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SENIŪNIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

Seniūnijoje 2018 m. gruodžio 31 d. nustatytas darbuotojų pareigybių (etatų) skaičius – 14,25. 

Dirba 17 darbuotojų: du valstybės tarnautojai, du darbuotojai, nepriskirti valstybės tarnautojų 

kategorijai, trylika komunalinio ūkio darbuotojų. Nuo 2018 m. liepos 1 d. dvi socialinės darbuotojos 

atleistos ir jų darbo santykiai tęsiami Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems.  
Seniūnija atliko vidaus administravimą ir teikė viešąsias paslaugas gyventojams. Išnagrinėti 

178 raštu gauti gyventojų prašymai, skundų negauta. Seniūnijoje parengti ir pasirašyti 64 įsakymai: 

24 – veiklos organizavimo, 16 – personalo, 24 – atostogų, komandiruočių klausimais. Užregistruoti 

54 gauti dokumentai, išsiųsta 270 raštų, gyventojams išduotos 129 pažymos, patvirtinančios apie 

šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą bei kitą faktinę padėtį. Administracijos Švietimo ir sporto skyriui 

teikti duomenys apie 2017 metais gimusius ir seniūnijos teritorijoje gyvenančius vaikus, apie 

mokyklos nelankančius vaikus. Išduoti 7 leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, 12 

leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijose, 37 leidimai laidoti seniūnijos 

kapinėse. Užregistruoti 102 vidaus dokumentai (įvairūs darbuotojų prašymai ir sutikimai), atliktas 41 

notarinis veiksmas, įvykdyti 196 viešieji pirkimai. 

Vykdytos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių 

asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos: užpildytos ir įvestos į Gyventojų registro duomenų bazę 227 

gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar 

atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, 59 – išvykimai iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems 

gyventojams, išduota 113 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 35 prašymai įtraukti į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 3 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios 

vietos neturinčių asmenų apskaitą, 84 pažymos apie savininkui priklausančioje patalpoje 

deklaravusius asmenis, priimta 90 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir 

naikinimo.  

2018 m. socialinio darbo organizatorė iš viso priėmė prašymų ir užpildė įvairių dokumentų – 

1517. Iš jų: priimti 753 prašymai iš gyventojų dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos 

mokinimas, išmokų vaikams, iš jų: 316 prašymų socialinei pašalpai gauti, išmokų vaikams – 277. 

Europos pagalbos fondų paramai (maisto produktais ir higienos prekėmis) – 180, paramos gavėjų 

skaičius – 343. Priimti 88 prašymai dėl šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensuoti, 10 

prašymų dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų 

apmokėjimo nustatymo. Socialinei paramai mokiniams – 53 prašymai. Surašyti 75 buities tyrimo 

aktai: dėl vienkartinių pašalpų gydymui, sunkios materialinės padėties – 15, dėl piniginės socialinės 

paramos teikimo – 12, dėl paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka – 13, dėl vaiko laikinosios 

globos  – 5.  Surašyta 16 apsilankymo aktų vykdant neįgalių asmenų globėjų, rūpintojų kontrolę. 

Buvo teikiamos socialinės paslaugos namuose – 7 socialinės priežiūros paslaugos namuose ir 3 

asmenims dienos socialinė globa jo  namuose. 4 neįgaliems asmenims teikiama dienos socialinė globa 

sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“; 4  asmenims suteikta trumpalaikė ir 2 

asmenims ilgalaikė socialinė globa VšĮ Pasvalio ligoninėje; pateiktos 3 išvados/rekomendacijos dėl 

globos/ rūpybos nustatymo ir globėjo/rūpintojo skyrimo neįgaliam asmeniui. 1 asmuo apgyvendintas 

Pasvalio rajono paslaugų centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems. 

2018 metais įvyko 9 socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių. Posėdžiuose dalyvavo 5 

asmenys, gaunantys socialinę pašalpą. 9 asmenims paskirta socialinė pašalpa išimties tvarka. Dėl 

darbinių įgūdžių stokos, 3 asmenys atleisti nuo visuomenei naudingos veiklos. Komisija 

rekomendavo 11 šeimų skirti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis išimties tvarka.  

Visuomenei naudingoje veikloje dalyvavo 68 asmenys. Vykdant visuomenei naudingą veiklą, 

visus metus, buvo teikiama pagalba 6 seniems, neįgaliems asmenims, talkinama kultūros centrų 

darbuotojams organizuojant renginius. Buvo tvarkomi parkai, želdynai, kertami pakelių krūmai, 
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atliekami smulkūs remonto darbai. 

Seniūnija atliko žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: Žemės ūkio ir kaimo verslo 

registre atnaujintos 232 žemės ūkio valdos, naujai įregistruotos 5 žemės ūkio valdos, viena 

išregistruota žemės ūkio valda. Ūkininkų ūkio registro informacinėje sistemoje atnaujinti 75 ūkininkų 

ūkiai. Priimta 170 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus 

bei gyvulius. Priimti 24 prašymai pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei 

gyvulius paraiškos duomenis.  Užpildyta 12 asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų. 

Užpildyta 12 paraiškų „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Išdalintos 142 valstybinės žemės nuomos 

mokesčių deklaracijos. Išduoti 28 išrašai apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį. Ūkinių gyvūnų 

registro informacinėje sistemoje užpildytos 24 kiaulių judėjimo deklaracijos. Užpildyta 19 pieno 

gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų.  

Seniūnijoje 2018 m. gruodžio 31 d. deklaravę gyvenamąją vietą – 3219  gyventojų. 

Seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas. 2018 metais seniūnaitijų seniūnaičiai, kartu su 

seniūnijos darbuotojais ir bendruomenių pirmininkais rinkosi į tris sueigas, kuriose sprendė klausimus 

dėl 2018 m. seniūnijos metinio veiklos plano projekto, priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ 2018 metams įgyvendinti vykdytinų ir finansuotinų veiklų sprendimo priėmimo, šios 

priemonės paraiškos vertinimo. 2018 m. gruodžio mėnesį vyko seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai. 

Buvo išrinkti Ustukių, Papyvesių ir Valakėlių seniūnaitijų seniūnaičiai. 

Bendradarbiaujama su 8 kaimo bendruomenėmis, jų pirmininkais - Talačkonių, Atžalyno, 

Valakėlių, Ustukių, Pervalkų, Vilkagirio, Žadeikių. Šimonių. 

Seniūnija prisidėjo prie bendruomenių, kultūros namų renginių organizavimo. Padėjo surengti 

tradicines kaimo šventes: „Žolyną skinsiu - vainiką pinsiu“, „Po darbų“, „Naktiniai skaitymai prie 

Pyvesos“, „Kraštiečių šventę“. 

Seniūnijai priskirtų teritorijų bei viešųjų erdvių tvarkymo darbams vykdyti pagal užimtumo 

didinimo programą įdarbinti 5 asmenys nenuolatinio pobūdžio darbams atlikti. 11 asmenų su Lietuvos 

Probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus siuntimais atliko nemokamus viešuosius darbus. Jie 

tvarkė gyvenviečių gatves, pakeles, kapines, parkus, socialinės bei visuomeninės paskirties 

pagalbines patalpas ir aplinkas. Atliko smulkius remonto darbus Ustukių  treniruoklių salėje, Šimonių 

bendruomenės namuose.   

Seniūnija atliko 107,1 km vietinių viešųjų kelių priežiūrą: valytas sniegas, naudotos slidumą 

mažinančios priemonės (barstyta druska, smėliu), šienautos pakelės, kirsti krūmai pakelėse, mažintas 

dulkėtumas Pagojo II, Kiemelių, Aukštikalnių, Čižiškių kaimų žvyrkeliuose. Taip pat buvo 

prižiūrimos gatvės ir šaligatviai. Tvarkoma 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, Valakėlių, 

Talačkonių, Ustukių bendruomenės namų. 

Seniūnija organizavo gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 16 gyvenviečių. Čižiškių, 

Talačkonių kaimuose atnaujinti gatvių apšvietimo šviestuvai, pakeitus juos į ekonomiškesnius.  

Diliauskų, Ustukių, Valakėlių kaimų bibliotekoms, Pasvalio kultūros centro Ustukių, 

Diliauskų ir Valakėlių skyriams, Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniam centrui buvo teikiamos 

ūkinės paslaugos, tvarkomos jų teritorijos, pjaunama žolė.  

Seniūnija taip pat organizavo 13 veikiančių ir 8 neveikiančių kapinių priežiūrą, kurių bendras 

plotas – 2,5 ha. Čia pastoviai buvo pjaunama žolė, genimi medžiai, tvarkomos atliekos, atvežama 

smėlio. Perdažytos Skėrių, Talačkonių kaimo kapinių tvoros. Migonių, Žadeikėlių kaimų kapinėse 

restauruotos kapinių tvoros. Talačkonių, Skėrių, Sindriūnų, Migonių kaimų kapinėse prie įėjimų į 

kapines paklotos plytelės.  

Seniūnijoje atlikta ir kita ūkinė veikla: 

prie Pervalkų bendruomenės namų išklotos trinkelės; 

prie Atžalyno bendruomenės namų, Diliauskų kaime, padėta įrengti lauko treniruoklius; 

prie Talačkonių bendruomenės namų, esančioje vaikų žaidimo aikštelėje,  pagaminti ir 

pastatyti suoliukai; 

Talačkonių, Diliauskų kaimuose pakeistos krepšinio stovų lentos; 
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Diliauskų skvere seniūnijos kaimams įamžinti pastatytas stendas; 

šalto asfalto mišinių gatvėse užpiltos duobės Talačkonių, Dagiliškio, Ustukių, Pervalkų, 

Valakėlių kaimuose. Žvyru ir skalda remontuoti keliai Žiližių, Sindriūnų, Pervalkų, Girniūnų, Ragujų 

kaimuose. 

Pateikti 3 prašymai Savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai dėl 

nudžiūvusių, išpuvusių, keliančių grėsmę eismo saugumui, gadinančių antkapius, paminklus, medžių 

kirtimo, bei pagal gautus leidimus nupjauti medžiai Dagiliškio, Aukštikalnių, Vilkagirio, Papyvesių, 

Talačkonių, Dvareliškių, Žadeikių, Migonių kaimų viešosiose teritorijose, Skėrių, Migonių kapinėse. 

Iš tinkamos medienos paruoštos lentos seniūnijos komunalinio ūkio reikmėms. 

Seniūnijos teritorijoje tvarkytos bešeimininkės atliekos. Atliekos rinktos bendro naudojimo 

teritorijose: Kryžių slėnyje, Atgimimo parke, žydų genocido aukų kapinėse Žadeikių miške, Vytartų 

dvaro teritorijoje, Ustukių žvyro karjere, siaurojo geležinkelio zonoje Papyvesių, Migonių kaimuose. 

Iš aplinkos apsaugos programos gavus 700,00 Eurų buvo įsigyta želdinių. Dekoratyviniai 

augalai pasodinti alpinariume prie Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriaus, Medinių kaime, Vileišių 

parke, Kryžių slėnyje, prie Pasvalio kultūros centro Valakėlių skyriaus.  

PRIDEDAMA. Pasvalio apylinkių seniūnijos 2016 – 2018 metų biudžeto išlaidų analizė. 

 

 

 

Seniūnijos seniūnas      Stanislovas Triaba 
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Pasvalio apylinkių seniūnijos 2016 – 2018 metų biudžeto išlaidų analizė: 

 

 


