaičiai iliustruoja tik skyriaus realiai atliktą darbą, 
leidžia orientuotis kiek tam darbui atlikti reikėjo žmogiškųjų ir materialinių resursų. Skyrius, 
vykdydamas Civilinio kodekso reikalavimus, dažnai privalo neatsižvelgti į  pareiškėjo deklaruotą 
gyvenamąją vietą, todėl dažnai įrašai sudaromi ir ne mūsų rajono gyventojams ar atvirkščiai. Pvz., 
Vilniaus universiteto studentų šeima, kurių tėtis deklaravęs gyvenamąją vietą Pasvalyje, mama -  
Kaune, susilaukė vaikučio Vilniaus gimdymo namuose. Gimimo įrašą gali sudaryti Pasvalio 
Civilinės metrikacijos skyrius, Kauno Civilinės metrikacijos skyrius ar Vilniaus Civilinės 
metrikacijos skyrius (pagal gimdymo vietą). Jei gimimo akto įrašą sudarys Pasvalio Civilinės 
metrikacijos skyrius,  nurodysime, kad 1 įrašu sudarėme daugiau ir padidinsime gimusiųjų asmenų 
skaičių, tačiau oficialioje statistikoje šio skaičiaus nebus, nes naujagimį Gyventojų registro tarnyba  
priskirs prie Kauno miesto gyventojų.  

Įvykus avarijai, kai Pasvalio rajono kelyje  žuvo Lenkijos valstybės pilietis, krovininio 
automobilio vairuotojas, kad įregistruotume jo mirtį teko susisiekti ir su Užsienio reikalų 
ministerija, ir su Lenkijos  ambasada Lietuvoje. Sunaudota nemažai laiko ir žmogiškųjų sąnaudų, 
mirties įrašas padidino mūsų rajono mirusiųjų skaičių, bet oficialioje statistikoje šis faktas visai nėra 
fiksuotas. Tokių atvejų yra gana  daug. 

Pasvalio rajone gimstamumas išliko gana žemame lygyje, bet palyginus su 2011 metais, 
gimstamumo rodikliai truputį pagerėjo (7 paveikslas). Palyginimui pateikiamas gimstamumo kitimo 
grafikas per 2007–2012 metų laikotarpį. 
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7 pav. Gimimų dinamika Pasvalio rajone 2007– 2012 metais 

 

Per 2012 metus Pasvalio rajone buvo įregistruotos 139 mergaitės ir 137 berniukai. Gimimų 
apskaitymas išliko stabilus: 2012 m. buvo  apskaitytas 41 užsienio valstybėje sudarytas gimimo 
įrašas.  

 Populiariausi berniukų vardai  2012 metais buvo Gustas  (suteiktas 7 kartus), Nojus, 
Danielius, Dominykas  (suteiktas po 6 kartus), Dovydas, Simas (suteiktas po 4 kartus).  Berniukams  
suteikti šie reti vardai – Eskaras, Timas, Arendas, Rojus, Ikaras, Aretas, Adrijus. Po truputį grįžta ir 
senieji krikščioniški ir tautiški vardai – Povilas, Antanas, Motiejus, Mindaugas. 

Mergaičių populiariausi vardai buvo Gabrielė, Austėja, Gabija (suteikti po 6 kartus), Goda, 
Viltė, Emilija, Kamilė (suteikti po 5 kartus), Rugilė, Ugnė, Kornelija, Andrea (suteikti po 4 kartus).   
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Populiarūs vardai: Lėja, Ieva, Ema, Saulė.  Reti vardai: Dineira, Leila, Crystal, Keitė, Odrė, Rovida, 
Melisa, Maja, Dorotėa. Tačiau 2012 mergaičių būrį papildė Marija, Marta, Žemyna, Rusnė, Liepa, 
Smiltė. 

Ne santuokoje gimusių vaikų 2012 metais įregistruota 136 (49 proc. visų gimimų), iš jų 115 
vaikų pripažinta tėvystė, o 21 gimimo įrašai įregistruoti moterų, kurios apsisprendė auginti vaiką 
vienos. 2012 metais  buvo pripažinta, nustatyta ar panaikinta tėvystė 35 anksčiau gimusiems 
vaikams. 

Pagal vaikų gimimo seką daugiausia gimsta pirmųjų ir antrųjų vaikų (77,5 proc.). 2012 
metais ketvirtą  vaiką gimdė dešimt moterų, penktą – aštuonios, šeštą ir septintą – po tris moteris, 
devintą – dvi moterys, po vieną moterį pagimdė tryliktą ir keturioliktą vaiką. Jauniausia mama tapo 
septyniolikmetė, vyriausia – keturiasdešimt trijų metų moteris. 

Santuokų skaičius 2012 metais šiek tiek išaugo.  
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8 pav. Santuokų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2007-2012 metais 
 
Padaugėjo bažnytinių santuokų, įtrauktų į apskaitą: 2011 m. buvo 32, o 2012 m. - 42. 

Užsienio valstybėse sudarytų santuokų apskaityta tiek pat kiek ir pernai – po 7. Išduotos 9 pažymos 
apie šeiminę padėtį santuokos įregistravimui užsienio valstybėse. Įregistruotos 2 santuokos su 
nepilnamečiais asmenimis.    

Ištuokų  skaičius šiek tiek išaugo. Nepilnose šeimose liko augti maždaug tiek pat vaikų kaip 
ir 2011 m., 2010 m. (9 paveikslas). Neramina tai, kad dviejose nepilnose šeimose liko augti po 5 
vaikus, dviejose – po keturis, dar dviejose – po 3 nepilnamečius vaikus.  
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9 pav. Ištuokų ir nepilnose šeimose augti likusių vaikų 2007 - 2012 metų 

 dinamika Pasvalio rajone 
 

Vienas iš svarbiausių gyvenimo kokybės vertinimo kriterijų yra gyventojų sveikata, kurią 
atspindi gyventojų mirtingumo lygis, kuris  2012 metais nežymiai sumažėjo (10  paveikslas).  
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10  pav. Pasvalio rajono gyventojų mirtingumas 2007-2011 metais 
 

Pasvalio rajone 2012 metais moterų ir vyrų mirė po lygiai: 234 vyrai ir 234 moterys. 
Dažniausia mirties priežastis buvo įvairios širdies ir kraujagyslių ligos (apie 56,4 proc.),  vėžys 
(apie 20,7 proc.), net 19 rajono gyventojų gyvenimą baigė savižudybe ir 16 žmonių netekome 
nelaimingų atsitikimų metu, 2 buvo nužudyti. 

11 paveiksle pavaizduota mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių dinamika Pasvalio 
rajone per pastaruosius 6 metus.  
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11  pav. Išorinių mirties priežasčių 2007-2012 metų dinamika Pasvalio rajone 
 

2012 metais Skyriuje buvo sudaryta 252 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo 
aktų įrašai, 1 civilinės būklės akto įrašo atkūrimo byla, 32 bylos dėl civilinės būklės aktų įrašų 
papildymo ar pakeitimo, 5 vardo ir pavardės pakeitimo bylos. 2012 m. Skyrius gavo 1616 įvairių 
piliečių prašymų ir 273 įstaigų ir institucijų užklausimus, išdavė 260 kartotinių liudijimų, 1114 
įvairių pirminių liudijimų, 150 pažymų, išsiuntė 247 raštus.  
 

Švietimas ir sportas 
2012 metais, organizuojant ir vykdant švietimo veiklą, buvo orientuotasi į šias prioritetines 

veiklos sritis: 
 - mokyklų savarankiškumo ir atsakomybės už veiklos rezultatus stiprinimas; 
 - kūrybiškumo ugdymas; 
 - saugios ir sveikos aplinkos kūrimas. 

Siekiant užtikrinti kuo palankesnes sąlygas ugdymo kokybei, sistemingai rengiami projektai 
ir inicijuojamas švietimo įstaigų dalyvavimas juose. 2012 m. švietimo įstaigos dalyvavo 15 projektų  
(28 lentelė).  

Tęsiama Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka. 
Parengtas, Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-1 patvirtintas ir pradėtas 
įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 
metais bendrasis planas.  

2012-2013 m.m. tęsiamas atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas. 
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28 lentelė.  Švietimo įstaigų  projektų vykdymas 2012 m. 
 

Projekto pavadinimas 
Dalyvaujančios 

įstaigos 
Finansuojamos veiklos 

ir pan. 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis 
visą gyvenimą“ priemonė: VP1-2.2-ŠMM-
02-V-01-001. Projektas „Besimokančių 
mokyklų tinklai“.  

Pasvalio Svalios 
pagrindinė mokykla 

Mokyklos bendruomenė 
mokosi spręsti aktualias 
ugdymo problemas. 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 2 prioriteto “Mokymasis 
visą gyvenimą“ priemonė: VP1-2.3-ŠMM-
03-V „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo 
diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą 
paslaugų prieinamumo didinimas ypač 
kaimo vietovėse“. Projektas „Ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“.  

Visos rajono įstaigos, 
vykdančios 
ikimokyklinio 
ugdymo programą  

Vyksta mokymai, 
kuriuose dalyvauja 
ikimokyklinių įstaigų 
vadovai ir auklėtojai. 
 

,,Mokyklų tobulinimo programos plius“, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. 
įsakymu Nr. ISAK-2331, projektas 
„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų 
modernizavimas“. 

Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės 
gimnazija, Pasvalio 
Lėvens ir Svalios 
pagrindinės mokyklos 

2012 metais mokyklų 
bibliotekos gavo įrangos 
už 126,4 tūkst. Lt 

,,Mokyklų tobulinimo programos plius“, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. 
įsakymu Nr. ISAK-2331, projektas 
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų 
mokymo infrastruktūra“. 

Pasvalio Petro 
Vileišio gimnazija, 
Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės 
gimnazija, Saločių 
Antano Poškos 
vidurinė mokykla 

Mokyklos gavo įvairių 
mokymo priemonių 
 

,,Mokyklų tobulinimo programos plius“, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. 
įsakymu Nr. ISAK-2331, projektas 
„Bendrojo lavinimo mokyklų 
modernizavimas“. 

Pasvalio Petro 
Vileišio gimnazija, 
Daujėnų, Pasvalio 
Lėvens, Pajiešmenių ir 
Pušaloto pagrindinės 
mokyklos  

Mokyklos gavo įvairių 
priemonių ir baldų. 

Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų BPD 
2.4. priemonės projektas „Iškritusių iš 
mokyklos mokinių grąžinimas” . 

Pasvalio Švietimo 
pagalbos tarnyba 

Tęstinis projektas, skirtas 
vaikų socializacijai ir 
lankomumo prevencijai. 

Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų 
projektas “Mokyklų pagalba darbingiems 
tėvams“ pagal priemonę „Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas“. 

Pasvalio d/m 
“Liepaitė“ dalyvauja 
kaip partneris su 
Vilniaus Vilkpėdės 
darželiu-mokykla 

Veikia pailgintos dienos 
grupė. Ją lanko 15 vaikų. 

Paramos fondo Europos socialinio fondo 
agentūros projektas „Sąlygų sudarymas 
šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui 
Pasvalio rajone“ finansuotas trejiems 
metams (2009-09-01-2012-03-31). 

Narteikių darželis-
mokykla“Linelis“, 
Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės 
gimnazija, Saločių 
Antano Poškos 

Projekto įgyvendinimui 
skirta 1668,6 tūkst. Lt. 



 44

vidurinė, Krinčino 
Antano Vienažindžio, 
Pajiešmenių 
pagrindinės mokyklos 
ir Nakiškių, Deglėnų, 
Dagių, Poškonių, 
Žadeikonių, 
Gulbinėnų, Kraštų 
daugiafunkciai centrai 

,,EMILE klasės – integruotas prancūzų 
kalbos ir dalyko mokymas“. 

Pasvalio Petro 
Vileišio gimnazija 

Mokiniai turės galimybę 
geriau įsisavinti prancūzų 
kalbą. 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis 
visą gyvenimą“ priemonė: VP1-2.3-ŠMM-
05-K-01-022 
,,Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas 
bei užimtumo kokybės gerinimas Pasvalio 
rajone“ 

Pumpėnų, Vaškų 
vidurinės, Daujėnų, 
Pasvalio Svalios 
pagrindinės mokyklos 
ir Pasvalio Lėvens 
pagrindinės mokyklos 
Ustukių skyrius 

Projekto metu teikiamos 
specialiosios 
pedagoginės pagalbos 
paslaugos bei 
neformaliojo specialiųjų 
poreikių asmenų 
švietimo paslaugos. 
Projektui finansuoti 
skirta 650 616,00 Lt 

Mokyklų struktūros tobulinimo 2011-
2013 m. programos įgyvendinimas  

Pasvalio Petro 
Vileišio gimnazija, 
Pumpėnų, Saločių 
Antano Poškos, Vaškų 
vidurinės mokyklos. 

Pasvalio Petro Vileišio 
gimnazijoje  sėkmingai 
įdiegtas naujas valdymo 
modelis. Kitos mokyklos 
jį rengia atsižvelgdamos į 
situaciją. 

„Kūrybinių partnerysčių“ programa 
2011–2012 mokslo metais 

Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės 
gimnazija, Pasvalio 
Lėvens pagrindinės 
mokyklos Ustukių 
skyrius 

Programos metu, 
bendradarbiaujant 
mokytojams, kūrėjams ir 
mokiniams, rengiami ir 
įgyvendinami kūrybiški, 
kiekvienoje mokykloje 
skirtingi projektai, 
sprendžiantys bendrojo 
ugdymo problemas ir 
ugdantys mokinių 
kūrybingumą. 

Ūkio subjektų grupės „Kūrybinė integracija“ 
projektas „Piliečių žadintuvas“, kuris 
vykdomas siekiant įgyvendinti švietimo 
programą „Pilietinis ir tautinis vaikų 
švietimas Lietuvos Respublikos miestų ir 
kaimų vietovėse, taikant neformaliojo 
ugdymo metodus“. 

Joniškėlio Gabrielė 
Petkevičaitės-Bitės 
gimnazija, Pasvalio 
Svalios pagrindinė 
mokykla, Pumpėnų, 
Vaškų ir Saločių 
vidurinės mokyklos 

Neformaliojo ir 
formaliojo ugdymo 
specialistai kartu su 
mokyklos jaunimo 
lyderiais ugdosi gebėjimą 
patys identifikuoti 
aktualias visuomenei ir 
vietos bendruomenei 
problemas bei gerinti 
socializacijos aplinką 
bendruomenėse kartu 
vykdant visuomenei 
naudingus darbus. 

Pedagoginių psichologinių tarnybų Joniškėlio Gabrielė Įranga ir priemonės 
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infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių 
specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, 
psichologų, logopedų darbo aplinkos 
modernizavimas 

Petkevičaitės-Bitės 
gimnazija 

pagalbos mokiniui 
specialistų kabinetams 

ES projektas Comenius „Young Migrants – 
at Home Abroad“ „Jaunieji migrantai 
užsienyje kaip namuose“ (2012-2014 m.) 

Pasvalio Lėvens 
pagrindinė mokykla 

Dalinamasi pedagogine 
patirtimi su mokyklų 
partnerių mokytojais. 
Mokomasi naudoti 
naujus mokymo metodus, 
keliant mokinių 
motyvaciją. 
Mokiniai skatinami 
mokytis užsienio kalbų, 
bendrauti su kitų šalių 
bendraamžiais. 
Siekiama, kad įvairių 
poreikių vaikai galėtų 
integruotis naujoje 
visuomenėje ir nesijaustų 
atskirti. 
Siekiama įtraukti visą 
mokyklos bendruomenę į 
šį projektą. 

 

Švietimo ir sporto skyriaus specialistams atlikus mokyklų veiklos patikrinimus parengtos 32 
pažymos. 

 
Bendruomeniškumo ugdymas 
2012 metais Pasvalio rajono ugdymo įstaigos, jaunimo organizacijos, kaimo bendruomenės 

dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos paskelbtuose konkursuose: 
- Vasaros socializacijos programų konkurse finansuota 14 projektų. 2012 metų vasarą 

užimti 454 vaikai ir paaugliai. Programų vykdymui panaudota 36 tūkst. Lt. 
- Jaunimo iniciatyvų projektams panaudota 25 tūkst. Lt. Paremtos 22 programos. 
- Europos Sąjungos programoje „Veiklus jaunimas“. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

vykdytas mainų projektas „Jaunieji savo krašto ambasadoriai“ (10,6 tūkst. Lt). pristatytas Vilniuje 
LITEXPO parodų rūmuose vykusioje mugėje „Mokykla 2012“. 

Organizuoti mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų rajoniniai etapai ir kiti renginiai: 
konkursai „Laisva klasė nuo (be) svaigalų“, „Lietuvos kovų ir kančių istorija“, „Ką aš žinau apie 
Lietuvos kariuomenę“, „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, „Saugiausia mokykla“, akcija 
„Tolerancijos skėtis“ , Visuotinio švietimo savaitė „Vieningo pasaulio link“ ir kt.  

Tradiciškai vyko akcija „Kuriame jaukią mokyklos aplinką“. Surengta aplinkos tvarkymo 
akcija „Darom“. Vyko Antikorupcijos dienai skirti renginiai, Konstitucijos egzaminas. Vykdyta 
pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija...“, prevencinis renginys „Būkime draugais“, 
sveikatingumo konkursas „Graži mano šypsenėlė“, folkloro ansamblių šventė „Pavasarėlis linksmas 
atėjo“ ir kt. Surengtas jaunųjų akordeonistų festivalis „Akordeonų šėlsmas“. 

Kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos 
fondu Lietuvoje vykdytas projektas „Kultūros tiltai“. 

Viso rajono moksleiviai aktyviai dalyvavo „Tūkstančio gervelių akcijoje“, skirtoje 
nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Japonijoje paremti.  

Jau treti metai Pasvalio rajono ugdymo įstaigos dalyvauja geriausiai tvarkomų švietimo 
įstaigų teritorijų apžiūros konkurse. Pasvalio lopšelis–darželis „Eglutė“ ir Pasvalio Lėvens 
pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyrius – 2012 m. konkurso nominantai. 
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Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ apdovanotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos Padėkos raštu reikšmingai prisidėjus prie sveikatos stiprinimo idėjų plėtros, sveikesnės 
visuomenės kūrimo. 

Pasvalio darželiui-mokyklai „Liepaitė“ įteiktas Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų 
programos sertifikatas už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei 
visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą. 

 
Jaunimo politikos formavimas  
2012 m. atliktas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas ir Jaunimo 

politikos kokybės vertinimas bei parengtas Jaunimo problemų sprendimo Pasvalio rajono 
savivaldybėje 2013-2018 metų planas.  

Jaunimo iniciatyvų rėmimui Savivaldybės biudžete skirta 25 tūkst. Lt. Finansuoti 22 
projektai. Socializacija, prevencija, saviraiškos ugdymas, jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas vietose, 
užimtumas, socialinė pagalba – pagrindinės jaunimo projektų veiklų sritys. 

Rajone veikia Pasvalio rajono Jaunimo reikalų taryba, Jaunimo organizacijų susivienijimas 
„Apskritas stalas“, Skautų, Ateitininkų, Jaunųjų šaulių, Vileišiečių organizacijos, Mokinių 
parlamentas, Jaunuomenės eucharistinis sambūris, „Juventus“, „Rokunda“, Jaunųjų ūkininkų ratelių 
sąjunga, Mokyklų mokinių tarybos, LŠS Panevėžio 5-osios šaulių rinktinės Pasvalio 7-oji kuopa, 
Maironiečių organizacija. Projektus teikia jaunimo organizacijos ir judėjimai, jaunimo grupės prie 
kaimo bendruomenių ir Daugiafunkcių centrų. 

Pasvalio rajone veikia dešimt Daugiafunkcių centrų: prie Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės gimnazijos, Saločių Antano Poškos vidurinės, Krinčino Antano Vienažindžio, Pajiešmenių 
pagrindinių mokyklų – Deglėnuose, Gulbinėnuose, Dagiuose, Nakiškiuose, Poškonyse, Kraštuose, 
Žadeikoniuose, Rauboniuose, Norgėluose, Švobiškyje. Vaiko dienos centrai veikia Pasvalyje prie 
„Carito“ organizacijos ir Krinčino parapijos. Toliau tęsiamas projektas „Sąlygų sudarymas šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimui Pasvalio rajone“.  

Graži tradicija – Jaunimo savivaldos diena rajono savivaldybėje. Geroji šio projekto patirtis 
jau skleidžiama šalyje, jaunimas mokosi demokratijos, tarpusavio bendravimo, diskusijos meno. 
2012 metais rajono mokinių parlamentas vedė mokyklų direktoriams pasitarimą – diskusiją, kurioje 
aktyviai dalyvavo Savivaldybės vadovai, politikai. Išrinktas naujas Pasvalio rajono mokinių 
parlamentas. 

Pasvalio miesto 515-ojo gimtadienio renginiuose jaunimas organizavo organizacijų veiklos 
pristatymą visuomenei, „Gatvės fiestos“ renginius-koncertus, dalyvavo „Literatūros šėlsmo Vytauto 
Didžiojo aikštėje“, organizuoto Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos, renginiuose.  

 
Sportinės veiklos organizavimas 
Moksleivių žaidynės 
Pasvalio rajono sportininkai 2012 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių ketvirtoje rajonų 

grupėje, surinkę 1427,97 taškus, užėmė 7 vietą. Daugiausiai taškų Pasvaliui pelnė rankinis 
(vaikinai), užėmę 5 vietą; boksas – 8 vieta; lengvoji atletika – 40 vieta; rankinis (merginos) – 9 
vieta; dziudo – 33 vieta; dviračių sportas – 33 vieta. 

Lietuvos mokinių Olimpinis festivalis  
2011-2012 m.m. Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio galutinėje įskaitoje Pasvalio rajonas 

III-oje rajonų grupėje (tarp 30 rajonų) užėmė 5 vietą. Geriausiai festivalyje pasirodė: Pasvalio Petro 
Vileišio gimnazijos mergaičių lengvosios atletikos komanda – I vieta; Pasvalio Svalios pagrindinės 
mokyklos berniukų futbolo komanda – III vieta; Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos berniukų 
rankinio komanda – III vieta; Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos berniukų komanda 
dviračių kroso varžybose – IV vieta. 

Taip pat pažymėtina, kad dviejų rungčių – futbolo ir rankinio – varžybų respublikiniai 
finalai vyko Pasvalio sporto mokyklos „Pieno žvaigždės“ arenoje. Jų organizavimą ir vykdymą 
puikiai įvertino Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras. 

Ugdymo rezultatai  
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Pasvalio sporto mokyklos vaikinų rankinio komandos 2012 m sezone džiugino gerais 
rezultatais. Penkios komandos Lietuvos rankinio pirmenybėse kovojo finaliniuose etapuose. 1998 
m. gim. berniukai, treniruojami Arvydo Daugio, iškovojo Lietuvos rankinio pirmenybių čempionų 
vardus. 1997 m. g berniukai, treniruojami Otilijaus Tito, iškovojo trečiąją vietą; 1999 m. gim. ir 
2000 m. gim. jaunieji rankininkai, treniruojami Dianos Vanagienės, Lietuvos rankinio pirmenybėse 
iškovojo antrąją ir trečiąją vietas; 1995 – 1996 m. gim. jaunučių komanda, treniruojama Vilmanto 
Karpavičiaus, užėmė 4 vietą. 

Rankininkai dalyvauja įvairiuose turnyruose, kur taip pat iškovoja prizines vietas. Rankinio 
turnyre „Panevėžio taurė“ 1999 m. gim. berniukai (trenerė Diana Vanagienė) bei 1998 m. gim. 
mergaitės (trenerė Ginta Kairienė) iškovojo dvi trečias vietas; turnyre Molėtuose – II vieta. 

Tarptautiniame Aivaro Daugio rankinio festivalyje 1999 m. gim. mergaitės (trenerė Diana 
Vanagienė) užėmė III vietą; Lietuvos rankinio „Mini“ pirmenybėse 2001 m. gim. mergaitės (trenerė 
D. Vanagienė) pogrupyje užėmė II vietą ir pateko į finalą. Finale iškovojo II vietą. 

Aukštais pasiekimais nuolat džiugina boksininkai, treniruojami Stasio Balčiausko ir 
Virgilijaus Stapulionio. Lietuvos jaunučių žaidynėse, Lietuvos jaunučių moksleivių pirmenybėse 
Kaune, Evaldas Strelčiūnas savo svorio kategorijoje iškovojo I vietą; Edvardas Strelčiūnas Europos 
jaunučių čempionate užėmė V – VIII vietą. Aukštais sportiniais rezultatais džiugina ir kiti 
boksininkai: Marius Uogelė, Linas Daugelavičius, Lukas Bičkūnas, Ernestas Atstupėnas, Nerijus 
Bagočius ir kiti. 

Neatsilieka sportiniais rezultatais ir lenvaatlečiai, treniruojami Kęstučio Mačėno, Evaldo 
Žilio, Zenono Balčiausko. 

Suformuotos dvi plaukimo pradinio rengimo grupės (treneris Paulius Suveizdis), kuriose 
pradinio plaukimo pradmenų mokosi mergaitės ir berniukai. 

Sportas seniūnijose  
Sporto mokykloje dirba devyni sporto organizatoriai seniūnijose. Sportinis darbas 

seniūnijose vyksta pagal parengtus sporto renginių planus mokyklų sporto salėse, stadionuose, 
Kultūros centrų filialų patalpose, parkuose, sporto aikštynuose, Sporto mokyklos sporto bazėse. Tai 
vasaros sporto šventės miesteliuose ir kaimuose, kalėdiniai ir velykiniai krepšinio turnyrai, stalo 
teniso varžybos, šaškių, šachmatų, krepšinio, baudų mėtymo varžybos, krepšinio 3x3, stalo teniso, 
svarsčių kilnojimo, futbolo 7x7, smiginio varžybos. 

Pasvalio rajone veikia 14 sporto klubų. Sporto klubai organizuoja ir vykdo renginius ir 
sporto varžybas, dalyvauja įvairių sporto šakų federacijų, Lietuvos lygų varžybose ir 
čempionatuose. 

 
Vidaus auditas 
Atliekant vidaus auditus, priklausomai nuo vidaus audito objekto vertino  audituojamojo 

subjekto vidaus kontrolės funkcionavimą, tikrino ir vertino audituojamo subjekto sukurtos vidaus 
kontrolės procedūras, kontroliavo, ar laikomasi viešojo juridinio asmens planų, procedūrų, įstatymų, 
kitų norminių teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai. Taip pat tikrino, ar informacija apie 
audituojamo subjekto veiklą yra patikima ir išsami, bei vertinti būdai, kaip renkama, analizuojama, 
klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija. Tikrinant ir vertinant vidaus kontrolę, 2012 m. atlikti 
įvairios apimties 4 teminiai valdymo vidaus auditai: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 
vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti panaudojimo pagal 
paskirtį vidaus auditas, Savivaldybės  administracijos  vidaus  administravimo  vidaus auditas,  
Savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamų paslaugų vidaus auditas, Keleivių vežimo 
vietiniais maršrutais organizavimo vidaus auditas. 

2012 m. atlikti vidaus auditai Savivaldybės administracijoje apėmė šiuos subjektus: 
Savivaldybės administraciją ir jos struktūrinius padalinius - Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros 
skyrių, Bendrąjį skyrių, Apskaitos skyrių, Finansų skyrių, Juridinį ir personalo skyrių, Investicijų  ir 
turto valdymo skyrių,  Švietimo ir sporto skyrių, Socialinės paramos ir sveikatos skyrių, Civilinės 
metrikacijos skyrių, Vaiko teisių apsaugos skyrių, Žemės ūkio skyrių. Tai pat vertinti visi 
Savivaldybės administracijos struktūriniai–teritoriniai padaliniai–seniūnijos:  Daujėnų seniūnija, 
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Joniškėlio miesto seniūnija, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Krinčino seniūnija, Namišių seniūnija, 
Pasvalio apylinkių seniūnija, Pasvalio miesto seniūnija, Pumpėnų seniūnija, Pušaloto seniūnija, 
Vaškų seniūnija, Saločių seniūnija.  Šiuose subjektuose buvo apsilankyta, pateikti klausimynai. 

2012 metais audituotuose subjektuose esminiai trūkumai ir rizikingiausios sritys: vidaus 
kontrolės reglamentavimas ir organizavimas; rengiamų vietinių dokumentų atitikimas Lietuvos 
Respublikos teisės aktams, dokumentų suderinamumas tarpusavyje; nustatytų vidaus kontrolės 
procedūrų nepakankamas veiksmingumas; nepakankama sutartinių įsipareigojimų administravimo 
kontrolė; biudžeto lėšų naudojimo analizė ir kontrolė; kai kurių audituotų subjektų neužtikrinamas 
tinkamas veiklos organizavimas, kai kurių teisės aktų nuostatų nesilaikymas, nepakankamas 
kontrolės procedūrų nustatymas, kas neužtikrina lėšų už suteiktas paslaugas tinkamo apskaitymo. 

Apibendrinant  galima padaryti išvadą, kad rizikingiausia valdymo sritis kol kas yra  plana-
vimas, programų įgyvendinimo vertinimo kriterijų nustatymas, veiklos rizikos veiksnių  nustatymas 
ir jų valdymas. Taip pat nustatytas poreikis tobulinti esamą vidaus kontrolę, nes esant 
nepakankamam reglamentavimui  bei nesant patvirtintoms konkrečioms programoms, nesudaromos 
prielaidos užtikrinti efektyvų, tikslingą ir koordinuotą funkcijų vykdymą, efektyvų lėšų 
panaudojimą,  taip pat neužtikrinama visų procesų stebėsena.  

 
Seniūnijų veikla 
Seniūnijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, 

Vietos savivaldos įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, 
Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais. 

Seniūnijos paskirtis - spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje 
Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo 
administravimo funkcijas. Seniūnija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus. 
Seniūnijos seniūno įsakymai, įpareigojimai ir pavedimai seniūnijos kompetencijos klausimais 
privalomi visiems jos teritorijos gyventojams ir joje esančioms įmonėms, įstaigoms bei 
organizacijoms. 

Seniūnai ir seniūnijų darbuotojai – žmonės, kurie pirmieji sprendžia žmonėms aktualias 
problemas, pirmieji pagalbininkai nelaimės atveju. Kartu su kultūros centrų darbuotojais 
organizuoja šventinius renginius. Padeda kurti bendruomenes jų teritorijoje gyvenantiems 
žmonėms. Kartu su gyventojų bendruomenėmis rengia įvairius projektus. 

Praėjusiais metais seniūnijose buvo tvarkomi keliai, kapinės, gyvenvietės, atliekamas 
Savivaldybei priklausančių patalpų remontas. Seniūnai tvarko jiems priskirtas teritorijas,  
pasitelkdami viešiesiems darbams atlikti teritorinės darbo biržos siųstus asmenis. Teikiamos 
socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir kitiems pagyvenusiems ir neįgaliems seniūnijos 
gyventojams. Dirbta su socialinės rizikos šeimomis. 

Seniūnijų dydžiai  pagal gyventojų skaičių, teritoriją  gana skirtingi, tad skirtingas ir seniūnų 
darbo krūvis.  Informacija apie seniūnijas ir  suteiktas paslaugas gyventojams pateikiama 29 
lentelėje.  
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29 lentelė.  Duomenys apie seniūnijas ir seniūnijų darbuotojų atlikti darbai 
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Daujėnų 1435 35 9709,8 12 21 131 10 26 38 116 380 207 
Joniškėlio miesto 1241 - 236 27 55 376 40 49 94 161   

Joniškėlio apylinkių 2949 47 19240 24 32 487 189 17 152 366 509 354 
Krinčino 2122 49 12221,8 18 83 149 11 42 139  224 69 281 

Pasvalio apylinkių 3678 57 13252,5 17 32 503 107 36 148 357 60 319 
Pasvalio miesto 7594 - 722 34 54 1096 - 101 374 648   

Namišių 980 11 6455 11 20 260 48 10 42 100 168 164 
Pumpėnų 2670 44 17672,1 22 24 1258 150 62 109 477 311 311 
Pušaloto 1954 38 14187,5 16 32 503 147 50 51 197 232 183 
Vaškų 3467 68 18884 17 82 204 123 53 119 217 346 324 
Saločių 2942 51 16037,1 23 37 543 61 61 191 488 410 356 

 
Informacijos šaltinis: Seniūnijų 2012 metų  veiklos ataskaitos  
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Daujėnų seniūnija 
Seniūnijoje veikia: Daujėnų pagrindinė mokykla (121 mokinys), Kriklinių skyrius (26 

mokiniai), Daujėnų  ambulatorija, Girsūdų medicinos punktas, Pasvalio kultūros centro Daujėnų ir 
Girsūdų skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Daujėnų ir Girsūdų padaliniai. 

Seniūnijos teritorijoje įregistruotos Daujėnų ir Girsūdų bendruomenės, sporto klubas 
„Orija“.  Veikia 2 verslo įmonės, 3 parduotuvės bei Girsūdų žemės ūkio bendrovė. 

Seniūnija atlieka 68,84 km vietinių viešųjų kelių, 22 km gatvių ir šaligatvių priežiūrą, 32,4 
ha ploto viešųjų teritorijų seniūnijos gyvenvietėse tvarkymą, vykdo gatvių apšvietimo tinklų 
eksploataciją Daujėnų, Girsūdų, Porijų, Smilgių gyvenvietėse, prižiūri Daujėnų, Baukų, Barklainių, 
Girsūdų, Sereikių kapinių priežiūrą. 

2012 metais buvo organizuojami pakartotiniai seniūnaičio rinkimai Daujėnų ir Girsūdų  
seniūnaitijose.  

Atnaujintas Daujėnų žvyro karjero paplūdimys – šienauta aplinka, renovuota tinklinio ir 
krepšinio aikštelė, įrengti vaikų žaidimų atrakcionai, įrengti šiukšlių konteineriai. Pasitelkus 
asmenis, atliekančius viešuosius darbus, išgenėta ir sutvarkyta apie 4 ha šiai teritorijai priskirto 
pušyno. 

Pavasario – rudens laikotarpiu buvo šienaujami Girsūdų ir Porijų parkai, šalinami avarinėje 
būklėje esantys medžiai bei menkaverčiai želdynai, atsodinant naujus. 

Du kartus buvo šienaujamos pakelės prie seniūnijos prižiūrimų kelių. Šie darbai tapo 
lengviau įveikiami, seniūnijai įsigijus rotacinę šienapjovę. 

Sukaupus lėšų ir panaudojant vietinius resursus, Daujėnų kapinėse pagaminti ir sumontuoti 
nauji vartai. 

Pažymint dailininko Petro Rauduvės gimimo 100-ąsias metines, Baukų kaime, kur gimė ir 
augo dailininkas, pastatytas paminklinis akmuo, surengtas iškilmingas jubiliejaus paminėjimas. 

Pagal galimybes, panaudojant kelių fondo lėšas, remontuotos pagrindinių kelių atkarpos, 
greideriuoti keliai. Žiemos laikotarpiu nuolat buvo valomi keliai nuo sniego, naudojantis tik sava 
turima technika. 

Daugeliui atvejų, atliekant komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo darbus, buvo pasitelkiami 
asmenys, gaunantys valstybės išmokas, bei viešųjų darbų atlikėjai. 
     

Joniškėlio miesto seniūnija  
Seniūnijoje veikia: Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija (mokosi 521 mokinių),  

Narteikių darželio mokyklos Joniškėlio skyrius (lanko 65 vaikai), 24 vietų Pasvalio ligoninės 
Joniškėlio slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, Pasvalio kultūros centro Joniškėlio kultūros 
namai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Joniškėlio skyrius, Pasvalio krašto 
muziejaus Joniškėlio skyrius,  Švč. Trejybės bažnyčia, labdaros valgykla. 

Seniūnijos teritorijoje yra Joniškėlio bendruomenė,  veikia 2 kirpyklos, 2 vaistinės,  6 
parduotuvės. 

Seniūnija atlieka 11,8 km gatvių ir 17487 kv. m.šaligatvių priežiūrą,  27,87 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją, organizuoja 3 veikiančių ir 
3 neveikiančių kapinių priežiūrą. 

Seniūnijoje atliekami notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo, 
civilinės saugos organizavimo funkcijos, išduodamos įvairios pažymos gyventojams, išduodami 
leidimai laidoti, tvarkoma ir vykdoma buhalterinė apskaita. 

Pakeistas 250 kv. m šaligatvis G. Petkevičaitės-Bitės gatvėje;  pastatyti 2 paminklai;  
pasodinta vynmedžių alėja;  pasodinta 150 kaštonų Linkuvos gatvėje, 20 kitokių medelių mieste;  
pastatyta pavėsinė Kraštiečių parke;  pastatyta nauja estrada miesto sode; naujosiose kapinėse 
įrengti nauji vartai;  išbetonuota krepšinio aikštelė;  sutvarkyta tinklinio aikštelė;  pastatyti 
dekoratyviniai suoliukai prie kultūros namų;   padaryta dekoratyvinė patranka „Jonė“;  
atrestauruotos dekoratyvinės rogės; įrengti  gėlių stovai prie ligoninės ir miesto centre; sumontuotas  
laikinas lieptas Karpių dvaro parke. 
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Joniškėlio apylinkių seniūnija 
Seniūnijoje veikia: Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio 

pradinio ugdymo skyrius (9 mokiniai), 3 daugiafunkciai centrai: Nakiškių (49 vaikai), Norgėlų (20 
vaikų), Švobiškio (24 vaikai), Narteikių darželis–mokykla „Linelis“ (70 vaikų), Joniškėlio I. Karpio 
žemės ūkio ir paslaugų mokykla (370 mokinių), VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros 
centro 5 medicinos punktai (Meškalaukio, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų ir Švobiškio), Pasvalio 
kultūros centro 3 skyriai  (Meškalaukio, Norgėlų, Švobiškio), Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios 
bibliotekos 4 padaliniai (Meškalaukio, Nakiškių, Norgėlų, Švobiškio). 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 5 (Meškalaukio kaimo, Nakiškių krašto, Narteikių kaimo, 
Norgėlų, Švobiškio ir aplinkinių kaimų) bendruomenės,  veikia  14 įmonių, 8  parduotuvės. 

Seniūnija atliko 168 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 28,12 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 11 
gyvenviečių, 28 kapinių priežiūrą.  

Narteikių ir Meškalaukio kaimų parkuose pašalinti ligoti, nudžiūvę medžiai, Švobiškio 
parke įrengtas gėlynas–alpinariumas, pastatyta pavėsinė, suolai. Nakiškių kaime užpilti žemėmis 
buvusio vaikų darželio pamatai, teritorija sukultūrinta, įrengta rekreacinė zona: pastatyta pavėsinė, 
įrengtas dekoratyvinis šulinys, pastatyti stalas, suolai, šašlykinė. Pavėsinės pastatytos Meškalaukio 
ir Norgėlų parkuose, Meškalaukio  kaime įrengta antrinių žaliavų konteinerių aikštelė,  Joniškėlio 
kaime naujai įrengta skelbimų lenta.  

Meškalaukio  kapinėse išpjauti nudžiūvę, ligoti medžiai.  Kartu su bendruomenėmis  iš 
pagrindų sutvarkytos Žvirgždžiūnų ir Šiukštonių kapinės.  

Sutvarkytos pakelės kelio atkarpoje į Narteikių kaimą, keliuose Joniškėlis – Gustoniai, 
Pamažupiai – Katkūnai – Norgėlai, išasfaltuota Gustonių kaimo Mūšos gatvė.   

Atlikti einamieji remontai Meškalaukio pradinio ugdymo skyriaus, Švobiškio kultūros namų 
pastatuose, Nakiškių, Norgėlų ir Švobiškio  daugiafunkciuose centruose. Nakiškių daugiafunkciame 
centre dalinai pertvarkyta šildymo sistema, seniūnijos garažų kieme pastatyta malkinė. 
 

Krinčino  seniūnija  
Seniūnijoje veikia: 2 pagrindinės mokyklos (227 mokiniai), 1 vaikų darželis (16 vaikų), 1  

ambulatorija, 3 medicininiai punktai, Pasvalio kultūros centro 3 skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos 4 padaliniai ir Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 6 bendruomenės ir Sėlių kultūros ir socialinės paramos 
bendrija,   veikia 4 įmonės, 7 parduotuvės. 

Seniūnija prižiūri 101,2 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių, tvarko 50,6 ha viešųjų teritorijų 
seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 4 gyvenvietėse, 
organizuoja  13 kapinių priežiūrą. 

Nuolat prižiūrimos kapinės, miestelio ir gyvenviečių centrai, parkai, šienaujama ir kertami 
krūmai pakelėse, ruošiamos malkos Gulbinėnų ir Kraštų vaiko dienos centrams bei Krinčino 
miestelio pirčiai,  prižiūrimi seniūnijai priskirti keliai, žiemą valomas sniegas. Atnaujintas gatvių 
apšvietimas Krinčino miestelio Žalgirio ir A. Dabulevičiaus gatvėse;  Krinčino parke pastatytos dvi 
nuorodas į šaltinius; Krinčino mechaninių dirbtuvių kieme pastatyta malkinė;  miestelio centre  
atnaujinti 2 šaligatviai. 
 

Namišių seniūnija  
Seniūnijoje veikia: Namišių pradinė  mokykla (32 mokiniai), Pasvalio kultūros centro 

Namišių skyrius, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Namišių ir Kiemėnų padaliniai. 
Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios Namišių, Kiemėnų, Manikūnų bendruomenės, veikia 2 

bendrosios praktikos gydytojų kabinetai, paštas, įmonė ŽŪB ,,Ąžuolas“, UAB ,,Briketa“, penkios 
parduotuvės. 
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Seniūnija atlieka 38 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 10 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 
keturiose gyvenvietėse, organizuoja  10 kapinių priežiūrą. 

Seniūnija vykdo jai pavestas socialinio darbo funkcijas: teikia pagalbą socialines paslaugas 
10 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 26 vaikai, teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines  
paslaugas 52 vienišiems, pagyvenusiems ir turintiems negalią asmenims. 

Seniūnija atlieka žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priima prašymus registruoti 
ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kasmet priima apie 
200 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. 

Seniūnijoje atliekami notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo, 
civilinės saugos organizavimo funkcijos, tvarkomos namų ūkio knygos, išduodamos įvairios 
pažymos gyventojams, išduodami leidimai laidoti, tvarkoma ir vykdoma buhalterinė apskaita. 

2012 m. dalinai atnaujintas Namišių, Manikūnų, Kiemėnų gatvių apšvietimas, įsigyti 9 
šviestuvai. 

Sutvarkytos Namišių ir Manikūnų kaimų praplėstų kapinių teritorijos. Kiemėnų kaimo 
kapinėse pradėti paruošiamieji kapinių tvarkymo darbai.   

Namišių kaimo gyvenvietėje įrengtas naujas vandens gręžinys, Namišių ir Kiemėnų 
kaimuose įrengtos nugeležinimo sistemos. 

Organizuojant infrastruktūros plėtrą ir įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2012 
m. programą,   gautos lėšos (5436 Lt) per Vietos bendruomenės tarybą buvo paskirstytos Namišių, 
Kiemėnų ir Manikūnų kaimų bendruomenėms, mokyklai: Namišių kaimo kapinėse iš šių lėšų 
pastatytas kryžius,  Manikūnų kaime, sporto aikštelėje prie bendruomenės pastato sumontuotas 
krepšinio stovas. Kiemėnų kaimo parke pastatytas tualetas. 

Savivaldybės lėšomis per kaimų bendruomenes, padedant seniūnijai, buvo įgyvendinti 
projektai: Namišių bendruomenės projektas ,,Jaukūs namai“, Kiemėnų kaimo bendruomenės 
projektai: „Būkime sveiki ir žvalūs“, „Nenutrūkstamas gimtinės ryšys“.  
 

Pasvalio apylinkių seniūnija  
Seniūnija atliko 107,1  km vietinių viešųjų kelių priežiūrą. Taip pat buvo prižiūrima  55392 

kv. m gatvių ir šaligatvių. Tvarkoma 18 ha bendrojo naudojimo teritorijų: Vileišių parkas Medinių 
kaime, Migonių piliakalnis, Valakėlių parkas, žydų genocido aukų kapinės Žadeikių miške, Kryžių 
slėnis, Atgimimo parkas ir kt. 

Ustukių, Diliauskų, Papyvesių kaimuose dalis gatvių šviestuvų pakeista į elektros energiją 
taupančius gatvės šviestuvus. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Diliauskų, Ustukių, Valakėlių  filialams, 
Pasvalio kultūros centro Ustukių, Diliauskų ir Valakėlių skyriams, Žadeikių Bernardo Brazdžionio 
edukaciniam centrui buvo teikiamos ūkinės paslaugos,  tvarkomos jų teritorijos,  pjaunama žolė. 

Seniūnija taip pat organizavo 13 veikiančių ir 8  neveikiančių kapinių priežiūrą, kurių 
bendras plotas - 2,5 ha. Čia pastoviai buvo pjaunama žolė, tvarkomos atliekos, atvežama smėlio. 

Gyventojams teikiamos viešosios paslaugos: transporto paslaugos MTZ traktoriumi 
(daugiausia malkų pervežimas), žolės pjovimas krūmapjove - žoliapjove (rankine).  Paslaugos 
atliekamos vienišiems pensinio amžiaus, neįgaliesiems, kitiems panašią socialinę padėtį turintiems 
asmenims.  

Seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Papyvesių, Talačkonių, Ustukių, Valakėlių. 
Bendradarbiaujama su  8 kaimo bendruomenėmis – Talačkonių, Atžalyno, Valakėlių, 

Ustukių, Pervalkų, Vilkagirio, Žadeikių, Šimonių. 
Padėta bendruomenėms įsisavinti gautas lėšas iš Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. 

programos. Perdažyta Ližų kaimo kapinių tvora, remontuota Ustukių kultūros namų rūsio salė, 
Pervalkų kaime pastatytas tualetas. Seniūnijos bendro naudojimo teritorijų, parkų šienavimui 
nupirkta žoliapjovė-krūmapjovė ir priedai prie jos. 

2012 m. pradėtas įgyvendinti vietos projektas „Valakėlių kaimo bendruomenės pastato 
renovacija“. 
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Talačkonių, Šimonių kaimo bendruomenėms padėta remontuoti ir įrengti patalpas. 
Papyvesių kaime iš gelžbetonio plokščių baigtas nutiesti pėsčiųjų takas. Papyvesių kaimo kapinėse  
pagaminta ir įrengta tvora. Pervalkų kaime įrengta krepšinio aikštelė.  

Pašalinti 29 avarinės būklės, sausi,  pavojingai pasvirę, drevėti, išpuvę medžiai. Ustukių k, 
Liepų g., buvo genimi medžiai, pakeliama laja.  
 

Pasvalio miesto seniūnija 
Seniūnijoje veikia: P. Vileišio gimnazija (697 mokiniai), Lėvens pagrindinė mokykla (370 

mokinių), Svalios pagrindinė mokykla  (518 mokinių), darželis-mokykla ,,Liepaitė“ (64 mokiniai, 
124 priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai), lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ (114 vaikų), 
lopšelis-darželis ,,Eglutė“(220 vaikų), Pasvalio P. Vileišio gimnazijos suaugusiųjų mokymo skyrius 
(70 suaugę mokiniai), Pasvalio specialioji mokykla (78 mokiniai), VšĮ Pasvalio ligoninė, VšĮ 
PASPC Pasvalio poliklinika, Pasvalio kultūros centras,  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji 
biblioteka, Pasvalio krašto muziejus. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 53 daugiabučių namų bendrijos,  veikia 89 parduotuvės, 9 
vaistinės. 

Seniūnija atlieka 59 gatvių priežiūrą, 114,43 ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymą seniūnijoje, 
organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Pasvalio mieste, organizuoja   kapinių priežiūrą. 

Seniūnijoje vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo, civilinės saugos organizavimo 
funkcijos, išduodamos įvairios pažymos gyventojams, išduodami leidimai laidoti, tvarkoma ir 
vykdoma buhalterinė apskaita. 
 Buvo kertami medžiai, krūmai, valomas miesto parkas. Pavasarį, nutirpus sniegui, buvo 
renkamos šiukšlės. Pradžiūvus žemei buvo įrengti papildomi gėlynai ir paruošta žemė Taikos, 
Panevėžio gatvių teritorijoje, prie šaltinio, Vilties g. prie skulptūros, pasodintos gėlės ir 
dekoratyviniai augalai. Pasodintas beržynėlis Biržų g. teritorijoje link miškų ūkio. Pagal Pasvalio 
rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos išvadas pastatyti kelio ženklai Dvareliškių g., 
Melioratorių g., Taikos g., Vilniaus g., Ežero g. Pagaminti ir pastatyti suolai Vilniaus g. prie AB 
„Swedbank“ Pasvalio klientų aptarnavimo padalinio, prie Vilniaus g. 59 namo (skverelyje), miesto 
kapinėse. Pagaminta ir pastatyta medinė tvora Vytauto Didžiojo a. 1 prie įvažiavimo į savivaldybės 
kiemą. Perklota dalis seno šaligatvio Panevėžio g. nuo turgaus link Smegduobių parko, pastatyti 
nauji gatvės bortai. Išlyginta teritorija miesto parke prie tremtinių kryžiaus, paklotas ir sutankintas 
smėlio sluoksnis, paklotas šaligatvis iš gelžbetonio plokščių ir teritorija prie kryžiaus uždėta 
trinkelėmis, šiuo metu gaminamas naujas kryžius. Pastatytos Šilo genių sukurtos skulptūros Vyšnių 
g., prie Pasvalio specialiosios mokyklos P. Vileišio gatvėje. Paruoštas pagrindas ir įrengtos dvi 
aikštelės antrinių žaliavų konteineriams Taikos gatvėje. Padarytos ir pastatytos penkios naujos 
krepšinio aikštelių lentos, uždėti nauji lankai. Vasaros sezono metu nuolat šienaujamos ir 
prižiūrimos miesto teritorijoje žaliųjų plotų teritorijos, ravimi ir laistomi gėlynai, šluojami ir valomi 
šaligatviai ir gatvės. Žiemos sezono metu valomos gatvės, greideriuojama, valomi šaligatviai nuo 
sniego, barstoma druska ar druskos – smėlio mišinys, vežame iš miško beržų šakas ir rišame 
šluotas. Pagaminti stendai administracinėse patalpose, prie policijos komisariato. Nukirtus medžius, 
aprūpiname malkomis socialiai remtinas šeimas, kurioms tikrai reikalinga tokia pagalba, neįgalius, 
senyvo amžiaus vienišus miesto gyventojus.  

 
Pumpėnų seniūnija  
Seniūnijoje veikia: Pumpėnų vidurinė mokykla (201 mokinys), Jurgėnų pradinio ugdymo 

skyrius (11 mokinių), Rinkūnų pradinio ugdymo skyrius (10 mokinių), Daujėnų pagrindinės 
mokyklos Kriklinių skyrius (26 mokiniai, iš jų 14 mokinukų, 3 vaikai mokosi priešmokyklinėje 
ugdymo grupėje ir 9 vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo grupę). 

Seniūnijoje yra Pumpėnų ambulatorija, 3 medicinos punktai (Jurgėnų, Kriklinių, Rinkūnų), 
Pasvalio kultūros centro 4 skyriai (Jurgėnų, Kriklinių, Rinkūnų, Pumpėnų), Pasvalio Mariaus 
Katiliškio viešosios bibliotekos 4 padaliniai (Jurgėnų, Kriklinių, Rinkūnų, Pumpėnų). 
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Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 5 bendruomenės (Pumpėnų, Kriklinių, Rinkūnų, Vilkiškių, 
Jurgėnų), su kuriomis vyksta glaudus bendradarbiavimas. Veikia 10 įmonių, 8 parduotuvės.  

Seniūnija atliko 72,27 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą. Iš kelių fondo lėšų buvo 
sutvarkyti (žvyruoti) keliai: Via Baltica-Auriliškiai, Via Baltica-Paįstriečiai, Rinkūnai-Krikliniai 
(pro Dalickų kaimą), Rinkūnų kaimo Parko gatvė ir Vilkiškių kaimo gatvės (Stadiono, Svalios)  

 Per 2012 metus Pumpėnų seniūnija atliko 23,41 ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymą 
seniūnijos gyvenvietėse. Pasodinta 80 eglaičių Pumpėnų miestelio naujosiose kapinėse. Pašalinti 
supuvę, pavojingai pasvirę 87 medžiai: 3 - Auriliškių kaime, 3 - Pumpėnų miestelyje, 56- Kriklinių 
parke ir miestelyje, 17 – Rinkūnų kaime, 1 – Kalno kaime, 7 – Lavėnų kaime. Iškirsti pakelės 
krūmai kelyje Rinkūnai-Miesteliškiai, Rinkūnai-Vizoriai, Moliūnai-Januškos, Pumpėnai- 
Sereikoniai, Smilgeliai-Molynė, Talkoniai-Gegabrasta. 

Seniūnija organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 5 gyvenvietėse, naujai įrengė 
apšvietimą Kalno kaimo Ežero gatvėje, Rinkūnų kaimo Parko ir Beržų gatvėse. 

Organizavo 17 kapinių, pilkapių priežiūrą. Padaryti nauji šoniniai vartai Auriliškių ir 
Kriklinių senosiose kapinėse. Suremontuota Kriklinių senųjų kapinių akmeninė tvora. 

Atlikti remonto darbai (perdažytos sienos, lubos, grindys) Rinkūnų, Jurgėnų, Kriklinių 
pradinio ugdymo skyriuose. Jurgėnų kaimo bendruomenės centro pastato nuotekų tinklai (60 metrų) 
prijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos.  

2012 metais Pumpėnų miestelyje atlikti melioracijos darbai. Dūdiškių, Mindaugo, Rožių, 
Ežero gatvių gyventojų sklypuose nutiesta 510 metrų drenažo vamzdžių, pastatyti 5 vandens 
nuleistuvai.  

 
Pušaloto seniūnija  
Seniūnijos teritorija užima 14187,5 ha plotą, seniūnijoje gyvena 1954 gyventojai, jos 

teritorijoje išsidėstę 38 kaimai. 2012 metais gimė 11 naujagimių ir įregistruoti 37 mirties atvejai. 
Per metus išvyko į užsienio šalis 14 asmenų. Didesnės gyvenvietės yra: Pušaloto miestelis, Deglėnų 
ir Mikoliškio kaimai. Nėra gyvenančių gyventojų 8 kaimuose. Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 
Pušaloto, Mikoliškio ir Deglėnų bendruomenės,  veikia trys įmonės, 6 parduotuvės. 

Seniūnijoje veikia: Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Pušaloto 
progimnazijos skyrius (74 mokiniai), Mikoliškio pradinio ugdymo skyrius (18 mokinių), Pasvalio 
vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ Mikoliškio skyrius (36 vaikai), Pušaloto ambulatorija, Mikoliškio 
ir Deglėnų medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro Mikoliškio ir Pušaloto skyriai, Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Pušaloto, Mikoliškio ir Deglėnų padaliniai.  

Seniūnija atliko 114,72 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 23,68 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 
Pušaloto, Mikoliškio, Deglėnų ir Kauklių gyvenvietėse, organizavo veikiančių Pušaloto miestelio ir 
12 neveikiančių kaimo kapinių priežiūrą.  Pašalinti peraugę medžiai Pušaloto, Mikoliškio ir 
Deglėnų parkuose, šaligatviuose, Pušaloto miestelio kapinėse.  Pagal gyventojų prašymus  išvalytas 
melioracijos sistemos rinktuvas Pušaloto miestelio Aušros gatvėje. 

 
Saločių seniūnija 
Seniūnijoje 2012 m. sausio 1 d. gyveno 2964, o 2012 m. gruodžio 31 d. – 2942 gyventojai. 

2012 m. gimė 23 ir mirė 52 gyventojai. Seniūnijos teritorijoje išsidėstė 51 kaimas, iš jų 10 nėra 
gyventojų.  

Seniūnijoje veikia (skaičiai metų pradžiai – metų pabaigai): Saločių Antano Poškos vidurinė 
mokykla (359-334 mokiniai), Dagių daugiafunkcis centras (25-18 vaikų), Puškonių daugiafunkcis 
centras (29-31 vaikas); Žadeikonių daugiafunkcis centras (31 vaikas); Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos Žilpamūšio pradinio ugdymo skyrius (9 -11 mokinių), Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 
Raubonių daugiafunkcis centras, kurį lanko (35–30 vaikų) ir 15 jaunuolių,  Saločių ambulatorija, 
Dagių, Raubonių ir Žilpamūšio medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro Saločių, Raubonių ir 
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Žilpamūšio skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Dagių, Raubonių, Saločių, 
Žadeikonių ir Žilpamūšio padaliniai.  
 2012 m. vasario–kovo mėn. naujai dviejų metų kadencijai buvo išrinkti Raubonių, Saločių 
ir Žilpamūšio seniūnaitijų seniūnaičiai. Žilpamūšio seniūnaitis B. Jankauskas padėjo kontroliuoti 
nemokamų viešųjų darbų darbininkų darbą Žilpamūšio kaime. Saločių seniūnaitės E. 
Aleksandravičienės iniciatyva, padedant Saločių miestelio bendruomenės  tarybos nariams, 2012 m. 
gruodžio 16 d. buvo organizuota Advento šventė. 
 Pagal Vietos bendruomenių tarybų sprendimų, įgyvendinant vietos bendruomenių 
savivaldos 2012 m. programą, Saločių seniūnijai buvo skirta 5437 Lt.  Vietos bendruomenės tarybai 
skirtos lėšos buvo paskirtos šioms veikloms vykdyti:   
 - Bendruomeninės veiklos organizavimui 4500 Lt. Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos Saločių seniūnijos Saločių miestelio herbo, vėliavos ir antspaudo eskizams 
apmokėti.  
 Saločių herbo, vėliavos ir antspaudo etalonus sukūrė dailininkas Juozas Galkus. Saločių 
herbo etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2012 m. birželio 14 d. posėdyje. 2012 m. 
liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-1151 patvirtintas Saločių herbas. 

- Sporto ir sveikatinimo veiklai 937 Lt. Nupirkti Dagių, Kubiliūnų, Kurpalaukio, 
Puodžių, Puškonių, Raubonių, Saločių miestelio, Žadeikonių ir Žilpamūšio kaimų sporto aikštelėms 
sporto inventorių.  

Seniūnija atlieka: 103,45 km vietinių viešųjų kelių ir 20,10 km gatvių priežiūrą; 17,732 ha 
ploto viešųjų teritorijų tvarkymą, iš jų 5,79 ha parkų ir skverų; 25 kapinių, iš jų 12 veikiančių, 
bendras plotas 8,31 ha tvarkymą ir 19 paveldo objektų priežiūrą. Tvarkome 34 savivaldybei 
priklausančius pastatus 7781,38 kv.m.  

Seniūnijos darbuotojai iš turimos medienos pagamino ir pastatė: 6 pašto dėžučių stovus 
Saločių miestelyje ir Žadeikonių kaime, skelbimų lentą Šakarnių kaime, stogastulpį ir nuorodą 
Saločių miestelio parke, medinį stovą gėlėms prie seniūnijos pastato, persirengimo kabiną Saločių 
mstl. maudymosi vietoje prie Mūšos upės. Seniūnijos komunalinio ūkio darbuotojai kartu su viešųjų 
darbų darbininkais įrengė tinklinio aikšteles Žadeikonių ir Žilpamūšio kaimuose, krepšinio ir 
futbolo aikšteles Puodžių kaime, Ąžuolpamūšės piliakalnio pietiniame šlaite medinius laiptus. 
Saločių miestelio kapinėse pasodinta 50 tujų. Saločių miestelyje prie Mūšos upės, Ąžuolpamūšės ir 
Saločių kapinėse iškirti 56 seni medžiai. Pagamintos malkos nuvežtos 15 neįgalių, vienišų 
seniūnijos gyventojų. Iškirsti menkaverčiai krūmai prie vietinių kelių į Ąžuolpamūšės, Brenčių ir 
Kamardės kapines, Gudiškių ir Kubiliūnų kaimus.  

Bendradarbiaujant su Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktine vykdė 
Lietuvos – Latvijos valstybinės sienos priežiūros darbus, 12 km pasienio ruože iškirto krūmus.  

Seniūnijoje aktyviai dirba 7 kaimų bendruomenės: Saločių miestelio ir aplinkinių kaimų 
(153 nariai), Kurpalaukio (32 nariai), Raubonių (120 narių), Puškonių (110 narių), Škilinpamūšio 
kaimo bendruomenė (25 nariai), Žadeikonių (50 narių) ir Žilpamūšio (110 narių).  

2012 m. balandžio mėn. suorganizuota gyventojų aplinkos tvarkymo talka Saločių 
miestelyje. Tvarkytas miestelio parkas, gatvių pakelės, Bėres upelio pakrantės. Surinkta 7 t šiukšlių. 
Nupirkti ir Saločių miestelio gatvėse ir parke pasodinti 54 medeliai: 30 liepų, 16 šermukšnių, 7 
kalninės pušys, europinis maumedis.  

 
Vaškų seniūnija  
Seniūnijoje veikia: Vaškų vidurinė mokykla (254 mokiniai) ir Grūžių pagrindinio ugdymo 

skyrius (35 mokiniai), Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos Tetirvinų pradinio ugdymo skyrius 
(23 mokiniai), Vaškų ambulatorija, 3 medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro 2 skyriai, 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 3 padaliniai. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 8 bendruomenės, veikia 10 įmonių, 9 parduotuvės. 
Seniūnija suskirstyta į 4 seniūnaitijas.  
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Seniūnija atlieka 125 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 53,76 ha ploto viešųjų 
teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 10 
gyvenvietėse, organizuoja  45 kapinių priežiūrą. 

Seniūnijoje atliekami notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo, 
civilinės saugos organizavimo funkcijos, tvarkomos namų ūkio knygos, išduodamos įvairios 
pažymos gyventojams, išduodami leidimai laidoti, tvarkoma ir vykdoma buhalterinė apskaita. 

Vietos bendruomenių tarybų sprendimų, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 
2012 m. programą, lėšos panaudotos Vaškų šventės surengimui, respublikiniam bėgimui Vaškai-
Velniakalnis-Vaškai organizavimui, automobilių stovėjimo aikštelės prie Vaškų miestelio 
šarvojimo salės įrengimui, Nemeikšiūnų krašto bendruomenė įsigijo pavėsinę, Titkonių krašto 
bendruomenė įsigijo gatvių pavadinimus ir numerius, Norių, Grūžių ir Kyburių kaimuose 
sutvarkytos sporto aikštelės, Nairių krašto bendruomenė pirko cementą ir kitas statybines medžiagas 
kultūros namų grindų rekonstrukcijai. 

Viešųjų darbų bei asmenų, dirbusių visuomenei naudingus darbus, pagalba buvo valomos 
gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrimi želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, 
ruošiamos malkos, tvarkomi šiukšlynai, remontuojamos Nairių kultūros namų žiūrovų salės 
grindys. Nemokamus viešuosius darbus už gautas baudas seniūnijoje dirbo 28 asmenys. Jie tvarkė 
pakeles, kapines. 

 
Šioje ataskaitoje paminėti  tik svarbiausi darbai, pagrindinės veiklos kryptys. Buvo daug 

kitų darbų sprendžiant gyventojų problemas, ieškant kelių kaip pagerinti įmonių, teikiančių 
gyventojams paslaugas, veiklą, kaip racionaliau panaudoti turimas pinigines lėšas. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija stengėsi priimti teisingus sprendimus, kad 
pateisintų Savivaldybės  gyventojų lūkesčius. Dėkojame visiems už Jūsų supratimą ir 
bendradarbiavimą. 

 
 

Administracijos direktorius              Rimantas Užuotas 


