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ĮVADAS 
 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo 2014 metų veiklos ataskaita parengta ir teikiama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (patvirtintu  2009  m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86), 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) nuostatais 

(patvirtintais 2013 m. gegužės 29 d.  sprendimu Nr. T1-144).  

Savivaldybės vykdomoji institucija – Administracijos direktorius ir Administracijos 

direktoriaus pavaduotojas (toliau – Administracijos direktorius) , vadovaudamiesi įstatymų nustatytais ir 

Savivaldybės tarybos perduotais įgaliojimais, įgyvendina jiems priskirtas funkcijas. Administracijos 

direktorius, būdamas tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir 

Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais 

klausimais, planuoja ir organizuoja Administracijos veiklą, duodamas pavedimus, leisdamas 

įsakymus ir kontroliuodamas jų įgyvendinimą. 

Vadovaudamasis įstatymais ir strateginio planavimo principais, Administracijos direktorius 

administruoja lėšas, Savivaldybės tarybos skirtas Savivaldybės administracijai bei Savivaldybės 

tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto lėšas ir kitus piniginius išteklius. 

Vadovaudamas Administracijos struktūriniams padaliniams, Administracijos direktorius 

organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą, Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja 

Savivaldybės turtą. Administracijos direktorius koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas 

teikiančių subjektų darbą bei kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam 

priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas atlieka per Administracijos 

struktūrinius padalinius ar tiesiogiai įgaliodamas atskirus valstybės tarnautojus. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuotos savivaldybės funkcijos yra 

plačios ir apima skirtingas viešojo administravimo sritis, todėl siekdama visas šias funkcijas 

tinkamai ir laiku įgyvendinti, Savivaldybės administracija turi efektyviai ir ekonomiškai organizuoti 

veiklą. Šioje Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje apžvelgiamos direktoriaus vykdomos 

funkcijos ir 2014 metų veiklos rezultatai, tiesiogiai susiję su šių funkcijų įgyvendinimu. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 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) 2014 metų veiklos ataskaitų duomenys. 

 

 

I. PERSONALAS 

 

Savivaldybės administracijos struktūra patvirtinta Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 

28 d. sprendimu Nr. T1-185, struktūros pakeitimų 2014 m. nebuvo.   

Nuo 2014 m. gegužės 1 d. Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-

87 Savivaldybės administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičius sumažintas iki 317. 

Priežastys, lėmusios pareigybių (etatų) skaičiaus sumažinimą:  

 Savivaldybės administracijoje nuo 2014 m. sausio 1 d. pakeistas darbo 

organizavimas Administracijos seniūnijose, perduodant seniūnijų buhalterių, vyr. buhalterių, 

finansininkų, vyr. finansininkų vykdomas funkcijas į Apskaitos skyrių, dėl šios priežasties liko 

laisvos 3 (Vaškų, Krinčino, Namišių) seniūnijų buhalterių pareigybės.  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 2 d. 

įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl 2014 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos 

kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo 

tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Krinčino, Namišių, Pumpėnų ir Pušaloto seniūnijose 1,5 

etato sumažintas žemės ūkio specialistų pareigybių (etatų) skaičius. 
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 Sumažėjus darbo apimtims (sumažėjo prižiūrimų pastatų, valomų patalpų skaičius), 

Pumpėnų seniūnijos valytojos pareigybė sumažinta 0,5 etatu. 

 

2014 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracijoje dirbo 73 valstybės tarnautojai ir 244 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 2014 m. gruodžio 31 d. – 73 valstybės tarnautojai ir 255 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 328 asmenys). 

Per ataskaitinį laikotarpį, t. y. nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.: 

 Priimta 40 asmenų: 

 2 valstybės tarnautojai; 

 38 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

 Atleisti 29 asmenys: 

 2 valstybės tarnautojai; 

 27 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

1 paveiksle pateikiama išsami priimtų, atleistų asmenų dinamika pagal atskiras grupes. 

 

 
1 pav. Priimti ir atleisti valstybės tarnautojai/darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,  

Administracijoje ir seniūnijose 2014 m. 

 

Kaip matyti iš pateikto paveikslo, daugiausia valstybės tarnautojų ir darbuotojų atleido: 

Vaškų seniūnija (7), Administracija (5), Krinčino ir Saločių seniūnijos (po 4). Daugiausia 

darbuotojų priėmė Administracija, Vaškų ir Saločių seniūnijos (po 6 darbuotojus).  

Personalo kaitos (nei priimtų, nei atleistų darbuotojų) nebuvo Pušaloto ir Daujėnų 

seniūnijose. 

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, amžius yra pateiktas 2 paveiksle.  
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2 pav. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, amžius 2014 m. 
 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad didžiąją Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalį sudaro nuo 41 iki 65 metų amžiaus – 81 proc. visų 

darbuotojų (nuo 41 iki 50 m. amžiaus sudaro 36 proc., nuo 51 iki 65 m. amžiaus – 45 proc.). Nuo 

31 iki 40 metų amžiaus sudaro 13 proc., vyresni nei 65 metų amžiaus – 1 proc., o iki 30 m. sudaro 

tik 5 proc. visų darbuotojų.  

 

 

II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMS TEISMUOSE 

 

Atstovauta Pasvalio rajono savivaldybės institucijoms atsakovu arba trečiuoju asmeniu, 

suinteresuotu asmeniu  55 bylose. Informacija apie atstovavimą pateikiama 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Atstovavimas teismuose Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai 2014 

metais 

 

Eil. 

Nr. 

Byla Procesinė 

padėtis 

Rezultatai 

1. Civilinė byla Nr. 2-70-

765/2014 pagal F. A. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-01-20 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

rūpintojo kandidatūra. 2014-01-24 priimta 

nutartis dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 

Nutartis įsiteisėjusi.  

2. Civilinė byla Nr. 2-159-

205/2014 pagal M. L. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-01-10 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

rūpintojo kandidatūra. 2014-02-07 priimta 

nutartis dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 

Nutartis įsiteisėjusi.  

3. Civilinė byla Nr. 2-526-

205/2013 pagal Lavėnų 

socialinės globos namų 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-01-14 priimta nutartis dėl V. R. 

pripažinimo neveiksniu.  

Nutartis įsiteisėjusi. 
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pareiškimą dėl V.R. 

pripažinimo neveiksniu 

4.  Civilinė byla Nr. 2-156-

205/2014 pagal V. P. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-01-10 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuotojo asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

rūpintojo kandidatūra. 2014-02-06 priimta 

teismo nutartis dėl rūpybos nustatymo ir 

rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 

kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

5. Civilinė byla Nr. 2-170-

515/2014 teismo iniciatyva 

dėl globos nustatymo, 

globėjo ir turto 

administratoriaus paskyrimo 

E. K.  

Suinteresuotas 

asmuo 

2013-12-19 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

globėjo bei turto administratoriaus kandidatūra. 

2014-02-26 priimta teismo nutartis dėl globos 

nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus 

paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 

Nutartis įsiteisėjusi. 

6. Civilinė byla Nr. 2-537-

765/2014 pagal J. K. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-08-25 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

rūpintojo kandidatūra. 2014-08-27 priimta 

teismo nutartis dėl rūpybos nustatymo, rūpintojo 

paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 

Nutartis įsiteisėjusi. 

7. Civilinė byla Nr. 2-1001-

765/2014 pagal P. P. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-09-11 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

rūpintojo kandidatūra. 2014-09-17 priimta 

teismo nutartis dėl rūpybos nustatymo, rūpintojo 

paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 

Nutartis įsiteisėjusi. 

8. Civilinė byla Nr. 2-611-

515/2014 pagal L. A. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-05-16 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

rūpintojo kandidatūra. 2014-05-30 priimta 

teismo nutartis dėl rūpybos nustatymo, rūpintojo 

paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 

Nutartis įsiteisėjusi. 

9. Civilinė byla Nr. 2-359-

515/2014 pagal L. B. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-04-19 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

rūpintojo kandidatūra. 2014-03-26 priimta 

teismo nutartis dėl rūpybos nustatymo, rūpintojo 

paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 

Nutartis įsiteisėjusi. 

10. Civilinė byla Nr. 2-428-

205/2014 pagal E. P. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-04-24 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateikta suinteresuoto asmens (Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus) išvada ir pateikta 

rūpintojo kandidatūra. 2014-04-28 priimta 

teismo nutartis dėl rūpybos nustatymo, rūpintojo 

paskyrimo. Pasirinktas siūlytas kandidatas. 

Nutartis įsiteisėjusi. 

11. Civilinė byla Nr. 2-138-

205/2014 pagal AB 

„Krekenavos agroūkis“ 

pareiškimą dėl nuosavybės 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-01-16 Pasvalio rajono apylinkės teismui 

pateiktas atsiliepimas į pareiškimą. 2014-0-01-

29 pateiktas atsiliepimas į patikslintą 

pareiškimą. 2014-09-03 priimtas teismo 
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teisės įgijimo pagal 

įgyjamąją senatį 

sprendimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal 

įgyjamąją senatį. Pareiškimas patenkintas.  

Sprendimas įsiteisėjęs.  

12.  Civilinė byla Nr. 2-308-

205/2014 pagal J. M. 

pareiškimą dėl nuosavybės 

teisės įgijimo pagal 

įgyjamąją senatį nustatymo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-03-26 priimtas teismo sprendimas. 

Pareiškimas tenkintinas.  

Sprendimas įsiteisėjęs. 

13. Civilinė byla Nr. 2-957-

205/2014 pagal V. M. 

pareiškimą dėl valdymo 

fakto nustatymo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-12-22 priimtas teismo sprendimas. 

Pareiškimas tenkintinas iš dalies. 

14. Civilinė byla Nr. 2-91-

500/2014 pagal Valstybinės 

teritorijų planavimo ir 

statybos inspekcijos prie 

Aplinkos ministerijos 

Panevėžio teritorijų 

planavimo ir statybos 

valstybinės priežiūros 

skyriaus ieškinį dėl 

įpareigojimo pašalinti 

savavališkos statybos 

padarinius 

Tretysis asmuo 2013-12-29 pateiktas atsiliepimas į ieškinį. 

2014-08-08 priimtas teismo sprendimas dėl 

įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos 

padarinius. Ieškinys patenkintas iš dalies. 

Sprendimas įsiteisėjęs.  

15.  Civilinė byla Nr. 2-173-

205/2014 pagal Lavėnų 

socialinės globos namų 

pareiškimą dėl Z. P.  

pripažinimo neveiksniu 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-05-20 priimtas teismo sprendimas. 

Pareiškimas tenkintinas. Z. P. pripažintas 

neveiksniu.  

Teismo sprendimas įsiteisėjęs.  

16.  Administracinė byla Nr. I-

6083-484/2014 pagal Kauno 

miesto savivaldybės skundą 

dėl Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos 

2013-10-01 įsakymo Nr. V-

401 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-08-29 pateiktas atsiliepimas į skundą. 

2014-09-29 priimtas sprendimas dėl skundo dėl 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos 2013-10-01 įsakymo 

Nr. V-401. Skundas atmestas. Teismo 

sprendimas apskųstas apeliacine tvarka. 2014-

10-21 pateiktas atsiliepimas į apeliacinį skundą.  

17.  Civilinė byla Nr. 2-477-

515/2014 pagal D. M. 

pareiškimą dėl V. M. 

pripažinimo neveiksniu 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-09-24 priimta teismo nutartis. Pareiškimas 

tenkintinas. V. M. pripažintas neveiksniu. 

Nutartis įsiteisėjusi.  

18.  Civilinė byla Nr. teismo 

iniciatyva dėl globos 

nustatymo, globėjo skyrimo 

V.M.  

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-10-28 teismui pateikta suinteresuotojo 

asmens (Socialinės paramos ir sveikatos 

skyriaus) išvada. Teismo procesas nepasibaigęs. 

19. Civilinė byla Nr. 2-1244-

205/2014 pagal Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyriaus pareiškimą dėl 

rūpybos nustatymo, 

rūpintojo paskyrimo V. P. 

Pareiškėjas 2014-10-15 teismui pateiktas pareiškimas dėl 

rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo V. P. 

2014-11-28 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 
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20. Civilinė byla Nr. 2-958-

515/2014 pagal O.M. ir P.M. 

pareiškimą dėl E. M. 

pripažinimo neveiksnia 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-12-29 priimta teismo nutartis. Pareiškimas 

tenkintinas. E.M. pripažinta neveiksnia. 

Nutartis įsiteisėjusi. 

21.  Civilinė byla Nr. 2-1299-

765/2014 pagal L. B. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-12-22 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo L. B. 2014-12-

29 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

22. Civilinė byla Nr. 2-785-

515/2014 pagal S. K. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-10-10 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo S. K. 2014-10-

16 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

23. Civilinė byla Nr. 2-1171-

500/2014 pagal Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyriaus pareiškimą dėl 

institucinės globos 

nustatymo V. R. 

Pareiškėjas 2014-10-03 teismui pateiktas pareiškimas dėl 

institucinės globos nustatymo V.R. 2014-10-16 

priimta teismo nutartis dėl institucinės globos 

nustatymo V. R. Pareiškimas patenkintas visa 

apimtimi. Nutartis įsiteisėjusi. 

24. Civilinė byla Nr. 1-153-

515/2014 pagal J. G. ir S. G. 

pareiškimą dėl V. G. 

pripažinimo neveiksiu 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-05-14 teismo sprendimu V. G. pripažintas 

neveiksniu. Sprendimas įsiteisėjęs. 

25. Civilinė byla Nr. 2-666-

515/2014 teismo iniciatyva 

dėl globos V. G. nustatymo, 

globėjo paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-05-26 teismui pateikta išvada dėl globos 

nustatymo, globėjo paskyrimo V.G. 2014-10-16 

priimta teismo nutartis dėl globos V. G. 

nustatymo, globėjo paskyrimo. Pasirinktas 

pasiūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

26. Civilinė byla Nr. 2-133-

205/2014 pagal V. L. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo 

paskyrimo  

Suinteresuotas 

asmuo 

2013-12-17 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo paskyrimo V. L. 2014-

01-23 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo paskyrimo V. L. 

Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 

įsiteisėjusi. 

27. Civilinė byla Nr. 2-223-

205/2014 pagal Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyriaus pareiškimą dėl 

rūpybos nustatymo, 

rūpintojo paskyrimo B. N. 

Pareiškėjas 2013-12-30 teismui pateiktas pareiškimas dėl 

rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo B. N. 

2014-02-26 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo B. N. 

Pareiškimas patenkintas visa apimtimi. 

Nutartis įsiteisėjusi.  

28. Civilinė byla Nr. 2-301-

765/2014 pagal E.J. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-03-10 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo paskyrimo E. J. 2014-03-

24 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo paskyrimo E. J. 

Pasirinktas siūlytas kandidatas. Nutartis 

įsiteisėjusi. 

29. Civilinė byla Nr. 2-96-

500/2014 pagal Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyriaus pareiškimą dėl K. 

Pareiškėjas 2013-09-30 teismui pateiktas pareiškimas dėl K. 

R. atleidimo nuo D. R. globėjo pareigų. 2014-

01-23 teismui pateikta išvada dėl institucinės 

globos nustatymo D. R. 2014-01-31 priimta 

teismo nutartis dėl globėjo atleidimo nuo 

globėjo pareigų ir institucinės globos nustatymo 
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R. atleidimo nuo D. R. 

globėjo pareigų  

D.R. Pareiškimas patenkintas visa apimtimi. 

Nutartis įsiteisėjusi. 

30.  Civilinė byla Nr. 2-629-

672/2014 pagal Ventos 

socialinės globos namų 

pareiškimą dėl globėjo 

pakeitimo G. K. 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-04-02 teismui pateiktas Ventos socialinės 

globos namų pareiškimą dėl globėjo pakeitimo 

G.K. 2014-04-16 teismui pateiktas atsiliepimas į 

pareiškimą, kuriuo sutinkama su pareiškėjo 

reikalavimu. 2014-04-23 priimta teismo nutartis 

dėl globėjo (Ventos socialinės globos namų) 

atleidimo nuo G. K. globėjo pareigų ir Lavėnų 

socialinės globos namų G. K. globėju 

paskyrimo. Nutartis įsitesėjusi. 

31.  Civilinė byla Nr. 2-480-

515/2014 pagal O. Z. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-05-07 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo O. Z. 2014-05-

12 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

32. Civilinė byla Nr. 2-372-

515/2014 teismo iniciatyva 

dėl globos J. L. nustatymo, 

globėjo paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2013-12-20 teismui pateikta išvada dėl globos 

nustatymo, globėjo paskyrimo J. L. 2014-05-07 

priimta teismo nutartis dėl globos nustatymo, 

globėjo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 

kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

33. Civilinė byla Nr. 2-874-

205/2014 pagal J. G. 

pareiškimą dėl nuosavybės 

teisės įgijimo pagal 

įgyjamąją senatį fakto 

nustatymo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-07-30 pateiktas atsiliepimas į pateiktą 

pareiškimą (neprieštaraujama, kad būtų 

nustatytas nuosavybės teise įgyjamosios senaties 

pagrindu faktas pareiškėjui). 2014-09-03 

priimtas teismo sprendimas, kuriuo nustatytas 

nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį 

faktas. Sprendimas įsiteisėjęs.  

34. Civilinė byla Nr. 2-307-

500/2014pagal B. Z. 

pareiškimą dėl B. Z. 

pripažinimo neveiksniu 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-07-25 teismo sprendimu B. Z. pripažintas 

neveiksniu. Sprendimas įsiteisėjęs. 

35. Civilinė byla Nr. 2-915-

500/2014 teismo iniciatyva 

dėl globos B. Z. nustatymo, 

globėjo paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-08-06 teismui pateikta išvada dėl globos 

nustatymo, globėjo paskyrimo B. Z. 2014-09-29 

priimta teismo nutartis dėl globos B. Z. 

nustatymo, globėjo paskyrimo. Pasirinktas 

pasiūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

36. Civilinė byla Nr. 2-1394-

500/2014 pagal L. M. ieškinį 

dėl laikino gyventojo 

iškeldinimo 

Trečiasis 

asmuo 

2014-12-16 teismui pateiktas atsiliepimas į 

ieškinį (palaikomas ieškovo reikalavimas visa 

apimtimi). Paskirta teismo posėdžio data 2015-

02-02. Teismo procesas nepasibaigęs. 

37. Civilinė byla Nr. 2-1430-

500/2014 pagal E. V. ieškinį 

dėl iškeldinimo iš 

gyvenamųjų patalpų 

Trečiasis 

asmuo 

2015-01-14 teismui pateiktas atsiliepimas į 

ieškinį (palaikomas ieškovo reikalavimas visa 

apimtimi). Teismo procesas nepasibaigęs. 

38. Civilinė byla Nr. 2-719-

500/2014 pagal P. Š. 

pareiškimą dėl valdymo 

fakto nustatymo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-12-15 teismui pateiktas atsiliepimas į 

pareiškimą dėl valdymo fakto nustatymo 

(neprieštaraujama pareiškime išdėstytiems 

reikalavimams). Teismo procesas nepasibaigęs. 

39. Civilinė byla Nr. 2-1365-

500/2014 pagal J. S. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-12-08 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo J. S. 2014-12-

10 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

40. Civilinė byla Nr. 2-732-

500/2014 pagal L. Š. 

pareiškimą dėl M. Š. 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-11-06 teismo sprendimu M. Š. pripažintas 

neveiksniu. Sprendimas įsiteisėjęs. 
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pripažinimo neveiksniu 

41. Civilinė byla Nr. 2-1311-

500/2014 teismo iniciatyva 

dėl globos M. Š. nustatymo, 

globėjo paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-11-20 teismui pateikta išvada dėl globos 

nustatymo, globėjo paskyrimo M.Š. 2014-12-08 

priimta teismo nutartis dėl globos nustatymo, 

globėjo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 

kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

42. Civilinė byla Nr. 2-222-

500/2014 pagal Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyriaus pareiškimą dėl B. 

B. J. pripažinimo neveiksniu 

Pareiškėjas  2013-12-27 teismui pateiktas pareiškimas dėl B. 

B. J. pripažinimo neveiksniu. 2014-07-25 teismo 

sprendimu B. B. J. pripažintas neveiksniu. 

Sprendimas įsiteisėjęs. 

43. Civilinė byla Nr. 2-914-

500/2014 teismo iniciatyva 

dėl globos nustatymo ir 

globėjo paskyrimo B. B. J. 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-08-07 teismui pateikta išvada dėl 

institucinės globos nustatymo B. B. J., globėju 

paskiriant Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo 

centrą pagyvenusiems ir neįgaliesiems. 2014-09-

29 priimta teismo nutartis dėl institucinės globos 

nustatymo B.B.J. Pasirinktas siūlytas 

kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

44. Civilinė byla Nr. 2-52-

500/2014 pagal D. S. 

pareiškimą dėl E. V. 

pripažinimo neveiksniu 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-02-07 teismo sprendimu E. V. pripažintas 

neveiksniu. Sprendimas įsiteisėjęs. 

45. Civilinė byla Nr. 2-552-

500/2014 teismo iniciatyva 

dėl globos E. V. nustatymo, 

globėjo paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-03-10 teismui pateikta išvada dėl globos 

nustatymo, globėjo paskyrimo E. V. 2014-04-22 

priimta teismo nutartis dėl globos nustatymo, 

globėjo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 

kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

46. Civilinė byla Nr. 2-664-

205/2014 pagal Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyriaus pareiškimą dėl 

globėjo paskyrimo L. R. 

Pareiškėjas 2014-05-13 teismui pateiktas pareiškimas dėl 

globėjo paskyrimo L. R. 2014-07-21teismo 

nutartimi paskirtas L. R. globėjas (pasiūlytas 

kandidatas). Nutartis įsiteisėjusi. 

 

47. Civilinė byla Nr. 2-102-

205/2014 pagal L. M. ir M. 

M. pareiškimą dėl L. M. 

pripažinimo neveiksniu 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-05-07 teismo sprendimu L. M. pripažintas 

neveiksniu. Sprendimas įsiteisėjęs. 

48. Civilinė byla Nr. 2-

6522052014 teismo 

iniciatyva dėl globos 

nustatymo ir globėjo 

paskyrimo L. M. 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-05-14 teismui pateikta išvada dėl globos 

nustatymo, globėjo paskyrimo L. M. 2014-07-30 

priimta teismo nutartis dėl globos nustatymo, 

globėjo paskyrimo. Pasirinktas siūlytas 

kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

49. Civilinė byla Nr. 2-826-

500/2014 pagal G. A. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-07-11 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo G. A. 2014-07-

16 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

50. Civilinė byla Nr. 2-527-

765/2014 pagal P. K. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-07-23 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo P. K. 2014-07-

28 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

51. Civilinė byla Nr. 2-825-

500/2014 pagal O. L. P. 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-07-11 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo O. L. P. 2014-
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pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

07-16 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

52. Civilinė byla Nr. 2-764-

500/2014 pagal V. D. 

pareiškimą dėl rūpybos 

nustatymo ir rūpintojo 

paskyrimo 

Suinteresuotas 

asmuo 

2014-07-11 teismui pateikta išvada dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo V. D. 2014-07-

16 priimta teismo nutartis dėl rūpybos 

nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Pasirinktas 

siūlytas kandidatas. Nutartis įsiteisėjusi. 

53. Civilinė byla Nr. S2-1405-

205/2014 pagal Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos prašymą dėl 

leidimo skirti vaiko 

vidutinės priežiūros 

priemonę 

Pareiškėjas 2014-12-04 teismui pateiktas prašymas dėl 

leidimo skirti vaiko vidutinės priežiūros 

priemonę. Teismo procesas nepasibaigęs. 

54. Civilinė byla Nr. 2-801-

515/2014 pagal V.P. ieškinį 

dėl trukdymo pašalinimo 

Trečiasis 

asmuo 

2014-12-09 teismui pateiktas atsiliepimas. 

Teismo procesas nepasibaigęs. 

55. Civilinė byla Nr. B2-233-

252/2014 dėl termino 

atnaujinimo ir įtraukimo į 

kreditorių sąrašą 

Pareiškėjas Teismui pateiktas pareiškimas dėl termino 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai 

kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir įtraukti 

Pasvalio rajono savivaldybės administraciją į 

BUAB „Vidstata“ kreditorių sąrašą su 

150.040,32 Lt kreditoriniu reikalavimu. 2014-

03-12 teismas nutartimi patenkino pareiškimą 

pilna apimtimi. Nutartis įsiteisėjusi. 
  

 

III. PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

2014 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos įstatymo pakeitimams, antrinę teisinę pagalbą gali teikti ir asmens, kuriam tokia pagalba 

reikalinga, pasirinktas advokatas. Iki Įstatymo įsigaliojimo valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos tarnybos asmenims, kuriems priklauso antrinė teisinė pagalba, galėdavo paskirti teisininką 

tik iš advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, sąrašo arba iš advokatų, kurie teikia tokią 

pagalbą prireikus. Šiuo metu žmonės gali pasirinkti advokatą iš visų šiuo metu Lietuvoje 

praktikuojančių advokatų. Antrinę teisinę pagalbą taip pat gali teikti ir advokatų padėjėjai, jei 

asmuo su tuo sutiks (išskyrus atvejus, kuomet Baudžiamojo proceso kodeksas numato, kai advokato 

dalyvavimas yra būtinas). Jei žmogus nori, kad antrinę teisinę pagalbą jam teiktų į advokatų, 

teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą neįtrauktas advokatas arba advokato padėjėjas, 

kreipdamasis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, jis turi pristatyti pasirinkto 

advokato raštišką sutikimą dėl atstovavimo byloje. Šiam advokatui valstybė mokės už suteiktą 

teisinę pagalbą pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintus įkainius. Taip pat nuo šio Įstatymo 

įsigaliojimo nebereikia teikti metinės gyventojo turto deklaracijos, patvirtintos mokesčių 

administratoriaus žyma, t. y. supaprastinta dokumentų tvarkymo procedūra asmenims, norintiems 

gauti antrinę teisinę pagalbą.  

Savivaldybės administracija nėra sudariusi sutarčių su advokatais dėl pirminės teisinės 

pagalbos teikimo. Taip pat Savivaldybės administracija nėra sudariusi sutarčių su viešosiomis 

įstaigomis dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo. Pirminę teisinę pagalbą teikia Savivaldybės 

administracijos specialistai. Pasirinktas pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas užtikrina greitesnį 

ir efektyvesnį pirminės teisinės pagalbos teikimą – pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, 

sutaupomos pareiškėjų laiko ir lėšų sąnaudos, asmenys nėra siunčiami į kitas institucijas bei 

įstaigas. Savivaldybės administracijos tarnautojai gali greičiau gauti reikiamą informaciją ir 

duomenis iš kitų savivaldybės padalinių ir taip užtikrinti spartesnį problemų sprendimą.  

Pareiškėjams pirminė teisinė pagalba yra teikiama iš karto jiems atvykus pas pirminę teisinę 
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pagalbą teikiantį valstybės tarnautoją, taip pat dėl susitikimo galima susitarti iš anksto telefonu ar el. 

paštu. 

2014-01-01–2014-12-31 laikotarpiu Pasvalio rajone pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 704 

asmenims. Per mėnesį vidutiniškai pirminės teisinės pagalbos kreipėsi 58 asmenys. 2014 m. buvo 

parengti 155 prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą (toliau –APP prašymai) ir 117 dokumentai, 

skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms (toliau – dokumentai įstaigoms).  

Per 2014 m. laikotarpį pareiškėjų, kuriems atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą, kuriems 

buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė, nebuvo. Per 2014 m. laikotarpį nebuvo 

gauta pareiškėjų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos  teikimo. 

Pirminės teisinės pagalbos pobūdis pateikiamas 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Pirminės teisinės pagalbos pobūdis 2014 metais 

Iš visų 

klausimų, 

kuriais buvo 

teikiama 

pirminė 

teisinė 

pagalba 

Klausimai, kuriais teikta pirminė teisinė pagalba 
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155 117 236 52 11 15 2 24 234 41 21 68 

 

 

3 lentelė. Klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, klasifikacija, 2014 m. 
 

Teisės 

sritis 
Klasifikacija Vienetai 

Š
ei

m
o
s 

te
is

ė
 Santuokos sudarymas ir nutraukimas, separacija, sutuoktinių turtinės 

teisės ir pareigos 
117 

Šeimos narių tarpusavio išlaikymas, tėvystės nustatymas ir pripažinimas 110 

Kitos vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos 2 

Globa ir rūpyba, įvaikinimas 5 

Kiti klausimai, susiję su šeimos teisiniais santykiais 2 

D
a
rb

o
 t

ei
sė

 Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas 15 

Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos 9 

Darbo sutarties pasibaigimas 22 

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 

Kiti klausimai, susiję su darbo teisiniais santykiais 4 

S
o
ci

a
li

n
ės

 

a
p

sa
u

g
o
s 

te
is

ė
 Socialinis draudimas 3 

Socialinė parama 8 

Kiti klausimai, susiję su socialine apsaugos teise 0 
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Žemės teisė 15 

Nuosavybės teisių atkūrimas 2 
A

d
m

in
is

tr
a
ci

n
ė 

te
is

ė 
ir

 

a
d

m
in

is
tr

a
ci

n
is

 

p
ro

ce
sa

s 

Administracinės nuobaudos 14 

Mokestiniai teisiniai santykiai 0 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmų (neveikimo) 

apskundimas 
10 

Kiti klausimai, susiję su administracine teise ir administraciniu procesu 0 

C
iv

il
in

ė 
te

is
ė 

ir
 c

iv
il

in
is

 

p
ro

ce
sa

s 

Asmenys 5 

Daiktinė teisė 11 

Prievolių teisė 45 

Paveldėjimo teisė 66 

Notarų ir antstolių veikla 44 

Civilinis procesas 52 

Ikiteisminis ginčų sprendimas 3 

Kiti klausimai 8 

Baudžiamoji teisė 41 

Baudžiamasis procesas 21 

Kiti klausimai 68 

 

Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2014 m. laikotarpiu daugiausia teisinių 

konsultacijų suteikta šeimos teisės, civilinės teisės ir proceso klausimais. Mažiausia pareiškėjų 

kreipiasi – nuosavybės teisių atkūrimo, socialinės apsaugos, žemės teisės klausimais. 

Teisinės pagalbos teikimo Savivaldybės administracijoje 2011–2014 m. dinamika 

pateikiama 3 paveiksle. 

 

 
3 pav. Teisinės pagalbos teikimas Savivaldybės administracijoje 2011–2014 metais 

 

Kaip matyti iš pateikto paveikslo, analizuojant 2011–2014 metų laikotarpį, daugiausia 

pirminės teisinės pagalbos (PTP) suteikta 2011 metais, o parengtų dokumentų antrinei teisinei 

pagalbai (ATP) gauti – 2012 metais. 
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IV. PILIEČIŲ APTARNAVIMAS 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys į Savivaldybės administraciją dažniausiai kreipėsi dėl adresų 

pastatams bei žemės sklypams suteikimo – 251 prašymas, dėl licencijų, leidimų išdavimo – 102 

prašymai, dėl teritorijų planavimo dokumentų išdavimo – 142 prašymai, dėl socialinio būsto 

suteikimo bei socialinio būsto nuomos mokestį mažinančio koeficiento taikymo – 71 prašymas, dėl 

delspinigių perskaičiavimo – 39, dėl gatvių, kelių, melioracijos įrenginių remonto – 26, dėl 

dokumentų kopijų išdavimo – 7, dėl kitų klausimų (permokėtų pinigų grąžinimas, lėšų skyrimas 

leidybai, daugiabučių namų renovacija ir kt.) – 227 prašymai.  

Prašymai nagrinėjami per nustatytą terminą, pareiškėjai informuojami apie trūkstamus 

dokumentus, išsiunčiami tarpiniai atsakymai. Atsižvelgiant į piliečio pageidavimą, atsakymai 

siunčiami el. paštu arba paštu. Vykdytojai, pasibaigus prašymo nagrinėjimo terminui, informuojami 

dėl piliečiams laiku nepateiktų atsakymų.   Neatsakyta į 16 prašymų, kurie sudaro 1,8 proc. visų per 

2014 metus gautų prašymų. Priežastys, dėl kurių neatsakyta į prašymus: negauta informacija iš kitų 

įstaigų, dėl nukeltos posėdžio datos, dėl bankrutavusio rangovo ir kt.  

Skundai sudarė 0,1 proc. visų per 2014 metus gautų dokumentų. Gauta 16 WEB formų 

paklausimų, į visus paklausimus atsakyta. 
Atlikus anoniminę asmenų apklausą apie aptarnavimą ir prašymų nagrinėjimą Savivaldybės 

administracijoje, galima teigti, kad dauguma gyventojų, dalyvavusių apklausoje, patenkinti Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijos teikiama paslaugų kokybe. Asmenų aptarnavimas Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijoje vertinamas teigiamai (94 proc. apklaustųjų įvertino labai gerai, 

gerai ir vidutiniškai). Anketas pildę respondentai nurodė, kad Savivaldybės administracijoje patogus 

darbo laikas, asmenims nereikia ilgai laukti priėmimo, jie aptarnaujami mandagiai, rūpimi 

klausimai sprendžiami pakankamai kvalifikuotai ir operatyviai.  

Pasvalio rajono savivaldybė kartu su kitomis Lietuvos savivaldybėmis dalyvavo Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdomo projekto „Centralizuotos viešųjų ir 

administracinių paslaugų sistemos kūrimas ir diegimas įgyvendinant vieno langelio principą“, 

finansuojamo pagal Europos Sąjungos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programą, įgyvendinime.  Pagrindinis projekto tikslas – paskatinti viešųjų ir administracinių 

paslaugų kokybės iniciatyvas, įgyvendinant vieno langelio principą Lietuvos valstybės ir 

savivaldybių institucijose ir įstaigose. Projekto metu buvo  siekiama kataloguoti ir pagal pasirinktus 

kriterijus sugrupuoti Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamas viešąsias ir 

administracines paslaugas, taip pat sukurti paslaugų stebėsenos ir analizės sistemą.  

 Siekiant užtikrinti administracinių paslaugų prieinamumą, elektroniniu būdu parengti ir 

paskelbti Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje (Lietuvos paslaugų 

kataloge) adresu: www.lietuva.gov.lt  administracinių paslaugų aprašymai. Savivaldybės interneto 

svetainėje patikslinti administracinių paslaugų aprašymai bei prašymų formos.  

 

 

V. SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ TVARKYMAS 

 

Savivaldybės administracijos 2014 metų  prioritetai dokumentų valdymo srityje buvo 2012  

metų dokumentų tvarkymas sudarant nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, trumpai saugomų bylų 

sąrašus,  Savivaldybės institucijų 2015 metų dokumentų registrų sąrašo ir dokumentacijos plano 

parengimas; įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą Savivaldybės 

institucijų priimtų norminių teisės aktų perdavimas teisės aktų registrui (TAR). 

2014 metais Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius užregistravo  3751 raštą gautą 

iš  Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, Vyriausybės 

atstovo Panevėžio apskrityje, savivaldybių, įvairių įmonių, organizacijų. Visi gauti dokumentai  

nukreipti darbuotojams  vykdymui.  Daugiausia dokumentų  teko nagrinėti   Investicijų ir turto 

valdymo (723), Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros  (563), Socialinės paramos ir sveikatos (570), 

Bendrojo (424), Švietimo ir sporto (313)  skyrių darbuotojams. 

http://www.lietuva.gov.lt/
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Bendrojo skyriaus darbuotojai 2014 metais užregistravo ir išsiuntė 3121 raštą. Daugiausia 

raštų parengė Investicijų ir turto valdymo (843), Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros (722), 

Apskaitos (352), Bendrojo (351), Socialinės paramos ir sveikatos (267)  skyrių darbuotojai.  

Gaunamų ir siunčiamų dokumentų skaičius 2011–2014 m. išliko panašus, duomenys 

atvaizduoti  4 paveiksle. 

 
4 pav. Užregistruotų gautų ir siunčiamų dokumentų kaita 2011–2014 m. 

 

Užregistruoti  ir  darbuotojams vykdymui pateikti 712 Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymai veiklos klausimais (iš jų 35 norminiai teisės aktai), 73 Savivaldybės mero 

potvarkiai  veiklos klausimais ir 33 atostogų ir komandiruočių klausimais. Didžiąją dalį įsakymų 

veiklos klausimais parengė  Vaiko teisių apsaugos (176), Investicijų ir turto (163), Teritorijų 

planavimo ir ūkio plėtros (116),  Bendrojo skyriaus (76)  darbuotojai. 

 

Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimas. 2014 m. 

užregistruoti 283 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai  rajono gyventojams, Savivaldybės 

įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms aktualiais klausimais. 2014 metais vyko 10 Savivaldybės 

tarybos posėdžių, kurių  metu apsvarstyti  302 klausimai, priimti 274 sprendimai, iš jų 106 

norminiai.  

Visa informacija apie 2014 metais vykusius Savivaldybės tarybos posėdžius – eigą, 

balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus talpinama Savivaldybės interneto 

svetainėje www.pasvalys.lt. Interneto svetainėje paskelbti ir Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir 

vaizdo įrašai. 

Savivaldybės tarybos ir jos sudarytų  komitetų, kolegijos  posėdžių ir Savivaldybės tarybos 

priimamų teisės aktų skaičius 2014 m. išliko panašus kaip ir 2013 m. Informacija  apie 

Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimą pateikiama 4 lentelėje.  

 

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

 

Veiklos pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Surašyta Savivaldybės tarybos posėdžių protokolų 13 10 11 10 

Užregistruota ir perduota vykdymui Savivaldybės 

tarybos sprendimų  

278 278 302 274 

Surašyta Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių 

protokolų 

45 47 43 44 

Surašyta Savivaldybės tarybos kolegijos posėdžių 9 12 11 10 

http://www.pasvalys.lt/
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protokolų 

Užregistruota ir perduota vykdymui Savivaldybės 

tarybos kolegijos sprendimų 

1 1 0 1 

 

Informacinės technologijos. Savivaldybės administracijoje 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 

160 kompiuterinių darbo vietų, iš jų 83 Savivaldybės administracijoje ir 77 struktūriniuose 

teritoriniuose padaliniuose (seniūnijose). Praėjusiais metais iš Savivaldybės administracijos lėšų 

buvo nupirkti 28 nauji kompiuteriai (14 Savivaldybės administracijai ir 14 seniūnijoms), sudarytos 

4 informacinių sistemų aptarnavimo sutartys. 

Įgyvendinant vieną iš Savivaldybės administracijos siekių pereiti dirbti prie elektroninių 

dokumentų ir siekiant mažinti spausdinimo išlaidas, rengiami dokumentai pradėti derinti 

informacinėje dokumentų valdymo sistemoje ISA DVS.  Administruojama 12 tinklinių programų, iš 

jų: žemės nuomos mokesčio programa „MASIS“, dokumentų valdymo sistema ISA DVS,  teisinės 

informacijos sistema „Litlex“, Savivaldybės iždo apskaitos sistema „Biudžetas“, buhalterinės 

apskaitos sistema „FINAS“, atlyginimų sistema „FinAlga“, Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros 

skyriaus programos „Sąmatos“ bei ArcGis, socialinių paslaugų valdymo programa „SPIS“. 

Gaunami duomenys iš valstybinių registrų – GRT, „Sodros“, Nacionalinės mokėjimo agentūros, 

Darbo biržos, Regitros, Nekilnojamojo turto registro. 

Organizuojant informacinių sistemų pritaikymą dirbti su euru, parengti dokumentai ir 

sudarytos sutartys dėl žemės nuomos mokesčio programa „MASIS“, Savivaldybės iždo apskaitos 

sistemos „Biudžetas“, buhalterinės apskaitos sistemos „FINAS“, atlyginimų sistemos „FinAlga“ 

pritaikymo euro įvedimui. 

 

 

VI. LIKVIDUOTŲ ĮMONIŲ ARCHYVAS 

 

Juridinius asmenis, likviduojančius Pasvalio rajono savivaldybėje registruotą įmonę, kuri 

neturi teisių perėmėjo, teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo 

terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, todėl kasmet archyvo dokumentų saugyklos lentynos  

pasipildo naujais likviduotų įmonių dokumentais. 2014 metais saugoti priimta 6 įmonių 

dokumentai.   Kasmet  Savivaldybės likviduotų įmonių archyve saugomų dokumentų (bylų) 

skaičius didėja. Duomenys, kaip kinta saugomų dokumentų skaičius, pateikiami  5 paveiksle. 
 

 
5 pav. Likviduotų įmonių archyve saugomų dokumentų (bylų) skaičius 2004–2014 m. 
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VII. 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,  

2014 metais patikrinta 11 interneto svetainių; 35 įmonės ir įstaigos: seniūnijos, kultūros įstaigos, 

uždarosios akcinės bendrovės, švietimo ir gydymo įstaigos;  44 reklamos ir viešieji užrašai.   

Galima išskirti pagrindines daromas klaidas:  

 neteisingai nurodomas adresatas (adresatas turi būti nurodomas naudininko 

linksniu); 

 neteisingai rašomi įstaigų, skyrių pavadinimai (kai įstaigos pavadinimas prasideda 

geografiniu, administraciniu ar asmens vardu, didžiąja raide rašomas tik tikrinis daiktavardis, o po 

jo einantis ir visi kiti žodžiai rašomi mažąja); 

 neteisingai nurodoma data (data tekste rašoma mišriuoju būdu, o blanke – 

brūkšneliais atskiriant skaičius vienus nuo kitų); 

 neteisingai vartojamos santrumpos (pavyzdžiui: Eur, ct, m, km, ha ir kita);  

 neteisingai po žodžių „Pagarbiai“ arba „Su pagarba“ rašomas kablelis (tai angliškos 

skyrybos įtaka. Po šių mandagumo žodelių lietuviškame tekste skyrybos ženklas nededamas).  

 

 

VIII. LEIDIMŲ  (LICENCIJŲ)  IŠDAVIMAS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS IR 

TVARKA 

 

2014 m. gruodžio 31 d. Pasvalio rajono savivaldybėje buvo 200 galiojančių licencijų verstis 

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 193 licencijos  verstis mažmenine prekyba tabako 

gaminiais.  Lyginant 2004–2014 metų laikotarpį, galima konstatuoti, kad iki 2011 metų išduodamų 

licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius didėjo, nuo 

2012 m. Pasvalio rajono savivaldybėje galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius mažėja.  Nuo 2011 metų ir 2014 metų pabaigos 

Savivaldybės administracijos išduotų galiojančių licencijų  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais ir tabako gaminiais skaičius sumažėjo 15 proc. Informacija apie Pasvalio rajono 

savivaldybėje galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako 

gaminiais  skaičius 2004–2014 m.  pateikiama 6–7 paveiksluose.  

 
6 pav. Išduotų galiojančių licencijų  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

skaičius 2004–2014 m.  
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7 pav. Išduotų galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais  

skaičius 2004–2014 metais   
 

Praėjusiais metais išduotos 49 vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, 

alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo 

alkoholio koncentracija neviršija 6 proc. masiniuose renginiuose ir mugėse.  2013 m. tokių licencijų 

buvo išduoda  žymiai  mažiau.  

 

2014 m. išduotas 1 leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, 2 licencijų 

kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais. 

 

Pasvalio rajone 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 12 galiojančių leidimų  verstis mažmenine 

prekyba nefasuotais naftos produktais ir 15 leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba. 
 

 

IX. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ (CIVILINĖS SAUGOS) PREVENCIJA 

 

Per 2014 metus įvyko 4 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai, kurių 

metu buvo  aptarti civilinės saugos būklės Pasvalio rajono savivaldybėje 2013 metais vertinimo 

rodikliai;  2014 metų Savivaldybės civilinės saugos darbo planas; kalbėta, kaip pasirengti galimam 

Afrikinio kiaulių maro protrūkiui Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje; kaip organizuoti 

Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcines pratybas; kaip pasirengti šaltajam metų periodui; 

įvertinti  Pasvalio rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės, 

Pasvalio rajono savivaldybės 2015–2017 metų Ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių plano 

projektai. 
Vyko Savivaldybės lygio stalo ir funkcinės pratybos. Stalo pratybų metu  buvo stebimi 

civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų veiksmai likviduojant Afrikinio kiaulių maro 

padarinius Pasvalio rajono Krinčino seniūnijoje.  Funkcinių pratybų metu buvo vertinami Pasvalio 

rajono savivaldybės evakavimo komisijos veiksmai, ekstremalaus įvykio metu evakuojant 

gyventojus. 

Atlikta Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninė priežiūra. Atliktas 

Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninis patikrinimas, įjungiant sirenas ir 

informuojant gyventojus per žiniasklaidos priemones. Perspėjimo sistema veikė be sutrikimų. 

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014 m. atliko  Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos civilinės saugos būklės kompleksinį patikrinimą. Civilinės saugos 

būklė įvertinta gerai. 
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X.  CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS IR DUOMENŲ TEIKIMAS 

 

Civilinės metrikacijos skyrius atlieka valstybės perduotas funkcijas, sudarant civilinės 

būklės aktų įrašus Pasvalio rajone ir vykdant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios 

dalies nuostatas. Ataskaitoje pateikti skaičiai neatspindi rajono demografinės situacijos ir dažnai 

neatitinka Statistikos departamento oficialiai pateiktų rodiklių,  skaičiai iliustruoja tik realiai atliktą 

darbą, leidžia orientuotis, kiek tam darbui atlikti reikėjo žmogiškųjų ir materialinių resursų.  

Vykdant Civilinio kodekso reikalavimus, dažnai neatsižvelgiama į pareiškėjo deklaruotą 

gyvenamąją vietą, todėl dažnai įrašai sudaromi ir ne Pasvalio  rajono gyventojams ar atvirkščiai. 

Pateikiame keletą  paveikslų,  iliustruojančių civilinės būklės aktų įrašų dinamiką Pasvalio 

rajone per pastaruosius metus.   

Per 2014   metus Pasvalio rajone buvo įregistruotos 125 mergaitės ir 134 berniukai. Pasvalio 

rajone gimstamumas išliko gana žemame lygyje (8 pav.). Palyginimui pateikiamas gimstamumo 

kitimas per 2007–2014 metų laikotarpį. 
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                         8 pav. Gimimų dinamika Pasvalio rajone 2007–2014 metais 
 

Santuokų skaičius 2014 metais nežymiai išaugo, lyginant su 2013 metais. 
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               9 pav. Santuokų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2007–2014 metais 

 

Padaugėjo bažnytinių santuokų, įtrauktų į apskaitą: 2013 metais buvo 47, o 2014 m. – 54. 

Užsienio valstybėse sudarytų santuokų apskaityta daugiau (2013 – 8 santuokos, 2014 – 10 

santuokų). Išduota 14 pažymų apie šeiminę padėtį santuokos įregistravimui užsienio valstybėse. 

Įregistruota 1 santuoka su nepilnamečiu asmeniu, vadovaujantis teismo sprendimu sumažinti 

santuokinį amžių. 

Ištuokų  skaičius išaugo. Nepilnose šeimose liko augti daugiau vaikų nei pernai, (10 pav.). 

Neramina tai, kad vienoje nepilnoje šeimoje liko augti 7 vaikai, o keturiose šeimose po 3 vaikus. 

Kitos šeimos su vienu iš tėvų gyventi paliko po 1–2 vaikus. 29 išsituokusiųjų šeimos nepilnamečių 

vaikų neturėjo. 
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10 pav. Ištuokų ir nepilnose šeimose augti likusių vaikų 2007–2014 metų 

 dinamika Pasvalio rajone 

 

Vienas iš svarbiausių gyvenimo kokybės vertinimo kriterijų yra gyventojų sveikata, kurią 

atspindi gyventojų mirtingumo lygis, kuris jau eilę metų nežymiai mažėja. (11 pav.).  
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11 pav. Pasvalio rajono gyventojų mirtingumas 2007–2014 metais 

 

Pasvalio rajone 2014 metais vyrų mirė daugiau nei moterų:  219 vyrų ir 201 moteris.  

Dažniausia mirties priežastis buvo įvairios širdies ir kraujagyslių ligos (apie 56,6 proc.) ir vėžys 

(apie 19 proc.), net 19 rajono gyventojų gyvenimą baigė savižudybe ir 18 žmonių žuvo nelaimingų 

atsitikimų metu, 2 buvo nužudyti. 

 

 

XI. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 
 

Pajamos. Savivaldybės tarybos 2014 metais  patvirtintame Savivaldybės biudžete numatyta 

gauti   73025,6 tūkst. Lt pajamų, gauta 72902,2 tūkst. Lt. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,8 

proc. 2014 m. pajamos nurodytos be praėjusių (2013 m.) lėšų likučio.   

                                         

5 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos 

(tūkst. Lt) 
Eil. 

Nr. 

Pajamų pavadinimas Patikslintas 

2014 m. 

pajamų planas 

2014 m. 

įvykdymas 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvykdymas 

(proc.) 

Pajamų 

struktūra pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

1. Mokesčiai 29846,0 30066,3 220,3 100,7 41,2 

1.1. Gyventojų pajamų 

mokestis (gautas iš VMI) 
16684,0 16904,9 220,9 101,3 23,2 
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1.2. Gyventojų pajamų 

mokestis savivaldybių 

išlaidų struktūros 

skirtumams išlyginti 

4994,0 5382,0 388,0 107,7 7,4 

1.3. Gyventojų pajamų 

mokestis savivaldybių 

pajamoms iš gyventojų 

pajamų mokesčio išlyginti 

5018,0 4647,0 -371,0 92,6 6,4 

1.4. Turto mokesčiai 2914,0 2947,4 33,4 101,1 4,0 

1.5. Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 
236,0 185,0 -51,0 78,3 0,2 

2. Dotacijos 38791,8 38483,5 -308,3 99,2 52,9 

2.1. Valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti 

8875,5 8797,1 -78,4 99,1 12,1 

2.2. Mokinio krepšeliui 

finansuoti 
20047,0 20047,0 0 100 27,6 

2.3. Kitos dotacijos 1765,8 1535,8 -230,0 86,9 2,1 

2.4. Valstybės investicijų 

programa 
955,0 955,0 0 100 1,3 

2.5. Europos Sąjungos 

finansinės paramos lėšos  
302,5 302,6 0,1 100 0,4 

2.6. 
Bendrosios dotacijos 

kompensacija 
6846,0 6846,0 0 100 9,4 

 

3. 

 

Kitos pajamos 1010,2 1013,5 3,3 100,3 1,4 

4. 
Pajamos už teikiamas 

paslaugas 
3347,6 3300,1 -47,5 98,5 4,5 

5. 

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 

30,0 38,8 8,8 129,3 0 

6. 

Iš viso visi mokesčiai, 

dotacijos, pajamos ir 

sandoriai 

73025,6 72902,2 -123,4 99,8 100 

7. Paskolos 5819,7 2633,1 x x x 

8. Iš viso 78845,3 75535,3 x x x 

9. 
Praėjusių (2013 m.)  lėšų 

likučiai 
 619,7 x x x 

  

Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 78845,3  tūkst. litų. Išleista  

75210,5 tūkst. litų. Išlaidų planas įvykdytas 95,4 proc. Per 2014 metus investicinių projektų 

finansavimui vykdomų Europos Sąjungos lėšomis daliniam prisidėjimui buvo planuota skolintis 

5200,0 tūkst. Lt, faktiškai Savivaldybė pasiskolino 2633,1 tūkst. Lt.  Tai turėjo didžiausią įtaką 

išlaidų plano neįvykdymui. 2014 metais grąžinome 78440,35 Lt nepanaudotų specialiųjų tikslinių 

dotacijų, iš jų: 16929,62 Lt socialinei paramai mokiniams teikti, 5838,01 Lt dalyvavimo rengiant ir 

įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, 26373,98 Lt 

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 29298,74 Lt socialinėms 

paslaugoms kompensuoti. 
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6 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 

                                                                                                                     (tūkst. Lt) 
Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 2014 m. 

patikslintas 

išlaidų 

planas 

 

2014 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

 

 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta- 

Plano 

įvykdymas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdym

ą 

(proc.) 

1. 
Bendrosios valstybės 

paslaugos 
9516,6 9353,9 -162,7 98,3 12,4 

  2. Gynyba 61,6 61,6 0 100 0,1 

3. 
Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 
1435,0 1435,0 0 100 1,9 

4. Ekonomika 6073,5 4535,1 -1538,4 74,7 6,0 

  5. Aplinkos apsauga 611,7 376,5 -235,2 61,5 0,5 

6. Būstas ir komunalinis ūkis 4094,9 3912,6 -182,3 95,5 5,2 

7. Sveikatos apsauga 1180,9 1007,7 -173,2 85,3 1,3 

  8. Poilsis, kultūra ir religija 8392,4 8167,2 -225,2 97,3 10,9 

9. Švietimas 34535,6 33726,3 -809,3 97,7 44,9 

10. Socialinė apsauga 12943,1 12634,6 -308,5 97,6 16,8 

 Iš viso išlaidų 78845,3 75210,5 -3634,8 95,4 100 

 

7 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją 

                                                                                                                     (tūkst. Lt) 
Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 2014 m. 

išlaidų 

planas 

 

2014 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

(kasinės 

išlaidos) 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvykdymas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

1. 
Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 
44385,5 44264,1 -121,4 99,7 58,8 

1.1. Darbo užmokestis 33952,9 33868,8 x x x 

1.2. Socialinio draudimo įmokos 10432,6 10395,3 x x x 

2.  
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
16661,4 15483,8 -1177,6 92,9 20,6 

2.1. Mityba 1021,9 1013,4 x x x 

2.2. 
Medikamentai (darbuotojų 

sveikatos tikrinimas) 
18,4 17,6 x x x 

2.3. Ryšių paslaugos 272,6 268,3 x x x 

2.4. Transporto išlaikymas 1525,5 1450,2 x x x 

2.5. Apranga ir patalynė 50,5 49,9 x x x 

2.6. Spaudiniai 160,8 156,1 x x x 

2.7. Kitos prekės  2222,7 1996,0 x x x 

2.8. Komandiruotės  35,6 30,4 x x x 

2.9. 
Miestų ir gyvenviečių 

viešasis ūkis 
18,8 17,3 x x x 

2.10 
Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 
1728,6 1229,7 x x x 

2.11 Kvalifikacijos kėlimas 92,5 84,9 x x x 

2.12 Komunalinės paslaugos 4414,7 4292,2 x x x 

2.13 Kitos paslaugos 5098,8 4877,8 x x x 
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3. Turto išlaidos 216,0 207,9 -8,1 96,3 0,3 

3.1. Sumokėtos palūkanos 216,0 207,9 x x x 

4. Socialinės išmokos 7525,6 7447,3 -78,3 99,0 9,9 

4.1. Socialinė parama 7503,6 7425,3 x x x 

4.2. Darbdavių socialinė parama  22,0 22,0 x x x 

5. Kitos išlaidos 1905,3 1865,9 -39,4 97,9 2,5 

5.1. 
Kitiems einamiesiems 

tikslams 
1905,3 1905,3 x x x 

5. 

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto  

įsigijimo išlaidos 

6385,1 4175,2 -2209,9 65,4 5,6 

5.1. 
Materialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 
6160,7 4000,2 x x x 

5.2. 
Nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 
224,3 174,9 x x x 

5.3. 
Akcijos (įsigytos) ir kitas 

nuosavas kapitalas 
0,1 0,1 x x x 

6. 
Išlaidos dėl finansinių 

įsipareigojimų vykdymo 
1766,4 1766,3 -0,1 100 2,3 

6.1. Paskolos (grąžintos) 1766,4 1766,3 x x x 

7 Iš viso išlaidų 78845,3 75210,5 -3634,8 95,4 100 

 

 Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 

11485,3  tūkst. Lt. Per 2014 metus grąžinta 1766,4 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų, sumokėta 207,9 

tūkst. Lt palūkanų. Per 2014 m. pasirašytos trys kreditavimo sutartys su Danske Bank A/S: dvi dėl 

ilgalaikių paskolų investiciniams projektams finansuoti 1700,0 tūkst. Lt ir 2000,0 tūkst. Lt sumai ir  

1500,0 tūkst. Lt sumai kreditinė linija investiciniams projektams finansuoti išlaidų kompensavimo 

būdu.  

           Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas. 2014 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų 

savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų kreditinis įsiskolinimas buvo 2907,7 tūkst. Lt, 

iš jų didžiausi įsiskolinimai – 330,5 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokos,  423,8 tūkst. Lt 

komunalinės paslaugos,  935,8 tūkst. Lt nuostolingų maršrutų kompensavimas ir mokinių 

pavėžėjimas, 351,8 tūkst. Lt socialinės išmokos (pagal įstatymą priskaičiuotos išmokos už gruodžio 

mėn. mokamos sausio mėn.).  Ilgalaikio įsiskolinimo, kurio įvykdymo terminas praleistas daugiau 

kaip 45 d. 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 702,4 tūkst. Lt 

Žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę.  Žemės nuomos mokesčiu apmokestinta 

2871 sklypų, suformuotos 1943 deklaracijos. Savivaldybės  tarybai patvirtinus nuomos mokesčio 

tarifą žemės ūkio paskirties žemei – 4,0 procentus nuo vidutinės žemės rinkos vertės,  2014 m.  į 

Savivaldybės biudžetą surinkta  667,3 tūkst. Lt. 

2014 m. kovo 1 d.  nepriemoka už valstybinės žemės nuomą buvo 140, 4 tūkst. Lt.  

Informacija apie šios nepriemokos situaciją 2014 m. gruodžio 31 d. 

Iš nepriemokos: sumokėta, išieškota – 41,2 tūkst. Lt; perduota antstoliams – 28,8 tūkst. Lt; 

perduota teismams – 23,4 tūkst. Lt; sudaryti susitarimai mokėti dalimis – 24,6 tūkst. Lt. Iš viso 

118,0 tūkst. Lt 

Nepriemokos dalį sudaro: bankrutavusių įmonių skolos – 6,3 tūkst. Lt; sodininkų ir garažų 

skolos – 10,0 tūkst. Lt; skolos be dokumentų – 2,5 tūkst. Lt; mirę skolininkai – 0,7 tūkst. Lt. Iš viso 

19,5 tūkst. Lt 

2014 metais vykdyto skolų už valstybinės žemės nuomą išieškojimo rezultatai pateikti 12 

paveiksle. 
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12 pav. Valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo rezultatai 2014 metais, proc. 

 

Kaip matyti iš pateiktų rezultatų, didžiausią dalį (85 proc.) sudaro sumokėtos, išieškotos 

skolos, teismo įsakymai perduoti antstoliams priverstiniam vykdymui, teismams pateikti 

pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, susitarimai dėl skolos grąžinimo dalimis. 

 

Strateginis planavimas. Savivaldybės administracija, siekdama tobulinti strateginio 

planavimo procesą ir savivaldybės veiklos valdymą inicijavo projekto „Strateginių planų ir studijos 

parengimas“ teikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. Įgyvendinant minėtą 

projektą parengtas Pasvalio rajono savivaldybės 2013–2015 m. strateginis veiklos planas, Pasvalio 

rajono plėtros iki 2020 metų strateginis planas ir Pasvalio rajono savivaldybės išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų studija. Kartu su šiais planais ir studija buvo parengtas strateginio 

planavimo organizavimo tvarkos aprašas, strateginio plano įgyvendinimo priežiūros metodika bei 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos metinio veiklos plano sudarymo tvarkos aprašas.  
 

 

XII. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMAI 

 

Savivaldybės administracijai 2014 metais buvo patvirtinta sąmata  19166,4 tūkst. Lt, gauta 

asignavimų  16175,0 tūkst. Lt. 

 

8  lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2013–2014 m. biudžeto išlaidų 

įvykdymo ataskaita  

 
Programos pavadinimas Patvirtinta metams  

(tūkst. Lt) 

Kasinės išlaidos  

(tūkst. Lt) 

Ekonomija 

(tūkst. Lt) 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Administracija 6880,6 11030,1 6158,3 10897,2 -722,3 -132,9 

Administracija (spec. 

programa) 

161,1 136,4 141,6 136,4 -19,5  

Infrastruktūros objektų 

priežiūra ir 

modernizavimas, 5 pr. 

426,3 781,0 343,1 770,6 -83,2 -10,4 

Investicijų programa, 7 pr. 3834,5 6879,3 2941,7 4045,2 -892,8 -2834,1 

Gamtos specialioji  

programa 

206 205,4 185,7 191,8 -20,3 -13,6 

Nevyriausybinių 

organizacijų veikla 

110,5 134,2 109,2 133,8 -1,3 -0,4 
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Iš viso 11619,0 19166,4 9879,6 16175,0 -1739,4 -2991,4 
 

9 lentelė. Administracijos skyrių 2013–2014 m. išlaidų vykdymo ataskaita 

 

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams, 

tūkst. Lt 

Kasinės išlaidos, 

tūkst. Lt 

 Kasinės išlaidos 

2014 m., 

lyginant su 2013 

m. +,- 
2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Darbo užmokestis 2769,9 3347,4 2682,2 3325,6 643,4 

Socialinio draudimo įmokos 852,5 974,9 825,9 963,7 137,8 

Prekės ir paslaugos 1128,3 398,3 827,1 1241,9 414,8 
iš jų:  ryšių paslaugos 58,2 113,0 34,3 112,1 77,8 
 transporto išlaikymas 177,3 156,2 138,5 153,3 14,8 

 spaudiniai 8,0 4,0 4,1 2,7 -1,4 
  prekės 133,9 111,2 81,2 107,5 26,3 

komandiruotės 13,9 13,9 9,7 10,3 0,6 
kvalifikacijos kėlimas 23,6 12,9 5,3 9,8 4,5 

         komunalinės paslaugos 153,3 187,9 69,8 133,2 63,4 
ilgalaikio turto remontas 6,0 12,0 5,5 9,0 3,5 

 kitos paslaugos 554,1 728,6 478,7 704,0 225,3 
Socialinės pašalpos 8,0 4,1 8,0 4,1 -3,9 
Moksleivių pavėžėjimui 204,0 500,0 204 500,0 296,0 
Kitiems einamiesiems reikalams 1870,8 1535,2 1573,2 1528,9 -44,3 

Materialaus ir nematerialaus 

turto įsigijimas 
47,1 123,8 37,9 122,8 84,9 

Finansinio turto įsigijimas 

(akcijos) 
 0,1  0,1 0,1 

Iš viso 6874,9 6883,8 6158,3 7687,1 1528,8 

 

Biudžeto specialiosios programos lėšų sąmatoje 2014 m. buvo patvirtinta 136,4 tūkst. Lt, 

likutis 2014 m. sausio 1 d. 6,4 tūkst. Lt, gauta iš Finansų skyriaus per 2014 m. 130,0 tūkst. Lt, 

padaryta išlaidų 136,4 tūkst. Lt. Nepanaudoto lėšų likučio  nėra. 

 Nevyriausybinių organizacijų veiklai vykdyti buvo skirta 159,2 tūkst. Lt, panaudota 158,8 

tūkst. Lt, iš jų policijos įstaigoms – 30,0 tūkst. Lt, jaunimo veiklai remti – 30,0 tūkst. Lt, vaikų 

vasaros stovykloms – 10,0 tūkst. Lt, religinėms bendrijoms – 35,5 tūkst. Lt, bendruomenėms 38,8 

tūkst. Lt, karitatyvinei veiklai („Caritas“) – 15 tūkst. Lt. 

Kelių priežiūros programai panaudota 2437,0 tūkst. Lt, vietos projektų finansavimui 

(partnerio lėšos) – 42,8 tūkst. Lt, melioracijos statinių asociacijų finansavimui (partnerio lėšos) – 

25,9 tūkst. Lt, daugiatiksliams plėtros projektams 26,1 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų, 

melioracijos programai – 1463,0 tūkst. Lt. Valstybės biudžeto lėšų. 

Savivaldybės administracijos finansinės ataskaitos už 2014 m. atitinka VSAFAS, kaip tai 

nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Administracijos 

apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir  

Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais. 

 

 

XIII. INVESTICIJOS  

 

 Informacija apie Savivaldybės administracijos 2014 metais įgyvendinamus ir įgyvendintus 

projektus pateikiama 10 lentelėje. 
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10 lentelė.  Informacija apie 2014 m. gautas lėšas projektų vykdymui 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto ar programos pavadinimas Finansavimo šaltinis 

2014 m. 

gautas 

finansavimas 

(tūkst. Lt) 

Pastabos 

1. 
Pasvalio miesto centrinės Vytauto 

Didžiojo aikštės rekonstrukcija 
Savivaldybės biudžetas 486,7 

Projektas 

įgyvendintas 

2. 

Pasvalio rajono kaimų viešosios 

infrastruktūros kompleksinis 

atnaujinimas I etapas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
2193,1 

Projektas 

įgyvendintas 

3. 
Universalių daugiafunkcių centrų 

kaimo vietovėse steigimas 
ES Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
620,4 

Projektas 

įgyvendinamas 

4. 
Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra 

Pasvalio rajone  
ES Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
1203,4 

Projektas 

įgyvendintas 

5. 
Pasvalio miesto Žaliosios gatvės 

rekonstravimas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
118,0 

Projektas 

įgyvendintas 

6. 
Tarptautinio verslo informacijos tinklo 

sukūrimas viešosiose bibliotekose  
Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
574,5 

Projektas 

įgyvendintas 

7. 

Modernios lietaus vandens nuotekų 

šalinimo infrastruktūros kūrimas 

Lielupės upės žemupyje 

 Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
615,0 

Projektas 

įgyvendintas 

8. 
Pasvalio miesto viešosios 

infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
44,1 

Projektas 

įgyvendinamas 

9. 
Pasvalio miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų modernizavimas 
 Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
1162,4 

Projektas 

įgyvendintas 

10. 

Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinės 

mokyklos pastato atnaujinimas ir 

energetinio ūkio modernizavimas  

 0 
Projektas 

įgyvendinamas 

11. 
Teritorijų planavimo dokumentų 

parengimas 
 Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
357,6 

Projektas 

įgyvendinamas 

12. 
Strateginių planų ir studijos 

parengimas 
 Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
131,8 

Projektas 

įgyvendintas 

13. 
Kempingo infrastruktūros plėtra 

Pasvalio mieste 
ES Struktūriniai fondai 242,4 

Projektas 

įgyvendintas 

14. 

Pasvalio rajono kaimų viešosios 

infrastruktūros kompleksinis 

atnaujinimas II etapas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
2599,1 

Projektas 

įgyvendintas 

15. 
Grūžių vaikų globos namų 

rekonstrukcija 
ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 
901,4 

Projektas 

įgyvendintas 

16. 
Saločių miestelio Gedimino aikštės 

sutvarkymas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
97,4 

Projektas 

įgyvendintas 

17. 
Raubonių kaimo bendruomenės 

pastato renovacija 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
106,9 

Projektas 

įgyvendintas 

18. 
Deglėnų kaimo viešųjų erdvių 

sutvarkymas 
Savivaldybės biudžetas 19,1 

Projektas 

įgyvendintas 

19. 
Mikoliškio kaimo viešųjų erdvių 

sutvarkymas 
Savivaldybės biudžetas 31,8 

Projektas 

įgyvendintas 

20. 
Norių kaimo parko sutvarkymas bei 

plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
24,6 

Projektas 

įgyvendintas 

21. 
Kalno gyvenvietės viešosios 

infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
258,4 

Projektas 

įgyvendintas 
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22. 
Tetirvinų gyvenvietės viešosios 

infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžetas 

ir Savivaldybės biudžetas 
317,3 

Projektas 

įgyvendintas 

23. 
Joniškėlio bažnyčios kapitalinio 

remonto darbai 
Savivaldybės biudžetas 179,60 

Projektas 

įgyvendinamas 

24. 

Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų 

g. 72 A, Pasvalyje, atnaujinimas, 

didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai 12,9 
Projektas 

įgyvendintas 

25. 

Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos 

g. 27 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant 

jo energijos vartojimo efektyvumą 

 0 
Projektas 

įgyvendintas 

26. 

Daugiabučio gyvenamojo namo 

Vyšnių g. 28 Pasvalyje, atnaujinimas, 

didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai 552,5 
Projektas 

įgyvendinamas 

27. 

Daugiabučio gyvenamojo namo 

Vyšnių g. 24 Pasvalyje, atnaujinimas, 

didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą 

Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
20,4 

Projektas 

įgyvendintas 

28. 

Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties 

g. 4 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant 

jo energijos vartojimo efektyvumą 

Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
43,8 

Projektas 

įgyvendintas 

29. 

Daugiabučio gyvenamojo namo Gėlių 

g. 3 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant 

jo energijos vartojimo efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai, 478,1 
Projektas 

įgyvendintas 

30. 

Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties 

g. 6 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant 

jo energijos vartojimo efektyvumą 

Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
1184,5 

Projektas 

įgyvendintas 

31. 

Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos 

g. 23 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant 

jo energijos vartojimo efektyvumą 

ES Struktūriniai fondai 960,1 
Projektas 

įgyvendintas 

32. 

Daugiabučio gyvenamojo namo 

Vyšnių g. 12 Pasvalyje, atnaujinimas, 

didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą 

 0 
Projektas 

įgyvendinamas 

33. 
Pasvalio rajono savivaldybės socialinio 

būsto fondo plėtra 
Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžetas 
68,2 

Projektas 

įgyvendinamas 

34. 
Pumpėnų miestelio Mindaugo gatvės 

rekonstravimas 
 0 

Projektas 

įgyvendinamas 

35. 
Kriklinių miestelio Parko gatvės 

rekonstravimas 
 0 

Projektas 

įgyvendinamas 

36. 

Esamų socialinių būstų, esančių 

Pasvalio miesto daugiabučiuose 

namuose, atnaujinimas 

ES Struktūriniai fondai 52,1 
Projektas 

įgyvendinamas 

37. 
UAB „Pasvalio vandenys“ 

kofinansavimas (Pumpėnai) 
Savivaldybės biudžetas 20,2 

Projektas 

įgyvendinamas 

38. 
Pasvalio ligoninės I aukšto gydomojo 

korpuso renovacija  
Lietuvos valstybės biudžetas 665,0 

Projektas 

įgyvendinamas 

39. 
Pasvalio kultūros centro pastato 

rekonstrukcija (VIP) 
Lietuvos valstybės biudžetas 500 

Projektas 

įgyvendinamas 

Iš viso  16842,8  

 

Bendradarbiaujant su Latvijos Dobelės, Bauskės, Rundalės ir Jelgavos savivaldybėmis, 

baigti įgyvendinti 2 tarptautiniai projektai, kurie buvo pradėti įgyvendinti dar 2012 m.: „Modernios 

lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas Lielupės upės žemupyje“ ir „Tarptautinio 
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verslo informacijos tinklo sukūrimas viešosiose bibliotekose“. Įgyvendinant projektų veiklas, buvo 

pastatyti 6 skirtingo galingumo lietaus nuotekų valymo įrenginiai, atliktas dalies Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos patalpų remontas, knygų fondas papildytas naujomis knygomis 

verslo tematika, įsigyta naujos įrangos ir baldų, sukurtas interneto puslapis, kuriame pateikiama 

verslininkams aktuali informacija. Interneto puslapį skirtą verslininkams galima rasti adresu: 

http://verslui.pasvalys.lt/lt/naujienos. 

 

 

XIV. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

2014 m. Pasvalio rajono savivaldybės administracija kartu su seniūnijomis atliko 1801 

prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, iš kurių 37 atlikti naudojantis Centrinės perkančiosios 

organizacijos katalogu, visi likusieji – supaprastinti. Per ataskaitinius metus parengtos ir Viešųjų 

pirkimų tarnybai pateiktos: 31 viešųjų pirkimų procedūrų ataskaita; 44 įvykdytos ar nutrauktos 

pirkimo sutarties ataskaitos. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15
1
 straipsnio ir 91 straipsnio 1 dalies nuostatų 

įgyvendinimą, 22 viešuosius pirkimus atliko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos 

priemonėmis bei 3 viešuosius pirkimus – iš neįgaliųjų socialinių įmonių ir socialinių įmonių. 

 

 

XV. TURTO VALDYMAS 

 

2014 metais buvo vykdoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo 

turto inventorizacija, rengiamos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, įregistruojamos 

Savivaldybės vardu nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, atlikti kai kurių pastatų kadastrinių 

matavimų patikslinimai, paskirties pakeitimai. 

2014 metais nurašyti fiziškai nusidėvėję du gyvenamieji namai, nurašyta valstybės ilgalaikio 

ir trumpalaikio turto už 74670 Lt, viešo aukciono būdu parduota Savivaldybės ir valstybės turto už 

12,7 tūkst. Lt. Pagal panaudos sutartis perduota patalpų, kurių bendras plotas – 4131 kv. m, kito 

ilgalaikio turto, kurio pradinė vertė – 2969  tūkst. Lt, sudaryta 25 turto panaudos sutartys. Viešo 

konkurso būdu 2 nuomininkams išnuomotas Savivaldybės turtas, kurio pradinė vertė – 2913 tūkst. 

Lt.  

2014 metais Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio 

materialiojo ir trumpalaikio turto – už 1057,0 tūkst. Lt, kuris perduotas rajono švietimo ugdymo 

įstaigoms ir Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai. Gautas 1 mokyklinis autobusas, kuris perduotas 

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai.  
 

 

XVI. SOCIALINIS BŪSTAS 

 

Per 2014 metus  gautas 21 šeimų (asmenų) prašymas įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę 

į socialinį būstą, sąrašus. 2014 m gruodžio 31 d. sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo įrašytos 

187 šeimos (asmenys): iš jų jaunų šeimų sąraše – 67, neįgaliųjų – 30, našlaičių ir likusių be tėvų 

globos – 7, šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų (įvaikių) – 21, bendrame – 59, socialinio būsto 

nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą – 3. 2014 metais patuštintose gyvenamosiose 

patalpose buvo apgyvendinta  dvylika šeimų (asmenų). Pastaraisiais metais iš Valstybės biudžeto 

asignavimų lėšų gyvenamųjų patalpų įsigijimui nebuvo skirta, todėl, siekiant didinti socialinio būsto 

fondą, 2014 metais pradėta salės, esančios Pasvalyje, Ežero g. 37, rekonstrukcija, kurios metu bus 

įrengti du socialiniai būstai. Tęsiamas projekto ,,Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto 

fondo plėtra“ įgyvendinimas. Projekto veiklos apima pastato, esančio Pasvalio mieste, 

Nepriklausomybės g. 79, rekonstrukciją į gyvenamąjį namą, kuriame bus įrengti aštuoni socialiniai 

būstai.  

http://verslui.pasvalys.lt/lt/naujienos
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Per 2014 metus  Savivaldybės tarybos sprendimu socialinio būsto nuomininkams parduoti 

šeši socialiniai būstai, kurių kapitalinis remontas ar rekonstrukcija Savivaldybei yra ekonomiškai 

nenaudingi.  

 

XVII. KULTŪROS PAVELDAS 

 

Kartu su Kultūros paveldo centro darbuotojais bei Panevėžio teritorinio padalinio 

specialistais buvo tikslinamos kultūros paveldo objektų vertingosios savybės. 11 kultūros paveldo 

objektų nustatyta teisinė apsauga, 5 objektams patikslintos vertingosios savybės.  

Prisidėta prie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro rengiamo 

Rezistencijos atlaso 3 knygos „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ rengimo, surinkta ir pateikta 

informacija apie paminklus, pastatytus šiame krašte, žuvusių partizanų atminimui.  

 Bendradarbiaujant su Raubonių kaimo bendruomene, parengti projektiniai pasiūlymai dėl 

Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos taikomųjų tyrimų ir rekonstrukcijos projekto 

parengimo.  

Pildomi kultūros paveldo objektų stebėsenos aktai. Buvo patikrinti valstybės saugojami 

kultūros paveldo objektai, surašyti 94 patikrinimo aktai ir pateikti Kultūros vertybių apsaugos 

departamento Panevėžio teritoriniam padaliniui, dar 2 aktai surašyti vykdant pirkimo-pardavimo 

sandorius. 

Savivaldybės nuosavybėn buvo perimtas valstybės saugojamas pastatas, esantis Joniškėlyje 

(senoji Joniškėlio mokykla). 

 
 

XVIII. EKOLOGIJA,  GAMTOS APSAUGA, ŽELDYNAI 

 

Įgyvendinus projektus „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ ir „Lėvens upės ir 

jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste“, pradėta šių vandens telkinių stebėsena, kurios 

metu tiriamos vandens fizinės – cheminės ir biologinės savybės, upės vagoje šienaujami makrofitai, 

vykdoma Savivaldybės aplinkos kokybės stebėsena, tiriama požeminių ir paviršinių vandenų, oro 

kokybė, triukšmas, kraštovaizdis. 

Pervalkų, Valakėlių ir Rinkūnų kaimuose išgręžti nauji vandens gręžiniai, Pajiešmenių ir 

Kiemelių kaimuose pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, Pumpėnų miestelyje pradėtas įgyvendinti 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo statybos ir rekonstrukcijos projektas.  

Parengtas Savivaldybės atliekų tvarkymo 2015–2020 metų planas, Atliekų tvarkymo 

taisyklės. Buvo surinkta 6800 t įvairių komunalinių atliekų, iš kurių 935 t pakuočių ir kitų antrinių 

žaliavų, kurios buvo perdirbtos arba kitaip panaudotos, viešojo atliekų tvarkymo paslauga padidėjo 

2 proc. Kaimo vietovėse surinkta ir sutvarkyta 156 t bešeimininkių atliekų, užtamponuoti 3 

naudojimui netinkami vandens gręžiniai. 

Saugoma ir gausinama flora. Rajono valstybiniuose bei privačiuose miškuose repelentais 

buvo apsaugota 221 ha želdinių, 2,5 ha želdinių plote įrengta apsauginė tvora, miestų ir kaimų 

želdynų teritorijose pasodinta apie 3400 vnt. įvairių želdinių, 13,1 ha plote toliau naikinamas 

invazinis pavojingas augalas Sosnovskio barštis, ardomos bebrų užtvankos.  

2014 metais užpildyti 34 Želdinių apžiūros ir vertinimo aktai, išduota 40 leidimų saugotinų 

medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti. 

20 arų gėlynų suprojektuoti pavasarinio, vasarinio ir rudeninio apželdinimo planai. 

Organizuotas vienmečių gėlių įsigijimas, rūpintasi sumedėjusių augalų įsigijimu, atvežimu, 

pasodinimu; apželdinamiems plotams parinkti dekoratyviniai medžiai ir krūmai. Naujai paruošti du 

daugiamečių gėlių bei dekoratyvinių želdinių želdynai Pasvalio mieste.  
 

 

XIX. ŽEMĖS ŪKIS 

 

2014 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 106, išregistruoti 39  ūkininkų ūkiai.  Metų 
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pabaigoje Ūkininkų ūkio  registre buvo  įregistruoti 2254 ūkininkų ūkiai. 

Administruojant pieno kvotas buvo atliekama pieno gamintojų pateiktų pirminių dokumentų  

patikra. Surinktos  ir patikrintos 127  įvairios pieno gamintojų paraiškos (401 lapas) perduotos 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centrui. 

Dėl išmokos už laikomus mėsinius galvijus ir avis kreipėsi 194  mėsinių galvijų ir 81 avių 

laikytojų. Padėtos užpildyti paraiškos smulkiesiems ūkininkams siekiantiems pasinaudoti rėmimo 

priemone „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“. Padėtos užpildyti 197 paraiškos bitininkams dėl 

kompensacijos už papildomą bičių maitinimą  ir 8 paraiškos  pagal KPP priemonę „Parama  

bitininkystės sektoriui“, pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“. Pasvalio rajone yra  

užregistruoti 204 bitynai, iš jų 1 ekologinis.  

Visų duomenų, reikalingų sudaryti draudimo sutartį, paruošimą ir persiuntimą draudimo 

kompanijos tarpininkams atliko  Žemės ūkio skyriaus specialistai.  Pasėlių draudime dalyvavo 15 

žemės ūkio subjektų, iš kurių surinkti reikalingi dokumentai apskaičiuoti draudimo įmokų dalinį 

kompensavimą, duomenys suvesti į sistemą. Apdrausta 8453 ha žemės ūkio naudmenų, metinė 

draudimo suma – 13,93 mln. Lt. 

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 16 žemės ūkio subjektas. 

Paramos suma, pateikta apmokėti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, sudarė  13,9 tūkst. Lt. 

Priimtos 2387 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso deklaruota  84025  

ha žemės ūkio naudmenų.  Žemės ūkio skyriaus specialistai 179 subjektams įbraižė deklaruojamus 

laukus ir užpildė tiesioginių išmokų paraiškas. Rajono ūkininkai gaus apie 40 mln. litų tiesioginių 

išmokų. Pateiktų paraiškų skaičius kasmet mažėja (12 paveikslas).  

 
12 pav. Priimtos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti 2011–2014 m 

 

Žemės ūkio technikos parkas praėjusiais metais padidėjo  16 traktorių, 1 javų kombainu, 13 

priekabų ir 2 savaeigiais krautuvais.  Atliktos 889 traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų techninės 

apžiūros, iš jų – 37 buvo patikrintos pakartotinai.  Už  technikos apžiūras į valstybės biudžetą 

surinkta 19,4 tūkst. Lt. Pasvalio rajone  yra 6481 įregistruotos technikos. Informacija apie 

įregistruotą naują techniką 2011–2014 m. pateikiama  13  paveiksle. 
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13 pav. Įregistruota  naujos technikos  2011–2014 m 

 

2014 metais buvo toliau įgyvendinama priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pagal 

veiklos sritį „Asbestinių stogų keitimas“. Padedant Savivaldybės administracijos specialistams 

užpildyta ir pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai 66 rajono savivaldybės gyventojų paraiškos 

dėl asbestinių gyvenamųjų namų stogų keitimo. 
 

 

XX. MELIORACIJA 

 

Pasvalio rajonui 2014 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio 

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)  funkcijoms 

(melioracijai) atlikti skirta 1463,0 tūkst. litų. Šios lėšos skirtos melioracijos statinių priežiūrai, 

remontui, taip pat kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių 

įgyvendinimui.  

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir 

miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ užbaigti 

3 Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomi melioracijos sistemų 

rekonstrukcijų projektai už 3316,65 tūkst. Lt. Įgyvendinus šiuos projektus, pagerintas melioracijos 

sistemų veikimas 3701,1 ha plote. Šiuose projektuose Pasvalio rajono savivaldybė dalyvavo kaip 

partneris. 

2014 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.  

Sudarytas 18 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; gyventojai konsultuojami melioracijos klausimais, 

išduodama techninė melioracijos dokumentacija.  

 

 

XXI. TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR ŪKIO PLĖTRA 
 

2014 metais išduoti 88 statybą leidžiantys dokumentai, iš jų: 59 statybos leidimai  ir 29 

rašytiniai pritarimai. 

Reklaminės veiklos subjektams teikta informacija išorinių reklamų įrengimo ir leidimo išdavimo 

klausimais. Išduoti 37 leidimai išorinei reklamai įrengti. 

Vykdant statinių naudojimo priežiūrą 2014 metais patikrinti 68 naudotojams priklausantys 
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statiniai: gyvenamųjų pastatų – 23 (iš jų ypatingų 15), negyvenamųjų pastatų 94 (iš jų ypatingų 78), 

inžinerinių statinių 23 (iš jų ypatingų 20). Surašyti 122 statinio techninės priežiūros patikrinimo 

aktai. 

Išduoti 93 geoduomenų rinkiniai fiziniams ir juridiniams asmenims (turintiems licencijas 

atlikti darbus) dėl bazinių ir specialiųjų žemėlapių sudarymo bei atnaujinimo. Savivaldybės 

reikmėms paruošta ir išduota 138  fragmentų su ortofoto bei topografine medžiaga. Į GIS sistemą 

įtraukta 400 naujų objektų. Nuolat vektorizuojami/konvertuojami sukaupti duomenys. Kuriama ir 

nuolat papildoma Pasvalio miesto komunikacijų eksplikacijų duomenų bazė. Minėta duomenų bazė 

patalpinta internetinėje aplinkoje, pasiekiama kiekvienam suinteresuotam asmeniui. 

Administruojama ir pildoma REGIA programa. 

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2014 m. buvo gauta 2 036,4 tūkst. Lt vietinės 

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms 

užtikrinti. Papildomai buvo gauta 400,6 tūkst. Lt  Pušaloto seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 

Pš-010 Deglėnai–Jokuboniai–Kidžioniai–Mikoliškis, jungiančio rajoninės reikšmės kelius Nr. 2930 

Klovainiai–Deglėnai–Valmoniai ir Nr.3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas taisymo (remonto) 

darbams.  

 

 

XXII. SOCIALINĖ PARAMA 

 

Piniginė socialinė parama. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams bei Valstybinės šalpos 

išmokų įstatymais nustatytos išmokos skiriamos ir mokamos iš Valstybės biudžeto lėšų.  Dėl vaikų 

skaičiaus mažėjimo išmokų vaikams skaičius kasmet mažėja. Valstybinių šalpos išmokų gavėjų 

skaičius didėja. Didėja asmenų skaičius, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolatinei (pagalbai) 

priežiūrai ir slaugai. Todėl didėja priežiūros ir slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų 

skaičius. Šioms kompensacijoms išmokama 58 proc. valstybės biudžeto lėšų, skirtų visoms 

valstybinėms šalpos išmokoms.  

Socialinės paramos ir sveikatos skyriui vykdant priskirtas valstybines (valstybės perduotas 

savivaldybėms) funkcijas, kai lėšos skiriamos Savivaldybės biudžetui kaip specialioji tikslinė 

dotacija 2014 m. buvo skiriama ir teikiama viena dalis piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams – tai būsto šildymo kompensacijos, socialinė parama mokiniams, 

parama mirties atveju. Duomenys apie šios paramos teikimą pateikiami 11 lentelėje.   

 

 

 

11 lentelė. Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

Savivaldybės biudžetui 2013–2014 metais 

 

Socialinės paramos pavadinimas 

2013 m. 2014 m. 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, tūkst. Lt 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, tūkst. Lt 

1*. Socialinė parama mokiniams   1130,7  1164,0 

1.1. nemokamas maitinimas 1851 918,9 1529 983,0 
(t. skaičiuje 27,9 

tūkst. Lt apmokėta 

už 2013 m. 12 

mėn.) 

1.2. mokinio reikmenys 1359 211,8 1160 181,0 

2**. Piniginė socialinė parama 

nepasiturintiems (vidutinis gavėjų 

skaičius per mėnesį) 
    

2.1. Kompensacijos  – 626,5 – 602,8 
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2.1.1. kompensacija už centralizuotą 

būsto šildymą 1195 302,2 1130 271,0 

2.1.2. kompensacija už karštą vandenį 190 38,3 235 48,9 

2.1.3. kompensacija už šaltą vandenį 2 0,02 4 0,06 

2.1.4. kompensacija už kietą kurą  578 268,0 510 261,0 

2.1.5. paimto kredito ir palūkanų      

apmokėjimas 

41 18,0 35 21,8 

Kompensacija palaikų pervežimui 1 7,0 – – 

3. Laidojimo pašalpa 410 426,4 432 449,3 

 

1.* Įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams įstatymą, nemokamas maitinimas buvo 

skirtas 2013 m. 54 proc., 2014 m. 49 proc. mokinių nuo bendro mokinių skaičiaus ugdymo 

įstaigose. Socialinei paramai mokiniams lėšų padidėjimą lėmė mokinių maitinimo kainų 

padidinimas.  

2.** Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas nustato socialinės 

pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijų (toliau – kompensacijos) skyrimo ir 

teikimo sąlygas. Kompensacijų gavėjų skaičius per ataskaitinį 2014 m. laikotarpį sumažėjo. 

Nuo 2014 m. sausio 1 d. socialinės pašalpos skyrimo, teikimo ir mokėjimo funkcija 

savivaldybėms buvo priskirta kaip savarankiškoji funkcija.  Iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2014 m. 

buvo skiriama ir mokama socialinė pašalpa, vienkartinė materialinė parama (pašalpos), mokami 

pagalbos pinigai socialinėms paslaugoms pirkti, kompensuojamas lengvatinis keleivių pervežimas.  

Informacija apie socialinės pašalpos mokėjimo pokytį 2013–2014 m. pateikiama 14 

paveiksle. Socialinės pašalpos vidutinis metinis gavėjų skaičius, lyginant 2013 m. ir 2014 m., 

sumažėjo 33 proc. Socialinei pašalpai 2014 m. išmokėta 2604,2 tūkst. Lt mažiau, nei 2013 m. 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus mažėjimas susijęs su Piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimais, seniūnijų Socialinės paramos komisijų veikla, 

sustiprinta socialinės pašalpos gavėjų įsidarbinimo kontrole, visuomenei naudingos veiklos 

organizavimo pagerinimu seniūnijose. 

 

 
14 pav. Socialinės pašalpos mokėjimo pokytis 

 

Informacija apie socialinės pašalpos gavėjus, Socialinės paramos teikimo komisijų veiklą 

seniūnijose pateikiama  12 lentelėje. 
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12 lentelė. Seniūnijų organizuojama veikla su socialinės pašalpos gavėjais 

 

Seniūnija 

Socialinės  
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gavėjų 

skaičius 
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Pasvalio 

miesto 

320 283 6 36 4 13 170 9 90 4 18 66 

Pasvalio 

apyl. 

289 199 6 22 4 13 138 36 51 3 34 55 

Joniškėlio 

apyl. 

298 280 9 52 8 18 248 15 91 5 33 129 

Joniškėlio 

miesto 

100 104 10 8 1 44 84 11 47 3 8 16 

Krinčino  174 147 5 6 1 9 105 5 106 2 3 38 

Saločių  243 214 10 8 1 44 84 11 47 3 8 16 

Daujėnų 90 92 9 2 – 5 36 4 32 – 4 – 

Namišių 68 81 9 15 3 5 42 5 4 – 8 9 

Pumpėnų  210 171 10 21 4 21 139 21 14 1 2 9 

Pušaloto  178 137 11 28 2 20 105 20 60 2 9 29 

Vaškų  239 218 8 32 4 26 157 5 35 5 39 40 
(Duomenys pateikti pagal seniūnijų pateiktą informaciją) 

 

Iš Savivaldybės biudžeto buvo skiriama ir mokama kita socialinė parama: vienkartinė 

materialinė parama (pašalpos), pagalbos pinigai socialinėms paslaugoms pirkti, kompensuojamas 

lengvatinis keleivių pervežimas. 

 

13 lentelė. Išlaidos iš Savivaldybės biudžeto 2013–2014 m. kitai socialinei paramai 

 

 

Paramos 
2013 m. 2014 m. 

pavadinimas 
Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta, 

tūkst. Lt 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta lėšų, 

tūkst. Lt 

Vienkartinė materialinė parama 114 24,8 109 41,6 

Pagalbos pinigai 4 3,8 3 2,7 

Lengvatinis keleivių pervežimas – 105,6 – 150,0 

 

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turėjo 

teisę gauti motinos pagimdžiusios (įvaikinusios) ir išauginusios iki 8 metų 5 ir daugiau vaikų, jei jos 

yra sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos 

amžiaus arba joms pripažintas 0–40 proc. darbingumo lygis. Į antrojo laipsnio valstybinę pensiją 

pretenduojančios motinos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintuose 

Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatytus 

daugiavaikių motinų pagimdžiusių (įvaikintų) ir išaugintų 5 vaikus gero išauklėjimo bei pačių 

motinų elgesio vertinimo kriterijus ir sąlygas. Antrojo laipsnio pensijoms gauti buvo pateikti 175 

motinų prašymai. Dėl vaikų padarytų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų buvo atsisakyta teikti 



34 

 

Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 12 prašymų. Pateikti 162 prašymai 

ir reikiami dokumentai. 

Nuo 2014 m. Lietuvoje buvo pradėtas vykdyti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 

asmenims fondo projektų finansavimas pagal kurį buvo pradėta teikti parama maisto produktais 

skurstantiems asmenims. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu 

T1-51, Savivaldybė, kaip partneris, dalyvauja projekte „Parama maisto produktais“. Į sandėlį maisto 

produktai buvo vežami 3 kartus. Seniūnijų atsakingi darbuotojai iš sandėlio parvežė maisto 

produktus į seniūnijas ir dalino labiausiai skurstantiems savo seniūnijos gyventojams. Šios paramos 

gavėjų skaičius per 2014 m. išaugo nuo 3743 iki 3973. Prašymai ir reikiami dokumentai šiai 

paramai gauti pateikiami seniūnijose. 2013 m. šios paramos gavėjų skaičius buvo 5497 asmenys.  

Pagalbos į namus paslaugos. 2014 metais dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo kreipėsi 

43 asmenys (2013 m. – 49), 41 asmeniui paslaugas nutarta skirti, 2 mirė. Kai pagalbos į namus 

paslaugos negalėjo būti teikiamos, jos buvo keičiamos į pagalbos pinigus. Už gautus pagalbos 

pinigus (65 Lt per mėnesį) jų gavėjai patys pirkosi būtinas pagalbos į namus paslaugas iš kaimynų. 

Iš viso 2014 metų eigoje pagalbos pinigai buvo mokami 4 asmenims (2013 m. – 7 asmenims). 

Socialinė globa asmens namuose (dienos) ir institucijoje (dienos, trumpalaikė, ilgalaikė). 

Išsamūs  duomenys apie gautus prašymus ir skirtas paslaugas pateikiami 14 lentelėje. 

 

14 lentelė.  Specialiųjų socialinių paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims 

2013–2014 m.  
 

Eil. 

Nr. 
Socialinės paslaugos  pavadinimas 

2013 m.  2014 m. 2015 m. 

Gauta 

prašymų  

Skirta 

paslaugų 

Gauta 

prašymų  

Skirta 

paslaugų 
Numatomas 

poreikis 

1. Socialinė priežiūra, iš jų: 56 52 46 44 50 
1.1. pagalbos į namus paslaugos 49 48 43 41 45 
1.2. pagalbos pinigai 7 7 3 3 5 
2. Socialinė globa      
2.1. dienos socialinė globa, iš jų: 23 23 19 19 20 
 2.1.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centre „Viltis“ 
2 2 2 2 3 

 2.1.2. Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės 

globos padalinyje 
5 5 3 3 2 

 2.1.3. dienos socialinė globa asmens namuose 16 16 14 14 15 
2.2. trumpalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų: 36 36 29 29 30 
 2.2.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centre „Viltis“ (5 d. per sav.) 
7 7 2 2 2 

 2.2.2. Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės 

globos padalinyje (5 d. per sav.) 
7 7 3 3 5 

 2.2.3. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems (iki 6 mėn. per 

metus) 

3 3 5 5 5 

 2.2.4. VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės globos 

padalinyje (iki 6 mėn. per metus) 
18 18 16 16 15 

 2.2.5. valstybiniuose socialinės globos namuose 

asmenims su proto ir psichine negalia (iki 6 mėn. 

per metus) 

1 1 3 3 3 

2.3. ilgalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų: 23 19 43 33 30 
 2.3.1. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems 
13 10 22 13 10 

 2.3.2. valstybiniuose socialinės globos namuose 

asmenims su proto ir psichine negalia 
5 4 10 10 8 

 2.3.3. VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės globos 

padalinyje 
5 5 11 10 5 

 Iš viso  138 130 137 125 – 
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Specialiųjų poreikių lygio nustatymas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, 

neįgaliojo pažymėjimų išdavimas. Per 2014 metus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo 

kreipėsi 317 pareiškėjų (2013 m. – 356). Parengta 312 pažymų (2013 m. – 354) dėl specialiųjų 

poreikių lygio nustatymo (ST), visiems minėtiems asmenims išduoti nustatytos formos Neįgaliojo 

pažymėjimai.  

Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. 2014 metais buvo apsvarstyti 5 prašymai 

dėl būsto pritaikymo, bei organizuoti 7 išvažiuojamieji komisijos posėdžiai, kurių metu buvo 

atliekamas poreikio paslaugai įvertinimas, atliktų darbų priėmimas. 2014 m. pritaikytų būstų 

skaičius – 3 (2013 m. – 4), panaudota lėšų 14,68 tūkst. Lt. (2013 m. – 15,32 tūkst. Lt.)  

Socialinės rizikos asmenys. Socialinės rizikos asmenims teikiamos bendrosios ir  

specialiosios socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Šias paslaugas 99 

socialinės rizikos asmenims seniūnijose teikia socialinio darbo organizatoriai. 

 

 

XXIII. 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),  2014 metais atstovaudamas vaiko teisėms, dalyvavo 

teismo bylose. Informacija apie vaiko teisių atstovavimą teismo bylose 2013–2014 m. pateikiama 

15  lentelėje. 

15 lentelė. Vaiko teisių atstovavimas teismo bylose 2013–2014 m. 

 

Atstovavimas vaiko 

interesams teisme 

VTAT pateiktų teismui / 

ikiteisminio tyrimo 

institucijoms ieškinių / 

pareiškimų / prašymų / 

protokolų skaičius 

VTAT teismui pateiktų 

išvadų / pažymų 

skaičius 

Posėdžių / apklausų, 

kuriose dalyvavo 

VTAT atstovas 

skaičius 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Civilinėse bylose 21 21 123 146 138 143 

Baudžiamosiose 

bylose 

0 0 30 38 16 32 

Administracinėse 

bylose 

3 3 1 5 1 4 

Iš viso 24 24 154 189 155 179 

 

2014 metais 22 vaikai buvo laikinai  apgyvendinti vaikų globos namuose.  A.Navickienės 

šeimynoje gyvena 11 tėvų  globos netekusių vaikų. Tėvų prašymu 20 vaikų nustatytos laikinosios 

globos (rūpybos) šeimoje.   

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.  16 lentelėje pateikti 

duomenys apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus  2013–2014 metais. 

 

16 lentelė. Duomenys apie socialinės rizikos šeimas bei jose augančius vaikus  2013–2014 

metais 

 
Socialinės rizikos šeimos 2013 m. 2014 m. 

Per metus Gruodžio 31 d. Per metus Gruodžio 31 d. 

Į vaiko teisių apsaugos institucijos 

apskaitą įrašytų socialinės rizikos 

24 231 32 223 
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šeimų skaičius 

Pagal vietą: miestas 9 63 19 71 

kaimas 15 168 13 152 

Vaikų skaičius jose 53 591 65 577 

Pagal lytį: berniukai 28 296 32 292 

mergaitės 25 295 33 285 

Pagal amžių: 0–3 m. 20 95 20 84 

4–6 m.   11 83 12 76 

7–9 m. 7 106 8 100 

10–14 m. 11 201 19 201 

15–17 m. 4 106 6 116 

 

Dalyvaujant  projekte „Vaikų svajonės“,  2014 metais išpildytos 150 Pasvalio rajono vaikų 

svajonės.  

 

XXIV. ŠVIETIMAS  

 

Pasvalio rajono savivaldybėje 2014 metais, organizuojant ir vykdant švietimo veiklą, buvo 

orientuotasi į šias prioritetines veiklos sritis: 

tarpusavio susitarimais grįstos kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas.  

saviraiškos, kūrybiškumo ugdymas bei integruotos jaunimo politikos plėtra. 

Numatyti tikslai: diegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, 

užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną; sudaryti prielaidas 

efektyviai jaunimo politikos problemų sprendimo planų įgyvendinimo stebėsenai ir užtikrinti 

vaikams ir jaunimui socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes. 

Švietimo ir sporto skyriaus specialistai nagrinėjo kuruojamų mokomųjų dalykų mokytojų 

atestavimo dokumentus, stebėjo mokytojų, siekiančių įgyti mokytojo metodininko ar eksperto 

kvalifikacinę kategoriją, pamokas, teikė savo išvadas ir vertinimus. Suteikta akordeono mokytojo 

eksperto kvalifikacinė kategorija. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija suteikta 6 

mokytojams, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija suteikta 11 pedagogų.  

 

Mokyklų tinklo pertvarka. 2014 m. Pasvalio rajono savivaldybėje veikė finansiškai 

savarankiškų 18 švietimo įstaigų. Informacija apie švietimo įstaigas pateikiama 17 lentelėje.  

 

17 lentelė. Informacija apie švietimo įstaigas 

 

Eil. 

Nr. 
Mokykla 

Padaliniai 

Pradinio 

ugdymo 

skyriai 

Pagrindinio 

ugdymo 

skyriai 

Daugiafunkciai 

centrai 
Kiti skyriai 

1. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 

gimnazija 

Mikoliškio Pušaloto Deglėnų, 

Nakiškių 

Norgėlų 

Švobiškio 

 

2. Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazija 

   Suaugusiųjų mokymo 

3. Pumpėnų vidurinė 

mokykla 

Rinkūnų   Kalno ikimokyklinio 

ugdymo 

4. Saločių Antano Poškos 

vidurinė mokykla 

Namišių  Dagių 

Puškonių 

Saločių 

Žadeikonių 

 

5. Vaškų vidurinė Grūžių    
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6. Daujėnų pagrindinė 

mokykla 

Kriklinių    

7. Krinčino Antano 

Vienažindžio pagrindinė 

mokykla 

  Gulbinėnų  

8. Pajiešmenių pagrindinė 

mokykla 

  Kraštų 

Raubonių 

 

9. Pasvalio Lėvens 

pagrindinė mokykla 

Žilpamūšio Ustukių 

Valakėlių 

  

10. Pasvalio Svalios 

pagrindinė mokykla 

Tetirvinų    

11. Narteikių mokykla-

darželis ,,Linelis“ 

   Joniškėlio 

ikimokyklinio ugdymo  

12. Pasvalio darželis-

mokykla ,,Liepaitė“ 

    

13. Pasvalio lopšelis-

darželis ,,Eglutė“ 

   Mikoliškio 

ikimokyklinio ugdymo 

14. Pasvalio lopšelis-

darželis ,,Žilvitis“ 

    

15. Pasvalio specialioji 

mokykla 

    

16. Pasvalio muzikos 

mokykla 

   Dailės skyrius 

17. Pasvalio sporto 

mokykla 

    

18. Švietimo pagalbos 

tarnyba 

   Suaugusiųjų švietimo 

skyrius 

Žadeikių Bernardo 

Brazdžionio edukacinis 

centras 

 Iš viso 7 3 11 7 

 

2014 metais buvo tęsiama Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarka. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. atidarytas Pumpėnų vidurinės mokyklos Kalno ikimokyklinio 

ugdymo skyrius. Tęsiamas Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė“ pradinių klasių ,,nuauginimas“ – 

nebekomplektuota pirma, antra ir trečia klasės. Akreditavus vidurinio ugdymo programą nuo 2015 

m. sausio 1 d. Pumpėnų vidurinė mokykla tapo gimnazija. 

Savivaldybėje toliau mažėja mokinių skaičius: 2014 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 3247 mokiniai, t. y. 215 mokinių mažiau negu 

2013 m. (2013 m. – 3462). Pasvalio m. bendrojo ugdymo mokyklose mokinių sumažėjo 88 

(neskaičiuojant Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Suaugusiųjų 

mokymo skyriaus): 2014 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, buvo 1425 mokiniai, o 2013 m. rugsėjo 1 d.  

– 1513 mokinių. Informacija apie ugdomų vaikų ir mokinių  skaičių pateikiama 15 paveiksle. 
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15  pav. Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius 2011–2014 m. 

 

Mokinių ir vaikų skaičiaus mažėjimas turi įtakos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių bei klasių komplektų skaičiui. Informacija apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičius 2011–2014 m. pateikiama 16 paveiksle. Lyginant su 2013 m., 

grupių ir klasių komplektų sumažėjo 11 (2013 m. buvo iš viso 239; 2014 m. – 228).  

 

 
16 pav. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius 2011-2014 m. 

 

Suaugusieji įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turi galimybę Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriuje. 2014–2015 m. mokosi 31 klausytojas.   

Jaunimo politikos formavimas. 2014 m. vykdytas Jaunimo problemų sprendimo Pasvalio 

rajono savivaldybėje 2013–2018 metų planas.  

Jaunimo iniciatyvų rėmimui Savivaldybės biudžete skirta 30 tūkst. Lt; iš dalies finansuotas 

31 projektas.  

Pasvalio rajone veikia vienuolika daugiafunkcių centrų prie Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, Saločių Antano Poškos vidurinės, Krinčino Antano Vienažindžio, 

Pajiešmenių pagrindinių mokyklų – Deglėnuose, Dagiuose, Gulbinėnuose, Kraštuose, Nakiškiuose, 

Norgėluose, Puškonyse, Raubonyse, Švobiškyje, Žadeikoniuose, Saločiuose. Vaiko dienos centras 

veikia Pasvalyje prie ,,Carito“ organizacijos.  Informacija apie vaikų skaičių daugiafunkciuose 

centruose pateikiama 17 paveiksle. 
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17 paveikslas. Vaikų skaičius daugiafunkciuose centruose. 

 

Rajone veikia 11 karjeros centrų, 12 karjeros koordinatorių. 2014 metais surengti 4 

išvažiuojamieji seminarai. Kiekvieną mėnesį vyko konsultacijos karjeros specialistams. 5–12 klasių 

mokiniams organizuotos konsultacijos profesinio orientavimo klausimais, vykdomas profesinis 

veiklinimas. 

 

 

XXV. VIDAUS AUDITAS 
 

Savivaldybės administracija 2014 m. patvirtino 167 administracines paslaugas, kurios 

sudarė didžiausią Savivaldybės administracijos veiklą. Šias administracines paslaugas vykdė 

Savivaldybės administracijos struktūriniai ir Savivaldybės administracijos struktūriniai-teritoriniai 

padaliniai – seniūnijos. Asmenų aptarnavimo ir administracinių paslaugų vidaus auditai 

Savivaldybės administracijoje anksčiau nebuvo atliktas, todėl, patvirtinus Lietuvos Respublikos 

administracinės naštos mažinimo įstatymą, buvo priimtas sprendimas patikrinti Savivaldybės 

administracijos teikiamas administracines pagal  Savivaldybės administracijos teikiamų 

administracinių paslaugų sąrašą, patvirtintą  Savivaldybės administracijos direktoriaus  2011 m. 

kovo 7 d. įsakymu Nr. DV-162.  

2014 m. atlikti 8 vidaus auditai: Dėl asmenų aptarnavimo ir administracinių paslaugų 

teikimo Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje; Dėl asmenų aptarnavimo ir 

administracinių paslaugų teikimo Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje; Dėl asmenų 

aptarnavimo ir administracinių paslaugų teikimo Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo 

ir plėtros skyriuje;  Dėl asmenų aptarnavimo ir administracinių paslaugų teikimo Savivaldybės 

administracijos Turto valdymo ir investicijų skyriuje; Dėl asmenų aptarnavimo ir administracinių 

paslaugų teikimo Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje; Dėl asmenų 

aptarnavimo ir administracinių paslaugų teikimo Savivaldybės administracijos Civilinės 

metrikacijos skyriuje; Dėl asmenų aptarnavimo ir administracinių paslaugų teikimo Savivaldybės 

administracijos seniūnijose (Daujėnų, Krinčino, Namišių, Joniškėlio apyl., Joniškėlio m., Pasvalio 

apyl., Pasvalio m., Pušaloto, Pumpėnų, Vaškų, Saločių), Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 

vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti panaudojimo pagal 

paskirtį. 

Atlikus vidaus auditus, nustatyta, kad tinkamai veikianti administracinių paslaugų teikimo 

vidaus kontrolės sistema – viena iš veiksmingų priemonių, užkertančių galimybes pažeisti veiklų 

teisės aktų nuostatas ar neefektyviai naudoti lėšas. Pažymėtina, kad daugeliu atvejų administracinių 

paslaugų procesas yra pažeidžiamas, kai įstaigos vidaus kontrolės sistema nesukurta arba ji veikia 

netinkamai, t. y. nustatytos vidaus kontrolės procedūros neužtikrina jai keliamų reikalavimų. 
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Nustatyta, kad ne visuose skyriuose vidaus kontrolė pakankamai veiksminga, nes ji neapima viso 

administracinių paslaugų teikimo proceso, o tik kai kurias procedūras.  

Siekiant sukurti veiksmingą administracinių paslaugų teikimo proceso (nuo paslaugų 

aprašymų parengimo, patvirtinimo, teisingo funkcijų, krūvių paskirstymo, atsakomybės ir 

atskaitomybės priskyrimo, sutarčių vykdymo užtikrinimo, kontrolės ir viso proceso rezultatų 

įvertinimo) vidaus kontrolės sistemą, buvo pateiktos rekomendacijos, kurios sudarys prielaidas 

peržiūrėti atliekamas procedūras, įvertinti trūkstamas vidaus kontrolės vietas bei tam parengti 

atitinkamas priemones.  

2014 metais audituotuose subjektuose esminiai trūkumai ir rizikingiausios sritys buvo 

Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymo 

užtikrinimas; Savivaldybės administracijos padalinių vykdomų funkcijų, pareigybių aprašymų, 

pareiginių instrukcijų patikslinimas ir aiškus reglamentavimas; tinkamo teisingą krūvių 

paskirstymo, pareigų atskyrimo, įgaliojimų ir atsakomybės nustatymo užtikrinimas; 

nepertraukiamas paslaugų teikimo vykdymas; dokumentų valdymo, kad būtų kokybiška dokumentų 

paieška, užtikrinimas; privalomų tvarkų parengimas ir jų patikslinimas; kontrolės procedūrų, 

susijusių su administracinių paslaugų teikimu, sustiprinimas. Nesant pakankamam reglamentavimui  

sudaromos prielaidos neužtikrinti efektyvaus, tikslingo ir koordinuoto audituotų funkcijų vykdymo. 

Atlikus vidaus auditus, buvo pateiktos rekomendacijos dėl vietinių teisės aktų suderinimo 

tarpusavyje bei su Lietuvos Respublikos teisės aktais, veiklos administravimo gerinimo ir 

rezultatyvesnio jų panaudojimo ir kitos rekomendacijos, susijusios su vidaus kontrolės procedūrų 

tobulinimu. 2014 m. vidaus auditų metu pastebėtiems trūkumams šalinti buvo suformuluotos 

atitinkamos rekomendacijos valdymo ir veiklos srityje: 

-  parengti privalomas tvarkas ir jas laiku patikslinti; 

-  patikslinti ir aiškiai reglamentuoti vykdomas funkcijas;  

-  užtikrinti tinkamą pareigų atskyrimą, įgaliojimų ir atsakomybės nustatymą;  

- užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų 

vykdymą; 

- sustiprinti kontrolės procedūras, susijusias su audituota sritimi. 

  2014 metais vidaus audito metu nebuvo nustatyti faktai, dėl kurių būtų reikėję audituotą 

subjektą perduoti teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją. 
 

 

XXVI. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

Informacija apie numatomus posėdžius, susitikimus ir kitus renginius nuolat buvo 

perduodama spaudos atstovams, skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, skyriuje „Aktualijos“. 

Skiltyje „Vadovų darbotvarkės“ pildomos ir atnaujinamos Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, 

Administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo darbotvarkės.  

Informacija apie svarbiausius Savivaldybės įvykius ir renginius buvo skelbiama 

Savivaldybės interneto svetainėje, skyriuje „Naujienos“ ir „Renginių kalendoriuje, taip pat leidinyje 

„Savivaldybių žinios“. Švietimo įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos nuolat 

informuojamos apie Savivaldybėje vykstančius renginius, seminarus, akcijas, Savivaldybės veiklą. 

Aktyviai bendradarbiaujama su kultūros, švietimo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, Savivaldybės interneto svetainėje viešinama jų veikla ir renginiai. 

Praėjusiais metais  daug dėmesio buvo skiriama visuomenės informavimui euro įvedimo 

klausimais: rengiami seminarai, Eurobuso vizitai, interneto svetainėje parengtas naujas skyrius 

„Euro įvedimas Lietuvoje“, kur skelbiama visa su euro įvedimu susijusi informacija. Savivaldybė 

prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo. 

Buvo stiprinamas Savivaldybės tarptautinis bendradarbiavimas su Latvija, Lenkija, 

Vokietija, Švedija, Norvegija, Gruzija, Prancūzija. Šių šalių atstovai lankėsi Pasvalio miesto 

šventėje rugsėjo 19–21 dienomis. 

Savivaldybė aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių 

pajėgų Vyčio apygardos 5-ąja rinktine. 2014 m. gruodžio 8 d. pratęsta 2013 m. gruodžio 18 d  
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pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. 

 Praėjusiais metais buvo parengti 122 Savivaldybės mero ir 3 Savivaldybės tarybos padėkos 

raštai nusipelniusiems žmonėms už svarų indėlį Pasvalio kraštui. 

2014 m. lapkričio 28 d. Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros 

suorganizuoto renginio „Geriausių Rytų Lietuvoje įgyvendintų projektų apdovanojimai“ metu 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas ,,Pasvalio miesto centrinės 

Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“ pateko tarp trijų geriausių Rytų Lietuvos projektų pagal 

priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“. 2014 m. gruodžio 10 d. Pasvalio rajono savivaldybė gavo 

VšĮ „Versli Lietuva“ padėkos raštą už sėkmingą bendradarbiavimą ir inovatyvų požiūrį į 

šiuolaikines komunikacijos technologijas išduodant licencijas verslui 
 

 

XXVII. 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. 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, 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, socialinės 

pašalpos gavėjus.  

Teikiamos socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir kitiems pagyvenusiems ir 

neįgaliems seniūnijos gyventojams. Dirbta su socialinės rizikos šeimomis. 

Daujėnų seniūnija. Vykdyta seniūnijos teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių 

priežiūra: valytas sniegas, naudotos slidumą mažinančios priemonės (barstyta druska, smėliu), 

greideriuoti žvyrkeliai, šienautos pakelės, kirsti krūmai pakelėse. Atnaujinta kelio danga atkarpoje 

Barklainiai−Vaidagynė, per Valakų kaimą, taip pat kelyje Daujėnai−Galiniai. Pasinaudojant kelių 

fondo lėšomis, Girsūdų ir Daujėnų gyvenvietėse sutvarkytos asfalto duobės. Įrengtos gatvių 

nuorodos Daujėnų miestelyje ir Girsūdų kaime. Atliktas požeminio elektros kabelio montavimas, 

kartu renovuota ir Girsūdų gyvenvietės apšvietimo sistema. 

Seniūnijos darbuotojai, pasitelkę asmenis iš Darbo biržos ir atidirbančius už gautas pašalpas,  

naikino Sosnovskio barščio plantacijas pakelėse ir viešose vietose. 

Siekiant užtikrinti viešųjų erdvių priežiūrą, buvo šienaujami parkai ir skverai, tvarkomi 

želdiniai. Atnaujintos sporto ir žaidimų aikštelės Porijų ir Girsūdų kaimuose. 

Atsižvelgdama į gyventojų prašymus, seniūnija organizavo Daujėnų miestelio melioracijos 

sistemos kapitalinį remontą. Buvo nusausintas individualių gyvenamųjų namų kvartalas, atsirado 

galimybė geriau tvarkyti aplinką. 

 

Joniškėlio miesto seniūnija.  Seniūnija atliko 11,8 km gatvių ir 17487 kv. m šaligatvių 

priežiūrą, 27,87 ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymą, organizavo gatvių apšvietimo tinklų 

eksploataciją, 3 veikiančių ir 3 neveikiančių kapinių priežiūrą, vykdė 10 pastatų bei 3 paveldo 

objektų priežiūrą. Joniškėlio miesto sode buvo pastatyti lauko treniruokliai. Pabaigtas remontuoti 

šaligatvis G. Petkevičaitės-Bitės gatvėje ir Vytauto gatvėje, prie bažnyčios. Miestas nuolat 

puošiamas gėlėmis, gėlių piramidėmis. Siekiant pagerinti lankytinų objektų infrastruktūros būklę 
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bei patrauklumą, restauruoti du šuliniai Karpių dvare. Joniškėlyje praėjusiais metais buvo pastatyta 

„4 mūzų“ skulptūra šalia kultūros namų bei koplytstulpis klebonijos kieme. 

Per 2014 m. seniūnijos darbuotojai pagamino 115 kub. m malkų, kuriomis yra šildomos 

Joniškėlio muziejaus, pirties, parapijos valgyklos, kultūros namų ir bibliotekos patalpos. 

 

Joniškėlio apylinkių seniūnija. Organizuotas 28,12 ha gyvenviečių viešųjų teritorijų, 

skverų, aikščių, šaligatvių, gatvių tvarkymas: atlikta einamoji šių teritorijų priežiūra, pjauta žolė, 

grėbti lapai, kirsti krūmai, tvarkyti Narteikių, Švobiškio, Norgėlų, Nakiškių parkai. Meškalaukio 

parke likviduoti sudegusios pavėsinės gaisro padariniai. Narteikių kaime su bendruomene tvarkyta 

apleista priešgaisrinio vandens telkinio teritorija: išpjauti medžiai, iškirsti krūmai, išvežtos 

bešeimininkės atliekos, išlygintas žemės paviršius. Vykdyta medžių ir kitų želdinių priežiūra 

viešose teritorijose: pateikti 6 prašymai Savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros 

komisijai dėl medžių kirtimo bei pagal gautus leidimus nupjauti 29 medžiai Narteikių ir 

Meškalaukio kaimų parkuose, Narteikių kaimo viešosiose teritorijose, Švobiškio, Katkūnų 

kapinėse. Iš nupjautų medžių pagamintos malkos seniūnijos ir bendruomenių pastatų šildymui. 

Gyventojams išduoti 5 leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne 

miško žemėje. Pagal galimybes atnaujinti sporto aikštelių įrenginiai, keičiamos, dažomos krepšinio 

lentos, tinklinio stovai, Meškalaukio kaime su vietos jaunimo pagalba įrengta tinklinio aikštelė –

paruoštas pagrindas, atvežtas ir išlygintas smėlis. 

Praėjusiais metais buvo išduota 16 leidimų laidoti seniūnijos kapinėse.  Švobiškio, Katkūnų 

kapinėse pagal leidimus nupjauta 16 medžių, Kapčiūnų kapinėse sutvarkytas šulinys, išpjauta 

mediena Švobiškio katalikų kapinių tvorai. Prižiūrėta 10 neveikiančių kapinių, iš pagrindų 

sutvarkytos nebeveikiančios Gailionių, Stipinų ir Jurgeniškių kapinės, su Norgėlų bendruomene 

sutvarkytos Žvirgždžiūnų kapinės. Austakynės kaime perdažytas partizanų palaidojimo vietą 

įamžinantis kryžius, jį supanti tvorelė, pertvarkyta aplinka. 

Vykdyta seniūnijos teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių priežiūra: valytas sniegas, 

naudotos slidumą mažinančios priemonės (barstyta druska, smėliu), greideriuoti žvyrkeliai, 

šienautos pakelės, kirsti krūmai pakelėse. Iš pagrindų iškirsti krūmai šalia kelio Švobiškis−Grūžiai, 

Austakynės ir Židonių kaimuose. Iš pagrindų nugreideriuoti keliai, nuskusti ir sutvarkyti kelkraščiai 

6 km ilgio keliuose Meškalaukis−Pažąsai, Pažąsai−Jurgeniškiai, nužvyruoti du įvažiavimai į 

Joniškėlio kaimo Plytinės gatvės daugiabučius gyvenamuosius namus, nužvyruota Švobiškio kaime 

Mūšos gatvės dalis ir kelias Šiukštoniai−Nereikoniai. Narteikiuose užasfaltuotos pagrindinių gatvių 

duobės, mažesnių gatvelių duobės užpiltos asfalto drožlėmis, pagal galimybes užpiltos gatvių ir 

kelių duobės Meškalaukio Narteikių kaimuose. Meškalaukio, Narteikių, Norgėlų, Nakiškių 

kaimuose padarytos ir pastatytos gatvių pavadinimų lentelės. Katkūnų kaime pastatyti gyvenvietės 

pradžią ir pabaigą žymintys kelio ženklai. 

Organizuotas 10 gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas: Joniškėlio, 

Kapčiūnų, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų, Meškalaukio, Gustonių, Švobiškio, Stačiūnų, Sabonių 

gyvenvietėse. Norgėlų kaime, AB „Lesto“ atliekant elektros linijų požeminio kabeliavimo darbus, 

inicijuota dėl elektros laidų ir stulpų palikimo esamų bei planuojamų gatvių apšvietimui, naujai 

įrengtas apšvietimas šio kaimo Beržų gatvėje. 

Nakiškių daugiafunkciame centre užbaigti 2013 m. pradėto projekto „Universalių 

daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ renovavimo darbai. Švobiškio kaime plytelėmis 

išklijuoti bendruomenės pastato laiptai, Sabonių kaime − suremontuotos bendruomenės salės lubos, 

Švobiškio kultūros namuose prilydoma danga perdengta dalis stogo, Norgėlų kaime pagal 

galimybes suremontuoti kultūros namų ir daugiafunkcio centro pastatų stogai. Naujai pertvarkytas 

seniūnijos administracinio pastato įėjimas − plytelėmis iškloti laiptai, įvažiavimas neįgaliesiems, 

ištinkuota įėjimo fasadinė dalis. Norgėlų, Švobiškio bendruomenių salėse, Švobiškio kultūros namų 

salėse įrengtiems židiniams šildymui atvežamos malkos, kiti bibliotekų, daugiafunkcių centrų, 

kultūros namų pastatai šildomi elektra. 

 

Krinčino seniūnija. Įgyvendinant projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros 
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kompleksinis atnaujinimas. 1 etapas“, modernizuota Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė 

mokykla. Dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus atsilaisvinus patalpoms, jose įrengta biblioteka ir 

Pasvalio kultūros centro Krinčino skyrius.  

Prie kultūros centro išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, įrengtas trinkelėmis grįstas 

šaligatvis ir išasfaltuotas privažiavimo kelias kultūros ir sporto centro link. Šalia Krinčino 

bendruomenės pastangomis įkurto pramogų parko vaikams įrengti treniruokliai.  Šalia futbolo 

aikštyno įrengta moderni krepšinio aikštelė. Bendra investicijų suma į Krinčino miestelio viešąją 

infrastruktūrą sudarė 780 tūkst. litų. 

Krinčino miestelio pagrindinėje A. Vienažindžio gatvėje įrengtas šaligatvis. 

2014 metų vasarą Krinčinas šventė 460 metų jubiliejų. Krinčiniečių ir svečių pamėgtame 

„Paversmių“ parke vyko iškilmingas renginys. Jame netrūko dainų, muzikos, šokių, klegesio. Veikė 

vietos menininkų rankdarbių paroda, vyko sportinės rungtys.  

Pajiešmeniuose, vykdant projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros 

kompleksinis atnaujinimas II etapas“, baigiamas kultūros namų ir bibliotekos pastato remontas, 

baigiamos įrengti daugiafunkcinės sporto ir vaikų aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, 

apšvietimo, šaligatvių įrengimo darbai.  

 Gulbinėnuose, įvykdžius projekte „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse 

steigimas“ numatytą veiklą, pritaikant buvusios mokyklos pastatą gyventojų poreikiams, įkurdinta 

biblioteka, kultūros namai, vaikų dienos centras.  

     

Namišių seniūnija. Seniūnija organizavo jai priskirtos teritorijos bei objektų priežiūrą, 

infrastruktūros plėtrą. Prižiūrėjo 38 km vietinės reikšmės  kelių ir gatvių, tvarkė 10 ha viešųjų 

teritorijų ir parkų.  Suremontuota kelio atkarpa Namišiai–Velžiai bei žvyrkelis Kiemėnų kaime. 

Nuolat prižiūrimi ir tvarkomi pėsčiųjų takeliai. 

 Per 2014 m. Kiemėnų kapinėse atnaujinta dalis kapinių tvoros, padaryti nauji vartai. Visų 

seniūnijai priklausančių kapinių teritorijos yra nuolat tvarkomos ir prižiūrimos: kertami beverčiai 

krūmai, šienaujama žolė. 

 Nuolat prižiūrimi, remontuojami seniūnijai priklausantys pastatai. Suremontuoti Namišių 

seniūnijos administracinio pastato, pradinės mokyklos stogai, sutvarkytos Namišių administracinio 

pastato koridorių ir salės lubos, suremontuotos Namišių kaimo bibliotekos ir mokyklos patalpos. 

Prie mokyklos pastatytas pastatas malkoms laikyti. Visuose seniūnijos kaimuose atnaujintas gatvių 

apšvietimas, pastatyti nauji stulpai su šviestuvais  Namišių kaimo Eglių gatvėje. 

 Buvusios Kiemėnų mokyklos pastate renovuota sporto salė, buitinės patalpos, paruoštos 

patalpos kaimo bibliotekos perkėlimui ir užimtumo centro įkūrimui. 

 Pagamintos gatvių pavadinimų lentelės ir kitos reikalingos nuorodos. Gyventojai paraginti 

savo namus pažymėti numeriais, senyvo amžiaus ir vienišiems asmenims padėtos pakabinti namo 

numerio lentelės.  

   Per 2014 m. Namišių seniūnijos bendruomenės įvykdė šiuos projektus: Manikūnų kaime − 

„Patalpų renovacija ir pritaikymas Manikūnų krašto bendruomenei teikiamų bendruomeninių 

paslaugų organizavimui“ ir „Patalpų remontas ir pritaikymas Pasvalio rajono Manikūnų krašto 

bendruomenės poreikiams“; Namišių kaime − „Namišiai kviečia sugrįžti“ ir ,,Namišių kaimo parko 

sutvarkymas“; Kiemėnų kaime − ,,Kiemėnų k. bendruomenės pastato remontas“ ir ,,Kiemėnų 

kaimo sporto centro įkūrimas“. Įgyvendinant projektus, Manikūnų ir Kiemėnų kaimuose buvo 

atliktas dalies patalpų remontas: pakeisti langai, durys, suremontuotos salės, pakeistos grindys, 

suremontuoti židiniai, tualetai, koridoriai, pagalbinės patalpos. Kiemėnuose pakeistas pastato 

stogas, Manikūnų kaime – apšiltintas pastato pamatas, suremontuoti laipteliai prie įėjimo, įrengtas 

pandusas, apšiltinti pamatai ir įrengta nuogrinda, suremontuotas takas prie laiptų. Kiemėnų 

bendruomenė įsigijo buitinės technikos ir baldų bei sporto įrangos sporto centrui. 

 Namišių bendruomenė, įgyvendinusi projektus, įsigijo aprangos saviveiklos kolektyvams, 

muzikos instrumentų, įgarsinimo aparatūros. Suorganizavo kraštiečių susitikimą „Namišiai kviečia 

sugrįžti“, pagerbė nusipelniusius kaimo žmones. Antrojo projekto įgyvendinimo metu nutiesti 

trinkelių takeliai, sumontuoti šviestuvai, Namišių kaimo parke pastatyti suoliukai ir Rūpintojėlio 
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koplytstulpis. 

 Bendruomenių, seniūnaičių, seniūnijos darbuotojų dėka šviesėja ir gražėja seniūnijos 

kaimai, juose esantys parkai, keliai, gatvės, kapinės. Seniūnijos kaimų sodybos užima prizines 

vietas gražiausios sodybos rajone rinkimuose. 

 

Pasvalio miesto seniūnija.  Seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas.  2014 metais vasario 

mėnesį išrinkti seniūnaitijų seniūnaičiai: Biržų–Taikos gatvių seniūnaitė Aldona Kalnietienė, 

Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių seniūnaitė Veronika Sutkienė, Joniškėlio–Stoties–

Geležinkeliečių seniūnaitė Vida Povilionienė. Per metus seniūnaitijų seniūnaičiai kartus su 

seniūnijos darbuotojais rinkosi į 3 sueigas, kuriuose sprendė klausimus dėl savanoriškos gyventojų 

pagalbos, tvarkant ir grąžinant miesto aplinką, dėl gyvūnų šunų ir kačių laikymo daugiabučiuose 

namuose bei jų registravimo seniūnijoje, dėl gyventojų socialinių problemų sprendimo. 

2014 metais priimti 268 gyventojų prašymai dėl administracinių paslaugų ir pagal juos 

išduoti 268 leidimai šių paslaugų vykdymui. Gauti 106 prašymai dėl leidimo laidoti išdavimo, 93 

prašymai dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose, 7 prašymai dėl leidimo organizuoti 

renginius, 11 prašymų dėl leidimo žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbams vykdyti, 35 prašymai 

dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei pašalinimo darbų, 16 prašymų dėl gyvūnų laikymo šunų 

ir kačių registravimo. Surinkta 7 425 Lt vietinės rinkliavos, didžiąją dalį šios sumos − 4580 Lt –

sudaro surinktos vietinės rinkliavos dalis už leidimo, atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą. 

Seniūnijai priskirtos teritorijos, jos aplinkos bei viešųjų erdvių tvarkymo darbams vykdyti iš 

Pasvalio rajono policijos komisariato buvo įdarbinta 18 asmenų, siųstų pagal teismo sprendimą 

dirbti viešuosius darbus. Taip pat seniūnijai talkino 405 asmenys, kurie už pašalpas dirbo 

visuomenei naudingus darbus. 

2014 metais tvarkyta Pasvalio miesto aplinka, prižiūrėti gėlynai, suremontuotas fontanas 

Lėvens upėje. Vilties gatvės šlaite, sporto aikštyno link, įrengtas gėlynas. 

2014 metais Pasvalio miesto parke žiemos sezono metu seniūnija atliko parko švarinimo- 

šviesinimo darbus: išpjovė krūmus ir senus, supuvusius bei nudžiūvusius medžius. Iš tinkamos 

medienos paruošė lentas seniūnijos komunalinio ūkio reikmėms – suolų, skelbimo lentų, tvorų ir kt. 

gamybai. Įrengė 4 km „Šiaurietiško ėjimo“ taką, kuriuo naudojasi sveiko gyvenimo būdą 

propaguojantys miesto gyventojai. Šio tako įrengimui seniūnija savo jėgomis išpjovė krūmus ir 

išgenėjo medžius bei išlygino miško teritorijos atkarpas. 

Miesto parke iš pagrindų sutvarkyti suolai, prie Šilo ežerėlio suremontuota pavėsinė, 

pastatytos gelžbetonines šiukšliadėžes. 

2014 metais birželio mėnesį įrengtas Sendaikčių turgus Rūtų gatvėje, mašinų stovėjimo 

aikštelės dalyje.  

Miesto šventei skulptoriai iš ąžuolo pagamino 7 skulptūras, kurios prieš Šv. Kalėdas buvo 

pastatytos prie šventinės eglutės.  

Nutiesta nauja šaligatvio atkarpa prie Ežero gatvės 34 namo. Tvarkyti įvažiavimai į kiemus 

prie Taikos gatvės daugiabučių namų, lygintos duobės. Sutvarkytos metalinės Girnų muziejaus 

kompozicijos detalės, nuolat prižiūrima Girnų muziejaus teritorija. 

Įrengtos stebėjimo kameros Pasvalio mieste prie Autobusų stoties ir Kultūros centro, buvo 

stebima miesto teritorija, fiksuojami asmenų pažeidimai.  

Taikos ir Panevėžio gatvėse pastatyti nauji gatvių apšvietimo stulpai ir šviestuvai bei 

uždėtos gembės, pakabinta 15 naujų šviestuvų prie Pasvalio ligoninės pėsčiųjų tako, Balsių, Stoties, 

Joniškėlio ir Nepriklausomybės gatvėse. 

Įgyvendinant Eismo saugumo komisijos posėdžių sprendimus, pastatyti nauji ir papildomi 

kelio ženklai miesto gatvėse ir perėjose, perdažytos visos miesto pėsčiųjų perėjos, atnaujintos 

skiriamosios gatvių juostos.  

Pradėti kapitalinio remonto darbai, rekonstruojant miesto bendrojo naudojimo viešąjį 

tualetą, esantį Nepriklausomybės gatvės pradžioje. 
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Pasvalio apylinkių seniūnija. Seniūnija atliko 107,1 km seniūnijos teritorijoje esančių 

vietinės reikšmės  kelių priežiūrą, taip pat buvo prižiūrėjo gatves ir šaligatvius. Tvarkė 18 ha 

bendrojo naudojimo teritorijų: Vileišių parkas Medinių kaime, Migonių piliakalnis, Valakėlių 

parkas, žydų genocido aukų kapinės Žadeikių miške, Kryžių slėnis, Atgimimo parkas, Poezijos 

slėnis prie Pyvesos, teritorijos prie Atžalyno, Talačkonių bendruomenės namų ir kt. 

Seniūnija organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Aukštikalnių, Diliauskų, 

Girniūnų, Papyvesių, Ustukių, Čižiškių, Talačkonių, Dagiliškio, Valakėlių, Pervalkų, Vilkagirio, 

Pasvalio vienk., Šimonių gyvenvietėse. Pakeista elektros linija į požeminę prie Atžalyno 

bendruomenės namų. 

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 buvo pjaunama žolė, tvarkomos atliekos, atvežama smėlio. 

2014 m. buvo atlikti šie reikšmingesni darbai: 

įrengti betoniniai laiptai į Mūšos upę, prie Ustukių kaimo kapinių; 

baigta rengti Atžalyno bendruomenės vaikų žaidimo aikštelė Diliauskų kaime; 

betoninėmis trinkelėmis išklota aikštelė prie Pervalkų kaimo kryžiaus; 

praplėstos Talačkonių kaimo kapinės, įrengta nauja tvora visoms kapinėms. Atlikti šių 

kapinių kadastriniai matavimai, suformuotas žemės sklypo projektas ir įregistruotas nekilnojamojo 

turto registre; 

prie Talačkonių bendruomenės namų sutvarkyta aplinka, restauruotas šaligatvis; 

pradėtas rengti alpinariumas prie Ustukių kultūros namų; 

atnaujintos arba įrengtos naujai skelbimo lentos kartu su pašto dėžutėmis: Dagiliškio, 

Talačkonių, Papyvesių, Diliauskų, Stačiūnų, Ustukių, Pervalkų ir kt. kaimuose; 

Šimonių bendruomenės namuose atliktas remontas; 

atstatytas kryžius prie Ustukių tilto; 

prieš Baltijos kelio 25-mečio minėjimą buvo sutvarkyti ir perdažyti kryžiai Kryžių slėnyje. 

 

Pumpėnų seniūnija. Seniūnijoje  remontuoti keliai į Smilgelių kaimą ir Talkonių  kaimą 

(600 m), Pumpėnai–Sereikoniai, Talkoniai–Gegabrasta. Remontuotas kelias į Dirvonų kaime esantį 

muziejų. Išasfaltuota Kriklinių miestelio Parko g. ir pradėti asfaltavimo darbai Pumpėnų miestelio 

Mindaugo gatvėje. Nupjauti 109 seni, nudžiūvę, pavojingai pasvirę avariniai medžiai, kurie kelia 

grėsmę pastatams, kapinių tvorai ir paminklams. Iškirsti krūmai ir išrauti kelmai prie kelio 

Talkoniai–Gegabrasta, iškirsti krūmai pakelėje į Kenelių, Vizorių, Sereikonių, Miesteliškių, 

Smilgelių ir Lavėnų kaimus. Iškirsti krūmai Pumpėnų miestelio parke.  Pasodinta per 100 naujų 

medžių, apsodinta Pumpėnų miestelio naujųjų kapinių riba, sutvarkyta Vizorių pilkapio teritorija. 

Pumpėnų miestelio centre pasodinti 24 dekoratyviniai krūmai.  

2014 m. naujai įrengti gatvių apšvietimo tinklai Kalno kaime Ežero, Jurgėnų, Aukštagojaus 

ir Dirvonų gatvėse. Rinkūnų kaime Parko ir Beržų gatvėse seni, neekonomiški šviestuvai pakeisti 

naujais. 

Seniūnija skatina gyventojus saugoti ir gerinti aplinkos kokybę. 6 gyvenvietėse (Kalno, 

Rinkūnų, Lavėnų, Kriklinių, Vilkiškių ir Pumpėnų) įrengtos atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelės. 

86 proc. visų seniūnijos gyventojų naudojasi viešosiomis komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugomis. 120 šeimų įsigijo kompostinius konteinerius.  

Optimizuojant seniūnijai priskirtų objektų priežiūrą, 2014 m. Kriklinių medicinos punktas 

perkeltas į Kriklinių mokyklos pastatą. 2014 m. rugsėjo 1 d. Jurgėnų kaimo bendruomenės centre 

įrengtos patalpos Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupei Kalno kaime. Į naujas 

Jurgėnų kaimo bendruomenės centro patalpas perkelta Jurgėnų biblioteka.  

Pradėtas remontuoti Jurgėnų kaimo bendruomenės centro rūsys. Jame bus įrengta 

treniruoklių salė. 

Pakeisti Rinkūnų bibliotekos ir kultūros darbuotojų kabineto 9 langai. 
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Per 2014 m., vykdant visuomenės sveikatinimo programą, Pasvalio rajono savivaldybės 

projektų pagalba Kalno, Rinkūnų, Vilkiškių, Pumpėnų gyvenvietėse įrengtos universalios sporto 

aikštės, vaikų žaidimo aikštelės Pumpėnų miestelyje įrengtas sveikatingumo takas, sutvarkyta 

ežerėlio pakrantė, Pumpėnų vidurinės mokyklos stadionas.  

2014 m. Pumpėnų miestelyje UAB „Pasvalio vandenys“ pradėjo įgyvendinti vandentiekio ir 

nuotekų tinklų plėtros projektą.  

2014 m. liepos mėnesį Pumpėnų miestelis minėjo 460-ąsias gyvavimo metines. Šventės 

metu buvo pašventintas Pumpėnų miestelio herbas ir  vėliava. 

 

Pušaloto seniūnija.  Vykdyta seniūnijos teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių 

priežiūra: valytas sniegas, naudotos slidumą mažinančios priemonės (barstyta druska, smėliu), 

greideriuoti žvyrkeliai, šienautos pakelės, kirsti krūmai pakelėse. Sutvarkytas kelias  Jakūboniai–

Kidžioniai, Pakalniškių kaimo, Orelių kaimo, Pabėrvalkių kaimo keliai.  Suremontuota Pušaloto 

miestelio Tulpių gatvės  asfalto danga.  

Pušaloto miestelio vaikų žaidimo aikštelėje įrengti  lauko sporto treniruokliai, krepšinio 

lentos su krepšiais.  Pušaloto bendruomenės nariai kartu su seniūnijos viešųjų darbų darbininkais 

gražino Pušaloto miestelio centrą, skvere pasodino daug žydinčių gėlių.  

Kartu su bendruomenėmis vykdyti vietos projektai ,,Mikoliškio kaimo viešųjų erdvių 

sutvarkymas“ ir ,,Deglėnų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“. Už projekto lėšas Mikoliškio 

bendruomenė rengia vaikų žaidimų aikštelę, Deglėnų bendruomenė įsigijo mini traktorių išnykusių 

kaimų parko teritorijų priežiūrai.  

Mikoliškio bendruomenė atliko bendruomenės namų vidaus ir išorės remonto darbus, įsigijo 

lietaus nutekėjimo sistemą. Seniūnija kartu su Mikoliškio kaimo bendruomene vykdė projektą 

,,Mūsų namai – bendruomenės veidas“.  

Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus pastate pakeisti langai.   

Deglėnų bendruomenei seniūnija padėjo lėšas įsisavinti bei įrengti vaikų žaidimų aikštelę 

pagal projektą ,,Vaikų žaidimų aikštelė ir lauko treniruokliai“.  

2012-2014 metais Deglėnų bendruomenė vykdė vietos projektą ,,Pagalbinių patalpų 

remontas“. Pagal šį projektą prie bendruomenės namų įrengta virtuvė, įsigytas virtuvės  inventorius. 

 

Saločių seniūnija. 2014 m.  Saločių mietelis šventė 500 metų jubiliejų. Galima pasidžiaugti, 

kad beveik visi Saločių miestelio 500 m. jubiliejui numatyti darbai atlikti: patvirtintas Saločių 

miestelio herbas ir vėliava, Gedimino aikštėje pastatytas jubiliejinis paminklas, įrengtas 

bendruomenės centras su treniruoklių sale, išleista knyga „Saločiams 500“, pagerėjo gatvių 

apšvietimas ir geriamojo vandens kokybė, perdažytas Saločių S. Dariaus ir S. Girėno tiltas. Liko 

neįgyvendintas vienintelis miestelio ateities siekis – išasfaltuoti visas miestelio gatves. 

Seniūnijos darbuotojai kartu su kaimų bendruomenėmis rengė ir padėjo įgyvendinti įvairius 

projektus. Padedant seniūnijai, miestelio bendruomenė įgyvendino Pasvalio VVG finansuojamus 

projektus: „Saločių bendruomenės centro įrengimas“ ir „Saločių miesteliui 500 metų“. Atidarytas 

Saločių miestelio ir aplinkinių kaimų bendruomenės centras.  

2014 m. įgyvendinti projektai „Raubonių kaimo bendruomenės pastato renovacija“ ir 

„Saločių miestelio Gedimino aikštės sutvarkymas“  

Saločių miestelyje  Gedimino aikštėje įrengtas  125 kv. m trinkelių šaligatvis ir 100 kv. m 

pėsčiųjų takai prie Saločių kultūros centro, įrengti 250 kv. m trinkelių šaligatviai Bauskės ir Vytauto 

gatvėse. Naujas šaligatvis Vytauto gatvėje nuteistas nuo ambulatorijos pastato iki tilto, čia 

pastatytas naujas gatvės šviestuvas. 

Padedant seniūnijai, Žilpamūšio krašto bendruomenė įgyvendino Pasvalio VVG 

finansuojamą projektą „Laisvalaikio centro įkūrimas ir inventoriaus veiklai įsigijimas“. Įrengta  

nauja kultūros centro salė su scena, repeticijų ir persirengimo kambariu, perdažytos koridoriaus ir 

patalpų sienos, pakeistos grindys, įrengtos naujos lubos. 

Saločių Antano Poškos vidurinėje mokykloje buvo atidarytas Vaiko dienos centras. Šį 

centrą lanko aplinkinių Kubiliūnų, Kurpalaukio, Škilinpamūšio ir Saločių miestelio 6–10 m. 28 
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vaikai.  

 

Vaškų seniūnija. Vykdyta seniūnijos teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių priežiūra: 

valytas sniegas, naudotos slidumą mažinančios priemonės (barstyta druska, smėliu), greideriuoti 

žvyrkeliai, šienautos pakelės, kirsti krūmai pakelėse.  2014 metais paruošta technika sniego valymui 

žiemos laikotarpiui, intensyviai valomi keliai. Išasfaltuota Tetirvinų kaimo Sodžiaus g. 200 m 

atkarpa, iš dalies suremontuotas kelias Vaškai–Payslykis. 

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. Įrengta Nairių kultūros namų sporto salė. Vaškų kapinėse 

nušienauta, sutvarkyta žolė, Kyburių, Skrebotiškio kapinėse nušienauta žolė, iškirsti krūmai, 

renkamos ir rūšiuojamos šiukšlės. Grūžių kapinėse nušienauta žolė, iškirsti krūmai.  Vaškų parkas 

nušienautas, surinktos ir išvežtos šiukšlės ir lapai, nušienautas Šaipių parkas, iškirsti krūmai, 

pavasarį pasodinti kaštonai, per talką  „Darom“ padaryti suoliukai. Titkonių parke nušienauta  parko 

teritorija, aplink vandens telkinį iškirsti krūmai, išvalytas paplūdimys ir paruoštas vasaros sezonui.  

Vaškų miestelyje valomi šaligatviai, vasarą tvarkomi gėlynai: sodinamos gėlės, prižiūrimos 

vejos. Savininko sutikimu nugriautas pastatas miestelio centre ir sutvarkyta aplinka: įrengtas 

gėlynas, pasėta žolė. 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitoje 

aptartos svarbiausios ir pagrindinės vykdomos veiklos funkcijos. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija stengėsi priimti teisingus sprendimus, kad 

pateisintų Savivaldybės gyventojų lūkesčius. Dėkojame visiems už Jūsų supratimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

 

Administracijos direktorius       Rimantas Užuotas 


