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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

PASVALIO MIESTO SENIŪNIJOS  2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2019-01-31 

Pasvalys 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Pasvalio miesto seniūnija toliau  (Seniūnija) yra Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

struktūrinis teritorinis  padalinys, veikiantis savivaldybės teritorijos dalyje. 

 Seniūnijos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo 

administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais seniūnijų 

veiklos nuostatais bei direktoriaus įsakymais.  

Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas nustato Savivaldybės taryba. 

Pasvalio miesto seniūnija (seniūnijos kodas 188617835) įsikūrusi adresu Vilniaus g. 5, 

Pasvalio mieste. Jos paskirtis - spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus jai priskirtoje 

teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.  

Seniūnija pavaldi ir atskaitinga Savivaldybės administracijos direktoriui. Seniūnijos veikla 

finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Seniūnija turi sąskaitą banke.  

Seniūnijos teritorija yra suskirstyta į tris seniūnaitijas Biržų–Taikos gatvių, Vilniaus–

Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių, Joniškėlio–Stoties–Geležinkeliečių.  

Seniūnijos teritorija užima 722 ha plotą, ribojasi su Pasvalio apylinkių seniūnija. Seniūnijos 

centras – Pasvalio miestas. 2018 m. gruodžio 31 dienai Seniūnijoje deklaravę gyvenamąją vietą 6888 

gyventojai. 

Pasvalio miesto seniūnijoje veikia trys mokyklos, trys vaikų lopšeliai darželiai, Pasvalio 

muzikos mokykla, Pasvalio sporto mokykla, Pasvalio specialioji mokykla, VšĮ Pasvalio ligoninė, VšĮ 

Pirminės asmens priežiūros centras, Pasvalio kultūros centras,  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji 

biblioteka, Pasvalio krašto muziejus. 

Seniūnija atlieka 67 gatvių priežiūrą, 120 ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymą seniūnijoje, 

organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Pasvalio mieste, organizuoja keturių kapinių 

priežiūrą, administruoja jai priklausančius keturis pastatus, prižiūri vieną paveldo objektą- senąjį 

geležinkelį. 

2018 m. gruodžio 31 dienai patvirtintas seniūnijos pareigybių (etatų) skaičius – 33 etatai.  

 

 

II. SENIŪNIJOS FUNKCIJOS IR VEIKLA 

 

Seniūnijos seniūnaitijos  

Seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas Biržų–Taikos gatvių, Vilniaus–Panevėžio–

Nepriklausomybės gatvių, Joniškėlio–Stoties–Geležinkeliečių gatvių. 2017 metų balandžio mėn. trijų 

metų laikotarpiui buvo išrinkti šių seniūnaitijų seniūnaičiai: Biržų–Taikos gatvių seniūnaitė Aldona 

Kalnietienė, Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių seniūnaitė Veronika Sutkienė, 

Joniškėlio–Stoties–Geležinkeliečių seniūnaitis Arvydas Benešiūnas.  

2018 metais seniūnaitijų seniūnaičiai kartu su seniūnijos darbuotojais rinkosi į 3 sueigas. 

Seniūnaičiai supažindinti su  Seniūnijos 2018 metų veiklos programa, veiklos planu ir skirtais 

asignavimais bei kitose sueigose spręsti klausimai dėl prastos gatvių ir šaligatvių būklės, dėl perėjų 

įrengimo mieste bei gyventojų kiemų sutvarkymo, dėl pritarimo pagal projektą puošti miestą 

šviečiančiomis iliuminacijomis šventiniu kalėdiniu laikotarpiu. 

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-

165 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje  aprašo patvirtinimo“ ir Administracijos direktoriaus 

2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 476 ,,Dėl lėšų seniūnijoms, įgyvendinant nevyriausybinių 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7f0eab057f411e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7f0eab057f411e7846ef01bfffb9b64
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organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 

priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, 2018 metams skyrimo“, Pasvalio miesto 

seniūnijai paskirtas finansavimas sumoje – 3530 Eur vykdytinų ir finansuotinų veiklų įgyvendinimui, 

gyventojų bendruomeninės veiklos stiprinimui. Seniūnaičių sueigoje bendru sueigos narių sutarimu, 

nutarta patvirtinti Pasvalio miesto seniūnijos gyvenamosios vietovės bendruomenei labiausiai 

atitinkančią viešuosius poreikius ir interesus veiklą pagal šio aprašo 24.6. punktą ,,Bendruomenės 

akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio 

aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir 

atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).  

Pateikta viena paraiška dėl dviejų vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimo Pasvalio mieste, adresu 

Rūtų g. 3 ir Joniškėlio g. 4B-4C namų kiemuose, įsigyjant vaikų žaidimui skirtų įrenginių (smėlio 

dėžių, vaikų čiuožyklų ir kt.).  

 

Seniūnijos administravimas  

2018 m. gruodžio pabaigoje Seniūnijoje iš 33 patvirtintų pareigybių etatų, užimti buvo  dirbo 

29,5 etato ir tuo metui pareigas ėjo 30 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 3 darbuotojai nepriskirti 

valstybės tarnautojų kategorijai dirbantys pagal darbo sutartis, 25 komunalinio ūkio darbuotojai. 

Per ataskaitinį 2018 metų laikotarpį Seniūnijos darbuotojų skaičius nuolat kito. Vadovaujantis 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T1-106 ,,Dėl socialinės 

rizikos šeimų socialinės priežiūros funkcijos perdavimo“ 3 socialiniai darbuotojai atleisti, nuo 2018 

m. liepos 1 d. perkeliant juos į Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centrą pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems  

2018 metais atleista 11 darbuotojų, tame skaičiuje 9 darbuotojai atleisti pareiškus norą išeiti 

iš darbo, vienas darbuotojas atleistas sulaukęs pensijinio amžiaus ir vienas darbuotojas atleistas už 

šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, priimti 7 nauji darbuotojai, pakeitę išėjusius, tačiau 3,5 etato 

metų pabaigai liko neužimti.  

2018 metams seniūnijai buvo patvirtintas asignavimų planas 512,8 tūkst. Eur, tame skaičiuje 

savarankiškoms funkcijoms finansuoti (B) – 479,4 tūkst. Eur ir valstybinėms funkcijoms finansuoti 

lėšų (D) -32,5 tūkst. Eur ir teikiamoms paslaugoms finansuoti (S) – 0,9 tūkst. Eur. 2018 m. 

asignavimų planas įskaitant su patikslinimais buvo gautas 61,4 tūkst. Eur didesnis nei 2017 m. ir 72 

tūkst. Eur didesnis nei 2016 m. Pagal asignavimų plano ekonominės klasifikacijos straipsnius 

Seniūnijai skirti asignavimai darbo užmokesčiui 204,1 tūkst. Eur, Sodrai- 63,1 tūkst. Eur, kitos lėšos 

buvo skirtos komunalinio ūkio plėtrai, gatvių apšvietimui, kitoms socialinėms bei vaikų globos ir 

rūpybos paslaugoms įgyvendinti (pridedama  Seniūnijos biudžeto lentelė 1 priedas). 

Seniūnijos reikmėms 2018 m. panaudota lėšų už 505,2 tūkst. Eur., tai sudaro 98,5 proc. viso 

planuoto Seniūnijos biudžeto, tame skaičiuje savivaldybės savarankiškoms funkcijoms ir 

valstybinėms funkcijoms finansuoti darbuotojų išlaikymui darbo užmokesčiui panaudotos lėšos- 

200,2 tūkst. Eur ir socialiniam draudimui - 61 tūkst. Eur.  

 

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius panaudotos lėšos (tūkst. Eur):   

2018 m. išlaidos 

 

Darbo 

užmokestis  

Sodra 

 

Prekės ir 

paslaugos, 

pašalpos  

Ilgalaikis 

turtas  

 

Iš viso 

Institucijos valdymo 36,8 11,2 17,7 - 65,7 

Komunalinio ūkio plėtros  122,8 37,5 122,1 30,1 312,5 

Gatvių apšvietimo plėtros  11 3,3 53,9 3,9 72,1 

Socialinės paramos paslaugos 16,5 5 1,1 - 22,6 

Vaikų globos ir rūpybos 

paslaugos (darbui su soc. 

rizikos šeimomis) 

13,1 4 - - 17,1 

Bendrieji darbo reikalai, 

darbo politikos formavimas 

- - 15,2 - 15,2 

Iš viso 200,2 61 210 34 505,2 
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Siekiant užtikrinti efektyvų ir savalaikį seniūnijos administravimą 2018 metais Seniūnija 

parengė ir tvarkė administravimo dokumentų apskaitą. 

 

Administravimo funkcijos užtikrinimui,  

parengta dokumentų bei teisės aktų  

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Įsakymai veiklos, personalo, kasmetinių 

atostogų klausimais 

210 213 185 148 

Vidaus dokumentai 246 226 264 294 

Gauti dokumentai  253 244 286 205 

Siunčiamieji dokumentai 349 329 342 227 

Darbo sutartys  42 41 32 22 

Iš viso 1100 1053 1109 896 

 

2018 metais seniūnijos administravimo dokumentų apyvartą sudarė 896 dokumentai, kuri 

lyginant su praėjusiais laikotarpiais mažėjo. Įsakymų 2018 metais parengta mažiau, kadangi 

sumažėjo priimamų asmenų skaičius nenuolatinio pobūdžio darbams. Siunčiamų ir gaunamų 

dokumentų skaičiaus mažėjimą lėmė sumažėjęs seniūnijos socialinių darbuotojų skaičius, nes jų 

funkcijos nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo perduotos  Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centrui  

pagyvenusiems ir neįgaliesiems, todėl neliko pagal šią darbo funkciją rengiamų siunčiamų ir 

gaunamų dokumentų.  

2018 metais sudaryti ir su Panevėžio apskrities archyvu suderinti bei patalpinti archyvų 

elektroninėje informacinėje dokumentų sistemoje: 2019 metų Seniūnijos dokumentacijos planas ir 

dokumentų registrų sąrašas, 2017 metų Seniūnijos dokumentų bylų suvestinė, 2018 metais parengtos 

4 personalo kaitos ataskaitos, parengta seniūnijos 2017 metų veiklos ataskaita, sudarytas 2012-2018 

metais seniūnijoje gimusių ir gyvenančių vaikų sąrašas.  

Seniūnijos specialistai vadovaudamiesi sudarytu Seniūnijos dokumentacijos planu pagal 

darbo funkcijas ir darbo pobūdį rengė vidaus dokumentus, suvestines, ataskaitas, formavo bylas pagal 

patvirtintą dokumentacijos planą ir teikė jas archyviniam saugojimui. 

2018 metais Seniūnija užregistravo 205 gautus raštus iš įmonių, organizacijų bei parengė 227 

siunčiamuosius dokumentus, iš kurių Pasvalio r. policijos komisariatui – 27 raštus dėl nemokamų 

viešųjų darbų atlikimo Seniūnijoje pagal teismo nutarimus ir probacijos tarnybos raštus; įmonėms, 

įstaigoms, organizacijoms – 144 raštus įvairiais klausimais; Savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriui – 56 raštus socialinės srities klausimais. Dėl seniūnijos darbuotojų 

įdarbinimo parengtos 22 darbo sutartys ir pateikta 17 pažymų elektroninėje dokumentų sistemoje 

Valstybiniam socialiniam draudimui. 

2018 metais, siekiant padidinti bedarbių užimtumą, į nenuolatinio pobūdžio darbus priimta ir 

įdarbinta 11 asmenų, kurie atliko nenuolatinio pobūdžio viešuosius darbus, kiekvienas iš jų dirbo po 

2 mėnesius, jų įdarbinimui parengti teisės aktai, darbo sutarys ir dokumentai susiję su jų darbo laiko 

apskaita bei pažymos apie darbo užmokestį.  Priimamų asmenų į nenuolatinio pobūdžio darbus 

lyginant per paskutinius dvejus metus sumažėjo dvigubai, nes jų įdarbinimui Seniūnijai skirta mažiau 

lėšų nei 2016 ir 2017 metais, tuo pačiu parengta ir užregistruota mažiau įsakymų priėmimo ir 

atleidimo iš darbo klausimais. 

Dauguma Seniūnijos administracijos dokumentų, atlikus techninius dokumentų skenavimo, 

kopijavimo ir perkėlimo į elektronines sistemas darbus,  kurie užima didelę darbuotojų darbo laiko 

dalį, patalpinti į bendrą savivaldybės elektroninę dokumentų valdymo sistemą (DVS), sudaryti vidaus 

dokumentai pateikti Sodrai bei Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialui per 

elektronines informacines sistemas, gauti prašymai iš labiausiai nepasiturinčių Seniūnijos gyventojų 

suregistruoti socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) bei visos besikreipusių į seniūniją 

gyventojų pažymos reikalingos socialinei paramai gauti ištrauktos iš šios sistemos ir pateiktos 

Pasvalio r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui. 

 

 



 

4 

 

 

Seniūnijos administracinių paslaugų teikimas 

Siekiant užtikrinti administracinių paslaugų teikimą, t.y. leidimų (licencijų) ar dokumentų, 

patvirtinančių atitinkamus juridinius faktus išdavimą paslaugų vartotojams, Seniūnijos darbuotojai 

priėmė bei aptarnavo Seniūnijos gyventojus, užregistravo gautus jų prašymus administracinių 

paslaugų teikimui, socialinėms paslaugoms bei socialinei paramai gauti, bei rinko rinkliavą už 

suteiktas administracines paslaugas.  

Už administracinių paslaugų dokumentų tvarkymą ir leidimų parengimą bei išdavimą 

atsakingos dvi darbuotojos Seniūnijos seniūno pavaduotoja ir specialistė. Seniūnijoje aptarnaujamųjų 

gyventojų skaičius didelis, dokumentų apyvarta taip pat didelė, 2018 m. užregistruoti – 1604 

prašymai, kiekvienam priimtam prašymui administracinei paslaugai gauti, parengtas leidimas arba 

užpildyta / suformuota gyvenamosios vietos deklaravimo (GVD) sistemoje deklaracija/pažyma. 

Visos šios paslaugos suregistruotos dokumentacijos plane numatytuose registruose.  

 

Administracinės paslaugos teikiamos 

seniūnijoje (be teikiamų socialinių paslaugų) 

 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

Gyvenamosios vietos deklaravimo (GVD) 914 979 754 1098 

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešose 

vietose leidimo išdavimo 

101 144 196 129 

Dėl leidimo organizuoti renginius leidimo 

išdavimo 

10 7 10 10 

Dėl žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbams 

vykdyti leidimo išdavimo 

29 18 41 47 

Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei 

pašalinimo darbų leidimo išdavimo 

38 45 50 58 

Dėl leidimo laidoti išdavimo 91 102 118 80 

Dėl gyvūnų laikymo šunų ir kačių vietinės 

rinkliavos 

9 6 2 0 

Dėl pažymų, patvirtinančių atitinkamus 

juridinius faktus, išdavimo 

228 197 221 182 

Iš viso 1428 1498 1392 1604 

 

Šių paslaugų vykdymui išduoti 266 leidimai, t. y. 80 dėl leidimo laidoti išdavimo, 129 dėl 

prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose, 10 dėl leidimo organizuoti renginius, 47 dėl leidimo 

žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbams vykdyti, parengta 1098 deklaracijų/išduota pažymų dėl 

gyvenamosios vietos deklaravimo, išduota 182 pažyma patvirtinanti atitinkamus juridinius faktus. 

Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei pašalinimo darbų Seniūnijoje priimami tik prašymai, 

leidimus išduota Savivaldybės administracija. 

Didžiąją dalį suteikiant įmonėms ir gyventojams administracines paslaugas Seniūnijoje 

sudarė prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pateikimo. Pagal gautus seniūnijos 

gyventojų prašymus, tvarkant VĮ ,,Registrų centro“ Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje 

sistemoje seniūnijos gyventojų duomenis, parengti ir išduoti 1098 dokumentai. Šių dokumentų 

lyginant su 2017 metais išduota daugiau, nes gauta daugiau prašymų išduoti pažymas būsto 

savininkams Pasvalio r. savivaldybės tarybai 2018 m. vasario 14 d. priėmus sprendimą Nr. T1-26 

,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, 

lengvatų taikymą“. Ši paslauga Seniūnijos gyventojams teikiama nemokamai. 

2018 m. gruodžio 31 d. pagal turimus statistinius duomenis Seniūnijoje deklaruotų gyventojų 

skaičius buvo – 6888 asmenų. 
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Išduotos pažymos apie 

asmens deklaruojamą 

gyvenamąją vietą/apie 

savininkams 

priklausančioje patalpoje 

deklaruotus asmenis 

(GVD) 

Pateiktos gyvenamosios vietos 

deklaracijos apie asmenų 

atvykimą/išvykimą (GVD) 

Priimti  seniūno sprendimai 

dėl būsto savininkų 

duomenų naikinimo (GVD) 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

556 475 481 515 517, 

iš jų: 

402 
atvykimo 

115 
išvykimo 

504, 

iš jų: 

393 
atvykimo 

111 
išvykimo 

495, 

iš jų: 

322 
atvykimo 

173 
išvykimo 

547, 

iš jų: 

451 
atvykimo 

96 
išvykimo 

18 10 23 25 

 

Seniūnijos gyventojų skaičiaus mažėjimas stebimas keletą metų iš eilės dėl išvykimo iš 

Lietuvos Respublikos į užsienio šalis, dėl išsideklaravimo/persikėlimo gyventi į kitas seniūnijas, taip 

pat gyventojų skaičius mažėja dėl senyvo amžiaus gyventojų mirties.  

 

Vietinės rinkliavos surinkimas už administracinių paslaugų teikimą seniūnijos teritorijoje:  

Vietinė rinkliava (Eur): 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose 

leidimo išdavimo 

1092 1614 1770 1236 

Dėl leidimo organizuoti renginius leidimo 

išdavimo 

275 200 300 356 

Dėl žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbams 

vykdyti leidimo išdavimo 

4470 1330 11099 3795 

Dėl gyvūnų laikymo šunų ir kačių vietinės 

rinkliavos 

21 16 4 0 

Iš viso 

 

5858 3160 13173 5387 

 

Savivaldybė savo teritorijoje nustato vietines rinkliavas už administracinių paslaugų teikiamą. 

Už suteiktas administracines paslaugas iš gyventojų ir įmonių 2018 metais gauta ženkliai mažesnė 

įmokų suma, t.y. pervesta į Savivaldybės administracijos sąskaitą – 5387 Eur. Įmokų 2018 metais 

gauta mažiau, nes mažiau buvo pateikta prašymų vykdyti žemės kasinėjimo darbus Pasvalio mieste.  

2018 metais kaip ir ankstesniais metais nesikreipė nei vienas Pasvalio miesto seniūnijos 

gyventojas dėl pavojingų bei kovinių šunų įsigijimo, laikymo, veisimo, prekiavimo jais ar 

registravimo.  

 

Socialinio darbo organizavimas  

 2018 metais seniūnija vykdė jai pavestas socialinio darbo funkcijas: seniūnijos gyventojams 

teikė bendrąsias socialines paslaugas, vienišiems, pagyvenusiems ir turintiems negalią asmenims.  

 

Suteiktos  bendrosios socialinės paslaugos 

seniūnijos gyventojams  

(paslaugų skaičius) 

Priimti gyventojų prašymai 

socialinei paramai gauti  

(prašymų skaičius) 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

2890 2820 2750 2512 1481 1276 1400 1427 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rinkliava
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Seniūnijos  socialinio darbo organizatorė ir socialinių išmokų specialistė 2018  metais 

bendravo su seniūnijos gyventojais, konsultavo juos paramos gavimo klausimais, padėjo užpildyti 

Seniūnijai teikiamus prašymus ir juos užregistravo Socialinės paramos informacinėje sistemoje 

(SPIS) prie jų parengiant pridedamus dokumentų išrašus,  gautus atspausdinant iš šios sistemos 

Sodros, Darbo biržos, Gyventojų registro, bankų informacinių sistemų ir kt.  Šių darbuotojų darbo 

apimtys, aptarnaujant Seniūnijos gyventojus, dėl socialinių paslaugų suteikimo labai didelės, kadangi 

tai yra pati didžiausia seniūnija rajono seniūnijų tarpe turinti didžiausią gyventojų skaičių. 

 

Priimti prašymai iš seniūnijos gyventojų 

 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Priimti prašymai piniginei, socialinei paramai 

gauti per metus (šeimų ir vienų gyvenančių 

asmenų), tame tarpe: 

1148 1065 1196 1375 

Socialinei  pašalpai   241 282 377 364 

Išmokų vaikams 61 56 130 271 

Centralizuoto šildymo, karšto ir geriamojo 

vandens išlaidų kompensacijoms  

794 671 621 674 

Kito kuro kompensacijoms (malkų, dujų)      52 56 68 66 

 

Reikia pažymėti, kad ir asmenų, besikreipiančių dėl piniginės socialinės paramos skaičius 

ženkliai padidėjo. Tam įtakos turėjo pakeistas 2018 metų išmokų vaikams įstatymo pakeitimai. Dėl 

išmokos vaikui  galėjo kreiptis visi tėvai, auginantys vaikus, neatžvelgiant į jų gaunamas pajamas.  

Įvertinant socialinės paramos būtinumą, užkertant kelią piktnaudžiavimo atvejams, seniūnijos 

socialinės darbuotojos apsilankė pašalpų gavėjų namuose. Surašė buities tyrimo aktus, tikrino bendrai 

gyvenančių asmenų (sugyventinių) skaičių ir jų užimtumą, atsižvelgiant į esamą padėtį kiekvienu 

konkrečiu atveju. Per 2018 metus surašyta 80 buities tyrimo aktų, t.y. 3 buities tyrimo aktais mažiau 

nei 2017 metais ir 11 mažiau nei 2016 metais.  

 Per 2018 metus socialinės paramos komisija posėdžiavo 7 kartus, juose svarstyti 19 

gyventojų prašymų skirti paramą išimties tvarka dėl maisto produktų gavimo, dėl socialinių pašalpų 

skyrimo, dėl centralizuoto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo. 

3 gyventojams atsisakiusiems dalyvauti būsto renovacijoje, 2018 metais socialinės paramos 

komisija išimties tvarka skyrė būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, kadangi šie 

asmenys gauna labai mažas pajamas, neturi santaupų ir neišgali mokėti kredito su palūkanomis. 

Kita dalis pašalpų gavėjų dėl socialinės paramos nebesikreipė nenorėdami atlikti visuomenei 

naudingų darbų dėl padidėjusio viešumo, dėl išvykimo dirbti į užsienį, 20 asmenų susirado nuolatinį 

darbą, kiti įsidarbino pas ūkininkus dirbti  sezoninių darbų, keli asmenys pradėjo vykdyti individualią 

veiklą. 

Seniūnijai pateikti ir kiti gyventojų prašymai: 

Priimti iš seniūnijos gyventojų 

 

2015 2016 2017 2018 

kiti prašymai, tame tarpe: 393 362 355 332 

Parama maisto produktais iš  ES 159 147 120 128 

Vienkartinė parama iš biudžeto 18 27 35 41 

Socialinėms paslaugoms gauti 13 52 52 16 

Rizikos asmenims 8 8 8         1 

Dėl teisės į kreditą, paimtą namui 

atnaujinti 

115 70 94 94 

Socialinė parama mokiniams 80        58 46 52 

Lyginant keturių paskutinių metų duomenis Pasvalio miesto seniūnijoje kitų prašymų iš 

gyventojų priimta mažiau.  

2018 metais maisto produktų iš ES paramos fondo  buvo skirta 193 asmenims (pagal gautus 

128  gyventojų prašymus), palyginimui 2017 metais maisto produktus gavo – 224 asmenys, 2016 

metais – 309 asmenys. Visų maisto produktų gavėjų duomenys 2018 metais buvo suvesti į socialinės 
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paramos informacinę sistemą (SPIS). Asmenų, gaunančių maisto produktus skaičiaus mažėjimą lėmė, 

padidėjusios gyventojų pajamos. 

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, 2018 metais pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo, taip pat  

sumažėjo ir asmenų dirbančių visuomenei naudingus darbus. 2018 metais socialinės darbuotojos su 

pašalpų gavėjais, kurie turėjo dirbti visuomenei naudingus darbus, sudarė 220 sutarčių.  

  

Parengti dokumentai asmenims, atlikusiems 

visuomenei naudingus darbus už pašalpas  

 

 

2015 m. 

 

2016 m. 

 

2017 m. 

 

2018 m. 

Sudaryta sutarčių su pašalpų gavėjais  

 

309 224 246 220 

Parengti dokumentai, 

 tame skaičiuje: 

1129 664     738      668 

Siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą 202 200 246 220 

Visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys 309 224 246 220 

Visuomenei naudingų darbų tabeliai 309 224 246 220 

Visuomenei naudingų darbų apskaitos žurnalas 1 1 1 1 

Socialinės paramos teikimo protokolai 8 11 5 7 

2018 metais socialinės darbuotojos lankė senyvo amžiaus, vienišus ir neįgalius asmenis, 

surašyti 39 apsilankymo aktai. Apsilankymo metu socialinės darbuotojos tikrino, ar reikalinga 

pagalba į namus, suteikiant socialines paslaugas. Taip pat vykdė neįgalių asmenų globėjų ir rūpintojų 

veiklos kontrolę. 2018 metais aplankyti 33 sunkią negalią turintys asmenys. Apsilankymo metu 

socialinės darbuotojos tikrino ar globėjai tinkamai rūpinasi savo globotiniais. 

2018 metais seniūnijos socialinės darbuotojos įvertino poreikį socialinėms paslaugoms gauti 

65 asmenims, praėjusiais 2017 metais buvo įvertinti  52 asmenys, o 2016 metais - 52.  

2018 metais išimties tvarka pašalpos buvo skirtos 4 sunkiai gyvenančioms  seniūnijos 

šeimoms, o 2017 ir 2016 metais atitinkamai  3 ir 3 sunkiai gyvenančioms šeimoms. 

Per 2018 metus pagal gautus bendruomenės, kaimynų, šeimos narių, bei savivaldybės 

socialinės paramos skyriaus specialistų pranešimus bei užregistruotus įvykius telefonu, seniūnijos 

socialinės darbuotojos operatyviai reagavo, pasirūpino ir suteikė socialinę pagalbą seniūnijos 

gyventojams. Pasirūpino vienišais gyventojais, kurie neturi artimųjų, patekus į gydymo įstaigą. 

Sprendė klausimus dėl senų pagyvenusių žmonių nepriežiūros, pranešus kaimynams, dėl gyventojų, 

kurie turi sveikatos psichikos sutrikimų ir gyvena vieni arba su artimaisiais, tačiau kaimynai ar miesto 

gyventojai skundžiasi dėl jų elgesio. 

 

Seniūnijos teritorijos ir objektų priežiūra 

Seniūnija atlieka 67 gatvių priežiūrą, tvarko 120 ha ploto viešųjų teritorijų, organizuoja gatvių 

apšvietimo tinklų eksploataciją Pasvalio mieste, organizuoja keturių kapinių priežiūrą.  Seniūnijos 

komunaliniame ūkyje 2018 metais dirbo šių pareigybių darbuotojai: 3 traktorininkai, 2 vairuotojai, 

elektrikas, budėtojas, tarnybinių patalpų valytoja, 13 gatvių valytojų, krovikas, apželdinimo 

darbininkas, kapinių prižiūrėtoja, dailidė, aplinkos tvarkytojas.  
2018 metais Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui paminėti Seniūnija didelį 

dėmesį skyrė miesto viešųjų erdvių puošimui. Pagaminti vimpilai su Pasvalio rajono savivaldybės 

herbo ir Lietuvos valstybinės vėliavos simbolika ir jais papuoštos Vilniaus, Taikos, Panevėžio gatvės,  

sukonstruoti ir pastatyti stovai su šimtu valstybinių vėliavų Vytauto Didžiojo aikštėje ir Vilniaus 

gatvėje ties autobusų stotimi.  

2018 metų šventiniu Kalėdiniu laikotarpiu Seniūnijos darbuotojai puošė Pasvalio miestą ir 

pasistengė sukurti šventinę aplinką. Pagaminta  šešiasdešimt naujų metalinių puošybos elementų 

,,Žibintų”, kuriais papuoštos Taikos, Panevėžio ir Vilniaus gatvės. Prie Kultūros namų pastatyta 

sidabrinė eglė, kurią padovanojo Dalios ir Remigijus Šedžių šeima gyvenanti Talačkoniuose. Eglutę 

,,nauju rūbu“ padabino Kultūros centro darbuotojų ir dailininkų komanda, kuri sukurtu nauju 

įvaizdžiu džiugino vaikus, miesto gyventojus ir svečius. 
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2018 metais tvarkėme  miesto gatvių dangą. Iš po žiemos išmuštas duobes Stoties, Sodų 

gatvėse užpylėme asfalto išdrožomis, greiderio pagalba Dvareliškių, Ežero, Kalno bei Stoties gatvėse 

lyginome duobes.  Dvareliškių gatvėje duobes užpylėme asfalto išdrožomis, gautomis iš 

rekonstruojamos Biržų gatvės. Žiemos sezono metu valėme miesto gatves, bei barstėme druskos-

smėlio mišiniu. 

Pasvalio mieste įrengėme tris automobilių stovėjimo aikšteles po aštuonias vietas Taikos 

gatvėje prie gyvenamųjų daugiabučių namų Nr. 6 ir 14, bei Joniškėlio gatvėje ties gyvenamuoju 

daugiabučiu namu 4B. Gyventojų patogumui, atsižvelgiant į pagyvenusių žmonių prašymus, 

pagaminome ir pastatėme suoliukus Stoties, Taikos, Panevėžio gatvėse. Prie daugiabučių tvarkėme 

namų vaikų žaidimo aikšteles, keitėme smėlį vaikų žaidimo dėžėse, kur reikėjo perdažėme įrangą, 

remontavome sulaužytus suoliukus, keitėme susidėvėjusius krepšinio lankus ir jų tinkliukus. 
2018 m. Seniūnijos elektrikai nuolat prižiūrėjo ir šalino gatvių apšvietimo gedimus bei šalino 

elektros valdymo įrangos sutrikimus, genėjo bei šalino medžius augančius šalia elektros perdavimo 

linijų. Atnaujino senus susidėvėjusius neekonomiškus 400 W galios gatvių šviestuvus ir 141 jų 

pakeitė naujais Joniškėlio, Kalno, Užupio, Topolių, Statybininkų, Lėvens, Kosmonautų, 

Geležinkeliečių, Žemaitės, Ežero gatvėse. 
2018 metais tvarkėme viešąsias teritorijas, atnaujinome tris miesto paplūdimius,  perdažėme 

persirengimo kabinas, maudyklose saugiam nulipimui į vandenį maudytis įrengėme turėklus, 

paplūdimiuose pakeitėme smėlį, Pasvalio miesto senajame parke mažosios estrados vietoje savo 

pajėgomis atvežėme 600 m³ smėlio ir pabaigėme įrengti  paplūdimio aikštę, šienavome Seniūnijos 

viešąsias teritorijas po keletą kartų vasaros sezono metu, nuolat prižiūrėjome mieste esančius gėlynus 

bei įrengėme naujus. Vilniaus gatvėje prie Seniūnijos, prie Pasvalio miesto autobusų stoties ir Svalios 

bei Smegduobių parkuose naujai suformuotuose gėlynuose pasodinome dekoratyvinius krūmelius ir 

medelius, vasarines gėles. Taikos gatvėje šalia pėsčiųjų tako pasodinome žvilgančiosios kaulenės 

gyvatvorę, sutvarkėme aplinką prie naujai restauruoto paminklo Tremtiniams Avižonio gatvėje 

esančiose kapinėse, sodinome gėles, tvarkėme Kalno gatvėje esančio Girnų muziejaus aplinką. 

Stoties gatvės kapinėse gyventojų prašymu nupjovėme 10 liepų, kurios kėlė pavojų, valstybės 

lėšomis tvarkėme neprižiūrimas mirusiųjų kapavietes, šienavome žolę kapinėse bei tvarkėme jų 

aplinką. Pasvalio miesto Dvareliškių gatvėje esančiose kapinėse šalia kapinių tvoros išpjovėme senus 

ligotus medžius, tvarkėme stiklo, žalienų konteinerius esančius kapinėse,  gyventojų pageidavimu 

prieš vėlines bei motinos dieną vežėme smėlį kapaviečių aplinkos tvarkymui.  

2018 metais išvalėme senojo parko teritoriją bei su mini traktoriumi išpjovėme didelį plotą 

krūmynų, žiemos sezono metu atlikome kitus parko švarinimo darbus išpjovėme senus nudžiūvusius 

medžius bei krūmus. Šiais metais iškirtome krūmus Stoties gatvėje, Kalno gatvėje prie naujai 

gyventojų lėšomis įrengtos vaikų žaidimo aikštelės bei Taikos gatvėje prie Sporto mokyklos esančių 

smegduobių.  Seniūnijos darbuotojai prisijungė ir dalyvavo akcijoje DAROM-2018, kurios metu 

tvarkėme miesto aplinką, išvežėme į sąvartyną per akciją surinktas šiukšles. Miesto prieigose prie 

Svalios ir Lėvens upių chemikalais naikinome Sosnovskio barštį.  

Svarų indėlį, tvarkant miesto aplinką ir viešąsias erdves, įneša ir atvykstantys dirbti asmenys 

pagal teismo sprendimus bei atliekantys viešuosius darbus už pašalpas.   

2018 metais įdarbinome 11 asmenų siųstų pagal teismo sprendimą iš Pasvalio rajono policijos 

komisariato dirbti viešuosius darbus. Dirbti į seniūniją neatvyko 10 asmenų, kuriems teismo 

sprendimu buvo skirta atlikti bausmę, atidirbant viešuosius darbus. Taip pat 2018 metais seniūnijai 

talkino 220 asmenų, kurie už pašalpas dirbo visuomenei naudingus darbus, palyginus su ankstesniais 

2017 metais visuomenei naudingus darbus dirbo 246 asmenys, 2016 metais – 224 asmenys, 2015 

metais – 309 asmenys.  

Kaip ir praėjusiais metais prieš miesto šventę Šilo geniai atnaujino, t. y. šveitė, impregnavo ir 

perdažė mieste esančias senas medžio skulptūras, taip prailgindami jų ilgaamžiškumą. 

Pasvalio miesto seniūnija pagal turimas galimybes ir ateityje grąžins Pasvalio miestą, tvarkys 

viešąsias erdves ir teritorijas bei infrastruktūrą, kad visiems čia gyvenantiems miesto gyventojams 

bei atvykusiems miesto svečiams būtų jauku ir miela. 

 

Seniūnas      Kęstutis Mitras 


