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ĮVADAS 

 

Vietos valdžios svarba tvarkant viešuosius reikalus ir sprendžiant visuomenės problemas yra 

neginčijama, o vietos savivaldos plėtra ir subsidiarumo principo įgyvendinimas yra ne tik 

demokratijos kokybės klausimas, bet ir vienas esminių visuomenės ir valstybės tvarios raidos 

veiksnių. Savivaldybės bendruomenė Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę įgyvendina per 

demokratiškai išrinktą savivaldybės tarybą, tačiau vietos savivalda – tai, pirmiausia, savarankiška 

teritorinio lygmens viešojo administravimo sistema, todėl įgyvendinant išrinktų atstovų priimamus 

sprendimus, darančius reikšmingą įtaką savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybei ir gerovei, 

svarbus vaidmuo ir didelė atsakomybė tenka savivaldybės vykdomajai institucijai – savivaldybės 

administracijos direktoriui ir jo vadovaujamai savivaldybės administracijai. Savivaldybės 

administracijos vadovai yra atsakingi už Savivaldybės administracijos darbo organizavimą, Lietuvos 

Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų 

įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jų kompetencijai priskirtais klausimais, Savivaldybės 

biudžeto vykdymą, ūkinę bei finansinę veiklą, viešąsias paslaugas gyventojams teikiančių įstaigų 

veiklos kontrolę. Kiekvienas Savivaldybės administracijos struktūrinis, struktūrinis teritorinis 

padalinys ir pavieniai tarnautojai, vykdydami priskirtas ar pavestas užduotis, įgyvendina Lietuvos 

Respublikos įstatymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Mero potvarkius, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus. 2020 m. Savivaldybės administracijos 

veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į Savivaldybės 2020−2022 metų strateginį veiklos planą ir 

Pasvalio  rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planą. 

Veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinių Savivaldybės administracijai ir 

Savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti priskiriamų funkcijų įgyvendinimą 2020 metais. 

Šioje ataskaitoje dėmesys skiriamas biudžeto vykdymui ir funkcijoms įgyvendinti skirtų lėšų 

panaudojimui, supažindinama su svarbiausiais konkrečiose veiklos srityse ataskaitiniu laikotarpiu 

atliktais darbais, pateikiami Savivaldybės administracijos įgyvendinamų funkcijų ir administruojamų 

Savivaldybės gyventojams teikiamų paslaugų rodikliai. 

 

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Nuo 2020 m. liepos 1 d.  Savivaldybės administraciją sudaro 13 struktūrinių ir 11 struktūrinių 

teritorinių padalinių (seniūnijų) bei 1 vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), 

tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui. Šio struktūrinio pertvarkymo rezultatas – 

Administracijoje numatytas naujas struktūrinis padalinys – Viešųjų pirkimų skyrius, vykdantis 

funkcijas viešųjų pirkimų srityje. Administracijos struktūriniai pertvarkymai buvo  grindžiami šiomis 

nuostatomis: siekiant išvengti funkcijų dubliavimosi; nustatyti aiškius valdymo (pavaldumo, 

koordinavimo) ryšius; optimaliai paskirstyti funkcijas. 

Administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičius 2020 metais nebuvo keistas.  

2020 m. gruodžio 31 d. Administracijoje dirbo 290 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (72 valstybės tarnautojai ir 218 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis). 

Analizuojant kokybinę Administracijos personalo sudėtį, duomenys apie amžių pateikiami 1 

lentelėje. 

 

1 lentelė. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 

pagal amžiaus grupes, 2020 m. 

Amžiaus grupės 18–30 m. 31–40 m. 41–50 m. 51–65 m. 
65 m. ir 

daugiau 

Valstybės tarnautojai 5 7 18 42 0 

Darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis 
8 19 47 139 5 
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Kaip matyti iš 1 lentelėje ir 1 paveiksle pateiktų duomenų, didžiausią Administracijos 

darbuotojų (valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis) sudaro 51–65 metų 

amžiaus darbuotojai.  

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, amžiaus kategorijoje iki 30 

metų, valstybės tarnautojų yra daugiau nei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, t. y.: 18–30 

metų amžiaus grupėje valstybės tarnautojų yra 6,9 proc. nuo visų valstybės tarnautojų, o darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, šioje grupėje yra 3,7 proc. Kategorijoje nuo 31 iki 40 metų amžiaus 

taip pat valstybės tarnautojų yra daugiau nei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, t. y.: 31–40 

metų amžiaus grupėje valstybės tarnautojų yra 9,7 proc. nuo visų valstybės tarnautojų, o darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, šioje grupėje yra 8,7 proc. Analogiška situacija 41–50 mažiaus grupėje 

– valstybės tarnautojų procentinė dalis yra 25, o darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 21,5. 

Situacija keičiasi amžiaus grupėje nuo 51 iki 65 metų amžiaus, šioje kategorijoje dirba 58,3 proc. visų 

valstybės tarnautojų ir net 63,8 proc. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, o daugiau kaip 65 

metų amžiaus – 2,3 proc. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

 
1 pav. Administracijos personalo sudėtis pagal amžių, 2020 m. 

 

Vidutinis Administracijos darbuotojų amžius 2020 m. – 52 metai. Administracijos darbuotojai 

„sensta“, tai parodo vidutinis Administracijos darbuotojų amžius, kuris 1 metais didesnis nei buvo 

2019 m. ir net 4 metais didesnis nei buvo 2016 m. (48 m.). Administracijos personalo amžiaus pokytis 

pateikiamas 2 paveiksle. 

Iš 2 paveiksle pateiktų duomenų matyti Administracijos darbuotojų amžiaus dinamika – 

2013–2016 metais darbuotojų amžius sistemingai „jaunėjo“, o nuo 2017 metų jaučiamas vidutinio 

darbuotojų amžius „senėjimas“. 2018 ir 2019 metais vidutinis darbuotojų amžius buvo toks pat kaip 

ir 2013 metais, o 2020 metais vidutinis darbuotojo amžius dar „paseno“ per vienerius metus – iki 52 

metų. 

 
2 pav. Administracijos darbuotojų vidutinio amžiaus pokytis 2013–2020 m. 

4,5 %
9 %

22,4 %

62,4 %

1,7 %

18-30 m. 31-40 m. 41-50 m. 51-65 m. 65 m. ir daugiau
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Administracijoje dirba 110 vyrų ir 180 moterų,  2020 metais moterys sudarė 62 proc. visų 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Administracijoje dirbančių moterų 

vidutinis amžius yra jaunesnis nei šioje įstaigoje dirbančių vyrų: pusė visų Administracijoje dirbančių 

vyrų priklauso 51–65 metų amžiaus grupei, t. y. net 50 proc., tuo tarpu moterų šiai amžiaus grupei 

priklauso 44 proc. Paminėtina, kad moterų apie 3 proc. nuo visų dirbančių moterų Administracijoje 

yra daugiau kaip 65 metų amžiaus, o vyrų – 5 proc.  

Administracijoje didžiausią valstybės tarnautojų dalį 2020 metais sudarė valstybės 

tarnautojai, kurių stažas Lietuvos valstybei yra daugiau kaip 25 metų (28 proc.) ir iki 5 metų (25 

proc.). Likusi dalis valstybės tarnautojų pasiskirstė taip (mažėjimo tvarka): 18 proc. valstybės 

tarnautojų – 16–20 metų stažas Lietuvos valstybei; po 11 proc. valstybės tarnautojų – 11–15 metų ir 

5–10 metų stažas; 7 proc. – 21–25 metų stažas (3 pav.). 

 

  

3 pav. Administracijos valstybės tarnautojų stažas Lietuvos valstybei, 2020 m. 

Apibendrinant visus aukščiau pateiktus duomenis, galima pateikti tokį Administracijos 

darbuotojo tipinį paveikslą – 52 metų amžiaus  moteris. 

 

Personalo kaita Administracijoje 2020 metais  

Per ataskaitinį laikotarpį, t. y. nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

Administracijoje:  

• priimti 25 asmenys (6 valstybės tarnautojai (iš jų 1 valstybės tarnautojas perkeltas 

tarnybinio kaitumo būdu) ir 19 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis). 

• atleista 30 asmenų (4 valstybės tarnautojai ir 26 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis). 

4 paveiksle pateikiama išsami priimtų, atleistų asmenų Administracijoje dinamika pagal 

atskiras grupes. 

 

25 %

11 %

11 %

18 %

7 %

28 %

iki 5 m. 5-10 m. 11-15 m. 16-20 m. 21-25 m. daugiau kaip 25 m.
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4 pav. Priimti ir atleisti valstybės tarnautojai/darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 2020 m. 

 

Didžiausia personalo kaita ataskaitiniu laikotarpiu: Administracijoje (atleista – 4, priimta – 10 

asmenų), Vaškų seniūnijoje (atleisti – 6, priimti – 5 asmenys), Pasvalio miesto seniūnijoje (atleisti – 

4, priimti – 2 asmenys), Saločių seniūnijoje (atleisti – 3, priimti – 3 asmenys). 

 

Konkursų, atrankų organizavimas 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 

pakeitimams, valstybės tarnautojų atrankos tvarka pakito iš esmės. Visus valstybės tarnautojus nuo 

minėto įstatymo įsigaliojimo dienos centralizuotai atrenka Valstybės tarnybos departamentas prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD). Įstaigos VTD pateikia duomenis 

apie valstybės tarnautojų poreikį.  

 

2 lentelė. VTD pateiktas valstybės tarnautojų poreikis skelbti konkursus/atrankas, 2020 m. 

Eil. 

Nr. 
Poreikio pavadinimas Prašymų skaičius 

1. 
Administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų 

koordinatorius) 

3 

2. Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas 6 

3. 
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas 

(Savivaldybės vyr. architektas) 

1 

4. Daujėnų seniūnijos seniūnas 1 

5. Saločių seniūnijos seniūnas 1 

6.  
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas 

(pakaitinio valstybės tarnautojo atranka) 

1 

 

Iš 2 lentelėje pateiktų duomenų matyti, jog iš viso buvo prašyta skelbti 13 konkursų/atrankų į 

valstybės tarnautojo pareigas. Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto konkursai buvo 

skelbiami net 6 kartus, Administracijos vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) – 3 

kartus.  

Į įstaigos/įmonės vadovo/direktoriaus pareigas 2020 metais buvo organizuota 13 konkursų.  

Vykdytos 6 atrankos į Administracijos struktūriniuose padaliniuose (skyriuose/tarnyboje) pagal 

darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareigas. 
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Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas 

2020 metais 80 Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, dalyvavo 166 mokymuose. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo pokytis 2013–2020 m. 

pateikiamas 5 paveiksle. 

 

5 pav. Mokymų skaičiaus pokytis, 2013–2020 m. 

 

Iš 5 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad 2020 metais (lyginant su 2015–2019 metų 

laikotarpiu) žymiai sumažėjo mokymų, kuriuose kvalifikaciją kėlė Administracijos valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skaičius. Pagrindinė tokią situaciją lėmusi 

priežastis – karantinas, paskelbtas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). Visi gyvi mokymai, 

konferencijos, susitikimai ir renginiai buvo sustabdyti, didžioji dalis – atšaukti, kai kurie, pakeitus jų 

datas, perkelti į virtualią erdvę. 

Duomenys apie 2020 metais mokymuose dalyvavusius Administracijos valstybės tarnautojus 

pagal atskiras mokymo rūšis pateikiami 6 paveiksle (duomenys sudaryti atsižvelgiant į numatytus 

2020 m. mokymosi prioritetus). 

 

6 pav. Mokymų, kuriuose kvalifikaciją tobulino Administracijos valstybės tarnautojai,  

rūšys, 2020 m.  
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Iš diagramoje pateiktų duomenų matyti, jog didžiausią dalį (46 proc.) sudaro specialiųjų ir 

profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, 

gilinimas.  

 

STRATEGINIS PLANAVIMAS 

 

2020 m. Savivaldybės administracijos veikla buvo vykdoma vadovaujantis Savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-29, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės 2020–

2022 metų strateginiu veiklos planu, sudarytu iš 9 programų. 
 

 01 prioritetinė sritis – Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas. Prioritetinei sričiai 

įgyvendinti buvo vykdomos programos:  

 06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa; 

 07 Investicijų ir verslo rėmimo programa; 

 08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa.              

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

Siekiamas 

dydis 

2021 m. 

Pasiektas 

dydis  

 2020 m. 

E-06-01-01 Paruoštų perdirbimui komunalinių atliekų 

dalis, nuo visų buityje susidariusių 

surinktų atliekų (proc.) 

60 58,5 

E-07-01-01 Verslumo lygis (veikiančių mažų ir 

vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-

iui gyventojų) 

18,3 14,89 

E-07-01-02 Materialiųjų investicijų apimtys 

tenkančios vienam savivaldybės 

gyventojui (EUR) 

1750 1131* 

E-08-01-01 Visuomenės aktyvinimui tenkanti 

savivaldybės biudžeto lėšų dalis, proc. 

1,5 0,69 

            *2019 metų duomenys 

 

 02 prioritetinė sritis – Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra. Prioritetinei sričiai 

įgyvendinti, buvo vykdomos programos: 

 01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa;  

            02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa; 

            03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa; 

            04 Kultūros programa; 

            09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa. 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas  

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

Siekiamas 

dydis  

2021 m. 

Pasiektas 

dydis  

2020 m. 

E-01-02-01 Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims 

pateikti per įstatymais nustatytus terminus, 

dalis tarp visų gautų prašymų (proc.) 

90 85 

E-02-02-01 Socialinei paramai skiriamų lėšų suma, 

tenkanti vienam Pasvalio rajono gyventojui 

(Eur) 

435 458 

E-03-02-01 Abiturientų, įgijusių vidurinį išsilavinimą 

dalis, nuo visų abiturientų skaičiaus, proc. 
98 96,3 

E-04-02-01 Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, nuo bendro 

finansavimo, (proc.) 
9,5 5,4 
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E-09-02-01 Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių 

savo sveikatą, dalis, (proc.) 
65,5 65,5* 

           *2018 m. duomenys, nes tyrimas atliekamas kas 4 metus 

 

 03 prioritetinė sritis – Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra. Prioritetinei sričiai 

įgyvendinti buvo vykdomos programos:  

 05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa.  

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas  

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

Siekiamas 

dydis 

2021 m. 

Pasiektas 

dydis  

2020 m. 

 

E-05-03-01 

Materialiųjų investicijų apimtys, 

tenkančios vienam savivaldybės 

gyventojui (Eur) 

 

1750 

 

1131* 

           *2019 m. duomenys 

 

Remiantis programų vykdytojų pateikta informacija, kiekvienos iš programų vykdymas 

nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį. 2020 m. iš  9 vykdytų programų buvo planuojama 

įgyvendinti 190 (2019 m. 194) priemonių, iš kurių įvykdytų pagal planą 105 arba 55,3 proc. (2019 

m. 125 arba 64,4 proc.), iš dalies įvykdytos  64 arba 33,6 proc. (2019 m. – 49 arba 25,25 proc.), 

neįvykdyta – 21 arba 11,1 proc. (2019 m. 20 arba 10,3 proc.). Informacija apie 2020–2022 m. 

Strateginio veiklos plano priemonių vykdymą pateikiama  3 lentelėje. 

 

3 lentelė. 2020–2022 m. SVP programų priemonių vykdymas 2020 m. 

Programos pavadinimas 
Planuotų 

priemonių 

sk. 

Įvykdytų 

pagal planą 

priemonių 

sk. 

Vykdomų 

pagal planą 

priemonių 

sk. 

Neįvykdytų 

pagal planą 

priemonių 

sk. 

Programos 

vykdymas 

proc. 

01 prioritetinė sritis. Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas. 

06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio 

plėtros programa 
11 6 4 1 90,9 

07 Investicijų ir verslo rėmimo 

programa 
22 2 12 8 63,6 

08 Bendruomeninės veiklos ir 

jaunimo rėmimo programa 
15 10 2 3 80,0 

Iš viso 01 prioritetinės srities 

įgyvendinimas: 
48 18 18 12 75,0 

02 prioritetinė sritis. Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra  

01 Savivaldybės funkcijų 

įgyvendinimo ir valdymo programa 
45 37 7 1 97,8 

02 Socialinės paramos politikos 

įgyvendinimo programa 
36 20 16 0 100,0 

03 Ugdymo proceso ir kokybiškos 

ugdymosi aplinkos užtikrinimo 

programa 

16 10 5 1 93,8 

04 Kultūros programa 16 8 6 2 87,5 

09 Sveikatos apsaugos politikos 

įgyvendinimo ir sporto programa 
14 7 7 0 100,0 

Iš viso 02 prioritetinės srities 

įgyvendinimas: 
127 82 41 4 96,9 

03 prioritetinė sritis. Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra  

05 Infrastruktūros objektų priežiūros 

ir plėtros programa 
15 5 5 5 66,7 
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Programos pavadinimas 
Planuotų 

priemonių 

sk. 

Įvykdytų 

pagal planą 

priemonių 

sk. 

Vykdomų 

pagal planą 

priemonių 

sk. 

Neįvykdytų 

pagal planą 

priemonių 

sk. 

Programos 

vykdymas 

proc. 

Iš viso 03 prioritetinės srities 

įgyvendinimas: 
15 5 5 5 66,7 

Iš viso: 190 105 64 21 88,9 

 

 Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 

programų finansavimą ir skirtų lėšų panaudojimą pateikiama 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programų 

finansavimas 

Prioritetinės srities 

pavadinimas 

P
ro

g
ra

m
o
s 

k
o

d
as

 

Programos 

pavadinimas 

Lėšos 2020 m.  

 (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur 

2020 m. 

asignavimų 

patvirtintas 

planas * 

2020 m. 

asignavimų 

patikslintas 

planas** 

2020 m. 

panaudotos 

lėšos 

 

 

01 Ekonominė 

plėtra ir 

konkurencingumo 

didinimas 

 

06 Aplinkos apsaugos ir 

žemės ūkio plėtros 

programa 

1026,2 1362,2 1340,5 

07 Investicijų ir verslo 

rėmimo programa 
4448,0 6053,9 4128,7 

08  Bendruomeninės 

veiklos ir jaunimo 

rėmimo programa 

 

171,4 
199,9 

182,8 

 

Iš viso 01 prioritetui: 5655,9 7616 5652 

02 Žmogiškųjų 

išteklių ir 

socialinės gerovės 

plėtra 

01 Savivaldybės 

funkcijų 

įgyvendinimo ir 

valdymo programa 

6899,5 7387,1 7182,2 

02 Socialinės paramos 

politikos 

įgyvendinimo 

programa 

10228,8 10705,3 
10459,1 

 

03 Ugdymo proceso ir 

kokybiškos 

ugdymosi aplinkos 

užtikrinimo 

programa 

12944,5 12990,7 
 

12947,4 

04 Kultūros programa 2152,4 2446,2 2434,9 

09 Sveikatos apsaugos 

politikos 

įgyvendinimo ir 

sporto programa 

517,0 817,6 766,4 

Iš viso 02 prioritetui: 32742,2 34346,9 33790,0 

03 Subalansuota 

teritorijų ir 

infrastruktūros 

plėtra 

05 Infrastruktūros 

objektų priežiūros ir 

plėtros programa 
1957,6 3052,1 2960,6 
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Iš viso 03 prioritetui: 1957,6 3052,1 2960,6 

Iš viso SVP prioritetams: 40355,7 45015 42402,6 

 

 * pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos2020-02-26  sprendimą Nr. T1-29 

 ** pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimą Nr. T1-244 

 

 2020 m. nevykdomų priemonių buvo beveik visose programose, išskyrus (02) Socialinės 

paramos politikos įgyvendinimo ir (09) Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto 

programoje.    

Vertinant priemonių įgyvendinimą 2020 m. pastebima, kad nemaža dalis planuotų kriterijų 

nepasiekti dėl COVID-19 pandemijos ir  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino. Tai 

turėjo įtakos daugumai vykdomų priemonių, ypač Kultūros programoje (kodas 04), nes nevyko 

planuoti projektai susiję su renginių organizavimu, nepasiektas daugumo renginių lankytojų skaičius. 

Taip pat dalis vertinimo kriterijų galėjo būti nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ankstesniais 

metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio gyventojų skaičiaus. Gyventojų mažėjimas dėl emigracijos ir 

kitų demografinių procesų galėjo turėti įtakos kodėl užsibrėžti vertinimo kriterijai buvo nepasiekti 

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programoje (kodas 02), kur nemažai vertinimo kriterijų 

buvo susiję su paramos gavėjų skaičiumi ir suteiktomis paslaugomis.  

Siekiant Pasvalio rajono savivaldybės strateginių tikslų, planuotos, bet neįgyvendintos 2020 m. 

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

Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus ir skiriamą finansavimą. 

 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

 

Pajamos. Savivaldybės tarybos  patvirtintame 2020 metų Savivaldybės biudžete planuota 

gauti  35923,9 tūkst. Eur pajamų, gauta 35425,9 tūkst.  Eur.  Biudžeto pajamų planas įvykdytas 98,6 

proc.  Biudžeto pajamų įvykdymo pasiskirstymas 2020 m. pavaizduotas 7 paveiksle. 

 
 

7 pav.  Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamos  (tūkst. Eur) 

 

Savivaldybės biudžeto pajamų kitimas 2016–2020 metais pavaizduotas 8 paveiksle. 
 

66,7

55,7

731,1

909

18021,3

15642,1

Mokesčiai už aplinkos teršimą ir už

valstybinius gamtos išteklius

Ilgalaikio turto realizavimo pajamos

Vietinės rinkliavos

Biudžetinių įstaigų pajamos už

teikiamas paslaugas

Dotacijos

Mokesčiai
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8 pav.  Pasvalio rajono savivaldybės  pajamos 2016–2020 metais (tūkst. Eur) 

 

Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas  37303,3 tūkst. Eur. Išleista  

36365,2 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 97,5 proc. 2020 metais grąžinome 176859,93 Eur 

nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 6046,45 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 

10676,0 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 

8485,56 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 137,41 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui 

užtikrinti, 100,0 Eur nuomojamo būsto kompensacijoms mokėti, 66850,22 Eur Užimtumo didinimo 

programos lėšų, skirtų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę 

paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, 84236,29 Eur  lėšų, skirtų piniginei socialinei 

paramai nepasiturintiems gyventojams laikinai nevertinant turimo turto ir dėl Valstybės remiamų 

pajamų dydžio padidinimo, 328,0 Eur lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos 

pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti.  

 

5 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 

(tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2020 m. 

patikslintas 

išlaidų 

planas 

2020 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta- 

Plano 

įvyk-

dymas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Bendrosios valstybės paslaugos 3217,4 3112,8 -104,6 96,7 8,7 

2. Gynyba 32,7 32,7 0 100 0,1 

3. 
Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 
728,5 728,5 0 100 2,0 

4. Ekonomika 5678,1 5205,3 -472,8 91,7 14,6 

5. Aplinkos apsauga 837,5 815,8 -21,7 97,5 2,3 

6. Būstas ir komunalinis ūkis 1859,6 1805,8 -53,8 97,1 5,1 

7. Sveikatos apsauga 613,5 610,0 -3,5 99,5 1,7 

8. Poilsis, kultūra ir religija 5679,3 5612,9 -66,4 98,8 15,8 

9. Švietimas 12666,2 12626,0 -40,2 99,6 35,4 

10. Socialinė apsauga 5256,2 5081,0 -175,2 96,7 14,3 

 Iš viso išlaidų 36569,0 35630,8 -938,2 97,6 100 

 
Finansinių įsipareigojimų  

vykdymas (paskolų grąžinimas) 
733,3 733,4 0,1   

 
Finansinio turto įsigijimo 

išlaidos 
1,0 1,0 0   

 Iš viso 37303,3 36365,2 -938,1   

10543,8
9322 9153,7

9809,9

12331,611676,4
12605,1

15684,4
16027,7

17678,5

2016 2017 2018 2019 2020

Dotacijos

Mokesčiai ir

turto pajamos
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6 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę 

klasifikaciją (tūkst. Eur)  

Eil. 

Nr. 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2020 m. 

išlaidų 

planas 

 

2020 m. 

išlaidų 

įvykdymas 

(kasinės 

išlaidos) 

Įvykdyta +/ 

neįvykdyta - 

Plano 

įvyk-

dymas 

(proc.) 

Išlaidų 

struktūra 

pagal 

įvykdymą 

(proc.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 
18939,5 18874,4 -65,1 99,7 51,9 

1.1. Darbo užmokestis 18624,7 18566,3 x x x 

1.2. Socialinio draudimo įmokos 314,8 308,1 x x x 

2.  
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
6303,3 6046,4 -256,9 95,9 16,6 

2.1. Mityba 329,7 320,5 x x x 

2.2. 
Medikamentai (darbuotojų 

sveikatos tikrinimas) 
25,0 24,4 x x x 

2.3. Ryšių paslaugos 76,3 73,5 x x x 

2.4. Transporto išlaikymas 393,9 379,3 x x x 

2.5. Apranga ir patalynė 25,0 24,2 x x x 

2.6. Komandiruočių išlaidos 7,6 7,1 x x x 

2.7. 
Gyvenamųjų vietovių viešojo 

ūkio išlaidos  
136,0 133,1 x x x 

2.8. 
Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 
1788,0 1752,9 x x x 

2.9 Kvalifikacijos kėlimas 47,5 45,1 x x x 

2.10 
Ekspertų ir konsultantų paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
13,6 9,1 x x x 

2.11 Komunalinės paslaugos 897,7 882,6 x x x 

2.12 

Informacinių technologijų 

prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

172,0 167,0 x x x 

2.13 Reprezentacinės išlaidos 29,6 22,1 x x x 

2.14 
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
2361,4 2205,5 

x x x 

3. Palūkanos 35,2 34,1 -1,1 96,8 0,1 

3.1. Sumokėtos palūkanos 35,2 34,1 x x x 

4.  Subsidijos  405,4 405,4 0 100 1,1 

4.1. 
Subsidijos (UAB Pasvalio 

autobusų parkas) 
405,4 405,4    

5. Socialinės išmokos 2522,1 2387,2 -134,9 94,6 6,6 

5.1. Socialinė parama (pašalpos) 2339,0 2213,6 x x x 

5.2. Darbdavių socialinė parama  183,1 173,6 x x x 

6. Kitos išlaidos 856,4 842,6 -13,8 98,4 2,3 

7. 
Materialiojo ir nematerialiojo 

turto  įsigijimo išlaidos 
7507,1 7040,7 -466,4 93,8 19,4 

7.1. 
Materialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 
7452,1 6998,0 x x x 

7.2. 
Nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 
55,0 42,7 x x x 

8. 
Finansinio turto įsigijimo 

išlaidos 
1,0 1,0 0 100 0 

8.1. 
Akcijos ir kitas nuosavas 

kapitalas 
1,0 1,0 

x x x 

9. Išlaidos dėl finansinių 733,3 733,4 0,1 100 2,0 
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įsipareigojimų vykdymo 

9.1. Paskolos (grąžintos) 733,3 733,4 x x x 

10. Iš viso išlaidų 37303,3 36365,2 -938,1 97,5 100 

 

Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto išlaidų struktūra ir įvykdymas pagal 

programas pavaizduotas 9 paveiksle. 

 

 
9 pav. 2020 metų biudžeto asignavimų pagal programas, struktūra (tūkst. Eur) 

             

Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 

2685,3  tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 1303,3 tūkst. Eur.  Per 2020 metus grąžinta 733,4 tūkst. 

Eur ilgalaikių paskolų, sumokėta 34,1  tūkst. Eur palūkanų. Per 2020 m. pasirašyta viena kreditavimo 

sutartis su AB SEB  banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 716,1 tūkst. 

Eur sumai.  

           2020 m. liepos 10 d. buvo pasirašyta trumpalaikės paskolos sutartis su LR finansų ministerija 

1000,0 tūkst. Eur sumai. Nevykdant 2020 metų pajamų plano iš Gyventojų pajamų mokesčių, iš LR 

finansų ministerijos gauta 500,0 tūkst. Eur. Metų pabaigoje grąžinta 300,0 tūkst. Eur. Negrąžintos 

trumpalaikės paskolos likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 200,0 tūkst. Eur. 

 Informacija apie negrąžintų ilgalaikių paskolų likučius 2016-01-01–2021-01-01 laikotarpiu 

pateikiama 10 paveiksle. 

 

Savivaldybės funkcijų 

įgyvendinimo ir 

valdymo programa

6300,6

18%

Socialinės paramos 

politikos 

įgyvendinimo 

programa

4556

13%

Ugdymo proceso ir 

kokybiškos ugdymosi 

aplinkos užtikrinimo 

progama

12947,2

36%

Kultūros programa

2434,4

7%

Infrastruktūros 

objektų priežiūros ir 

plėtros programa

2960,3

8%

Aplinkos apsaugos ir 

žemės ūkio plėtros 

programa

1354,5

4%

Investicijų ir verslo 

rėmimo programa

4128,8

12%

Bendruomeninės 

veiklos ir jaunimo 

rėmimo programa

182,8

0%

Sveikatos apsaugos 

politikos 

įgyvendinimo ir 

sporto programa

766,2

2%
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10 pav. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2016-01-01–2021-01-01 (tūkst. Eur) 

 

           Mokėtinos sumos. 2020 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės 

funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 328,8 tūkst. Eur (be ilgalaikių ir trumpalaikės 

paskolų). Per 2020 metus mokėtinos sumos sumažėjo 475,1 tūkst. Eur. Informacija apie mokėtinas 

sumas 2016-01-01–2021-01-01 laikotarpiu pateikiama 11 paveiksle. 

 
11 pav. Mokėtinos sumos 2016-01-01–2021-01-01 (tūkst.  Eur) 

 

Valstybinės žemės nuomos mokestis  

Nuomos mokesčiu už valstybinę žemę 2020 m. apmokestinta 4315 sklypų, suformuota 1940 

deklaracijų. Informacija apie priskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį pateikiama 12 

paveiksle. 

 

3414,4

2814,7
2723,2 2692,8 2686,3 2685,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

470,7

322,9

320,2

657,7

803,9

328,8

120,9

0

19,3

112,9

239,3

74,6

2016

2017

2018

2019

2020

2021 Iš viso Iš jų virš 45 dienų
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12 pav. Informacija apie priskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį 2016–2020 m. (tūkst. 

Eur) 

 

 

BUHALTERINĖ APSKAITA 
 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai 2020 metais buvo patvirtinta sąmata  14998,3 

tūkst. Eur, padaryta 14216,8 tūkst. Eur kasinių išlaidų.  

 

7 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018–2020 m. biudžeto išlaidų 

įvykdymas pagal asignavimo šaltinius 

Asignavimų 

šaltinis ir 

programos  kodas  

Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Kasinės išlaidos tūkst. 

Eur 
Ekonomija, tūkst. Eur 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa 

B01 2278,2 2206,5 2498,3 2205,3 2160,8 2415,9 -72,9 -45,7 -82,4 

S01 15,4 19,9 19,9 15,4 19,9 19,9 0 0 0 

D01 243,1 276,2 368,9 243,0 275,6 301,8 -0,1 -0,6 67,1 

02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa 

B02 36,3 38,8 1403,8 36,2 38,1 1300,0 -0,1 -0,7 -103,8 

D02 - - 758,7 - - 737,5 - - -21,2 

03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa 

B03 106,0 397,3 206,8 106,0 397,3 206,7 0 0 -0,1 

E03 93,4 147,1 114,7 83,2 134,5 114,2 -10,2 -12,6 -0,5 

04 Kultūros programa 

B04 21,3 9,5 12,5 21,2 9,5 12,2 -0,1 0 -0,3 

05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa 

B05 484,1 530,5 404,6 448,4 492,1 366,7 -35,7 -38,4 -37,9 

B05 (kelių 

priežiūros programos 

lėšos) 
1095,2 1275,4 2632,5 1067,6 1272,1 2589,0 -27,6 -3,3 -43,5 

VD05 - - 15,0 - - 4,6 - - -10,4 

06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa 

B06 616,7 678,6 755,3 616,5 674,5 740,9 -0,2 -4,1 -14,4 

D06 317,0 317,0 512,0 317,0 317,0 512,0 0 0 0 

Z06 75,4 66,0 82,2 69,9 55,4 74,8 -5,5 -10,6 -7,4 

E06 - 400,4 12,7 - 386,9 12,7 - -13,5 0 

07 Investicijų ir verslo rėmimo programa 

B07 569,5 585,0 2051,1 494,0 525,3 1736,4 -75,5 -59,7 -314,7 

Z07 680,0 594,5 650,0 649,8 563,8 649,3 -30,2 -30,7 -0,7 

W07 4,0 91,1 112,3 0,006 56,8 108,9 -4 -34,3 -3,4 

223 247

344

474

606

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
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E07 958,3 1845,7 1706,6 783,9 1526,7 1634,2 -174,4 -319 -72,4 

08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa 

B08 142,8 155,7 167,9 142,8 149,7 167,8 0 -6 -0,1 

D08 61,8 - - 60,4 - - -1,4 - - 

09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa 

B09 230,9 223,3 447,2 230,9 223,3 447,1 0 0 -0,1 

S09 77,2 71,3 58,6 77,1 71,3 58,5 -0,1 0 -0,1 

W09 - - 1 - - 0,9 - - -0,1 

E09 - - 5,7 - - 4,8 - - -0,9 

Iš viso 8106,6 9929,8 14998,3 7668,6 9350,6 14216,8 -438,0 -579,2 -781,5 

 

B – Biudžeto lėšos 

D – Valstybinėms, perduotoms savivaldybei funkcijoms skirtos lėšos 

Z – Biudžetas (kitos lėšos) 

W – Projektai, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis 

E – Europos Sąjungos paramos lėšos 

S – Teikiamoms paslaugoms finansuojamos biudžeto lėšomis 

VD – Valstybės dotacijos 

 

Bendras 2020  m. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos biudžetas (kasinės išlaidos), 

lyginant su 2019 m., išaugo 4866,2 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką kasinių išlaidų augimui turėjo tai, kad, 

lyginant su 2019 metais, Kelių priežiūros programos lėšų įsisavinimas padidėjo 1316,9 tūkst. Eur, 

taip pat 1999,4 tūkst. Eur išaugo Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos lėšų 

panaudojimas dėl Socialinės paramos ir sveikatos skyriui panaikinto asignavimų valdytojo statuso.  

 

8 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018–2020 m. biudžeto išlaidų 

įvykdymas 

Programos 

pavadinimas 

Patvirtinta metams tūkst. Eur Kasinės išlaidos tūkst. Eur Ekonomija, tūkst. Eur.  

2018 

m. 

2019 

m. 

2020    

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020    

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Administracija  

(1, 2, 3, 4, 8 

programos) 

2738,1 2919,7 5238,5 2663,5 2872,7 4963,6 -74,6 -47,0 -274,9 

Administracija 

(1, 9 spec. 

programos) 

92,6 91,2 78,5 92,5 91,2 78,4 -0,1 0,0 -0,1 

Infrastruktūros 

objektų priežiūra 

ir 

modernizavimas  

(5 programa) 

1579,3 1805,9 3037,1 1516,0 1764,2 2955,7 -63,3 -41,7 -81,4 

Investicijų 

programa 

(7 programa) 

2211,8 3116,3 4520,0 1927,8 2672,5 4128,8 -284,0 -443,8 -391,2 

Melioracija  

(6 programa) 
241,4 317,0 512,0 241,4 317,0 512,0 0,0 0,0 0,0 

Melioracija – ES 

Solidarumo 

fondo lėšos, 

skirtos  Valstybei 

nuosavybės teise 

priklausančiai dėl 

liūčių pažeistai 

melioracijos 

infrastruktūrai 

atkurti  

- 400,4 12,7 - 386,9 12,7 - -13,5 0,0 
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(6 programa) 

Aplinkosaugos 

programa)  

(6 programa) 

692,1 725,9 837,5 686,4 711,4 815,7 -5,7 -14,5 -21,8 

Melioracijos 

asociacijoms  

(6 programa) 

75,6 18,7 0,0 75,5 18,6 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Sveikatos 

apsaugos 

politikos 

įgyvendinimo ir 

sporto programa  

(9 programa) 

230,9 223,3 436,4 230,9 223,3 436,4 0,0 0,0 0,0 

Neformaliojo 

vaikų ir 

suaugusių 

švietimo 

programa  

(3 programa) 

94,0 98,7 97,6 83,8 86,1 97,2 -10,2 -12,6 -0,4 

ES lėšos projekto 

įgyvendinimui  

(3 programa)  

- 49,0 19,6 - 49,0 19,6 - 0,0 0,0 

Organizacijų 

veiklos rėmimas 

(bendruomenių, 

religinių 

bendrijų, 

policijos, 

jaunimo 

programų 

rėmimas ir kt.) 

(2, 8 programos) 

150,8 163,7 175,9 150,8 157,7 175,8 0,0 -6,0 -0,1 

Valstybės 

dotacijos  

(5 programa) 

- - 15,0 - - 4,6 - - -10,4 

VB lėšos 

projektų 

įgyvendinimui 

(9 programa) 

- - 1,0 - - 0,8 - - -0,2 

ES lėšos projektų 

įgyvendinimui  

(9 programa) 

- - 5,7 - - 4,8 - - -0,9 

Administracija 

(9 programa) 
- - 10,8 - - 10,7 - - -0,1 

Iš viso 8106,6 9929,8 14998,3 7668,6 9350,6 14216,8 -438,0 -579,2 -781,5 

 

Nevyriausybinių organizacijų veiklai vykdyti skirta 175,9 tūkst. Eur, panaudota 175,8 tūkst. 

Eur, iš jų policijos įstaigoms – 8,0 tūkst. Eur, jaunimo veiklai remti – 15,6 tūkst. Eur, vaikų vasaros 

stovykloms – 69,00 tūkst. Eur, religinėms bendrijoms – 20,0 tūkst. Eur, bendruomenėms 55,2 tūkst. 

Eur, religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimui – 8,0 tūkst. Eur.  

Sporto klubams 2020 m. skirta  ir panaudota 178,5 tūkst. Eur, iš jų VšĮ „SSK“ 140,0 tūkst. 

Eur, kitiems sporto klubams 38,5 tūkst. Eur.  

Gyventojų sveikatos stiprinimas bei ligų prevencijos veiklos vykdymui 2020 m. buvo skirta 

ir panaudota 257,9 tūkst. Eur, iš jų VšĮ Pasvalio ligoninei 200,0 tūkst. Eur universaliai stacionariai 

rentgeno diagnostikos medicinos priemonei įsigyti, 43,3 tūkst. Eur kompiuterinio tomografo 

modernizavimo daliniam finansavimui, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui 

14,6 tūkst. Eur mobilaus Covid-19 ėminių ėmimo punkto daliniam išlaidų kompensavimui. 
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9 lentelė. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo išlaidų vykdymo ataskaita (B01, 

D01) 

Išlaidų 

pavadinimas 

Patvirtinta metams tūkst. Eur 
Apmokėtos išlaidos 

tūkst. Eur 

Apmokėtos 

išlaidos 2019 

m. lyg.su 

2018m. +,- 

tūkst. Eur. 

Apmokėtos 

išlaidos 2020 

m. lyg.su 2019 

m. +,- 

tūkst. Eur. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020     

Darbo 

užmokestis 
1212,0 1734,4 1846,4 1203,2 1714,2 1835,1 511,0 120,9 

Socialinio 

draudimo 

įmokos 

372,4 30,2 30,3 368,1 29,5 29,1 -338,6 -0,4 

Paslaugos 197,5 188,6 223,3 195,5 181,6 143,9 -13,9 -37,7 

Ryšių paslaugos 31,9 32,2 32,9 31,9 32,0 31,2 0,1 -0,8 

Transporto 

išlaikymas 
35,6 17,3 15,6 30,8 16,4 13,8 -14,4 -2,6 

Spaudiniai 0,6 0,9 1,0 0,6 0,9 1,0 0,3 0,1 

Prekės 55,9 49,2 119,4 45,2 44,9 89,3 -0,3 44,4 

Komandiruotės 11,2 7,2 1,2 10,4 6,6 1,0 -3,8 -5,6 

Kvalifikacijos 

kėlimas 
11,7 10,2 4,6 8,6 8,2 4,0 -0,4 -4,2 

Komunalinės 

paslaugos 
24,8 22,5 15,5 22,1 17,9 11,4 -4,2 -6,5 

Informacinių 

technologijų 

prekės ir 

paslaugos 

- - 47,4 - - 43,3 - - 

Ilgalaikio turto 

remontas 
1,3 4,4 1,3 1,2 4,0 1,2 2,8 -2,8 

Reprezentacinės 

prekės 
11,9 8,5 9,5 11,7 8,5 6,7 -3,2 -1,8 

Apranga 1,1 1,1 3 1,0 0,1 2,9 -0,9 2,8 

Socialinės 

pašalpos 
8,9 69,4 9,0 8,6 67,6 3,8 59,0 -63,8 

Moksleivių 

skatinimas 
2,0 2,0 3,0 1,9 1,6 2,8 -0,3 1,2 

Autobusų parko 

nuostolingi 

maršrutai 

500,0 200,0 405,4 500,0 200,0 405,4 -300,0 205,4 

Turto išlaidos 

(Palūkanos) 
35,0 36,2 35,2 33,4 35,1 34,1 1,7 -1,0 

Materialaus ir 

nematerialaus 

turto įsigijimas 

58,0 58,0 62,2 57,0 56,6 56,7 -0,4 0,1 

Finansinio turto 

įsigijimas 

(akcijos) 

6,0 4,0 1,0 6,0 4,0 1,0 -2,0 -3,0 

Iš viso 2577,8 2476,3 2867,2 2537,2 2429,7 2717,7 -107,5 288,0 
 

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos išlaidos padidėjo 288 tūkst. Eur.  

Lyginant 2020 m. su 2019 m. labiausiai išaugo darbo užmokesčio – 120,9 tūkst. Eur bei kitų prekių 

išlaidos – 44,4 tūkst. Eur. Tačiau paslaugų išlaidos sumažėjo net 37,7 tūkst. Eur. Dėl šalyje 

vyraujančios pandemijos kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos, lyginant su 2019 m., 

sumažėjo 9,8 tūkst. Eur. 
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2020 m. išlaidos  UAB „ Autobusų  parko“ nuostolingiems  maršrutams dengti sudarė 405,4 

tūkst.  Eur. 2020 m. nuostolingiems maršrutams dengti buvo skirta 200,0 tūkst. Eur, t. y. 205,4 tūkst. 

daugiau negu 2019 m. Išlaidos padidėjo dėl karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje, nes 

karantino metu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais keleiviai Pasvalio rajone buvo 

vežami nemokamai, tačiau 193,4 tūkst. Eur sumažėjo nemokamo mokinių pavėžėjimo išlaidos. 

2020 m., palyginus su 2019 m., 0,1 tūkst. Eur padidėjo išlaidos ilgalaikio turto įsigijimui. 

Išlaidos reprezentacinėms atsargoms sumažėjo 1,8 tūkst. Eur, o aprangai padidėjo 2,8 tūkst. Eur – 

buvo nupirkti spec. drabužiai. 
 

10 lentelė. 2020 m. gautas finansavimas šiems projektams 

Eil. 

Nr. 
Projekto ar programos pavadinimas 

Gautas finansavimas, 

tūkst. Eur 

ES VB SB 

1.  Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra  23,2  4,1 

2.  Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai 50,8   

3.  Pasvalio P. Vileišio gimnazijos modernizavimas 35,7 3,1  

4.  
Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra 

Pasvalio muzikos mokykloje 
7,6  4,3 

5.  Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas 42,7  8,6 

6.  Pasvalio r. Pamažupių k. viešosios infrastruktūros įrengimas   11,4 

7.  Daugiatiksliai plėtros projektai   22,8 

8.  
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėje 
45,2  15,5 

9.  Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra 113,1 10,0 33,6 

10.  
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas 

Joniškėlio dvaro parke 
318,1  128,8 

11.  Pasvalio kultūros centro pastato rekonstrukcija  518,0 199,0 

12.  
Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo ir 

relaksacijos centras 
143,0  249,2 

13.  Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas 63,7 5,6 5,3 

14.  Pasvalio P. Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas  316,7  

15.  Pasvalio r. Pušaloto mstl. viešosios infrastruktūros atnaujinimas 50,5 8,9 0 

16.  Pasvalio r. Raubonių mstl. viešosios infrastruktūros atnaujinimas 13,3 2,4 92,4 

17.  Pasvalio r. Saločių mstl. viešosios infrastruktūros atnaujinimas 80,6 14,2 0 

18.  
Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Pasvalio r. savivaldybės 

egzaminų centruose-grupėse įrengimas 
 31,4  

19.  

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, 

įgyvendinimas Pasvalio rajone 

1,3 0,1 0,2 

20.  
Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo 

kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas 
55,7 16,2  

21.  
Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir 

prieinamumo gerinimas 
10,4 1,8  

22.  Pasvalio r. Pervalkų k. Ežero g. kapitalinis remontas    11,3 

23.  
Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio r. savivaldybes jungiančių 

turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 
48,4  8,5 

24.  
 Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos 

efektyvumo didinimas 
  19,9 

25.  Kokybės krepšelis 19,6   

26.  
Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos Pasvalyje, Vytauto 

Didžiojo a. 7, infrastruktūros modernizavimas 
 550,0 6,5 
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27.  Pasvalio r. Daujėnų  mstl. viešosios infrastruktūros atnaujinimas 124,6 22,0 134,0 

28.  
Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos 

centrų plėtra Pasvalio r. savivaldybėje 
125,3  10,8 

 Iš viso: 1372,8 1500,4 966,2 

 

Savivaldybės administracijos įsiskolinimai, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sudarė 242,2 

tūkst. Eur, 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 600,7 tūkst. Eur.  

 Įsiskolinimą prekėms ir paslaugoms, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sudarė 39,2 tūkst. 

Eur. Įsiskolinimas už ryšių įrangos įsigijimą ir ryšių paslaugas ir prekes 0,2 tūkst. Eur, materialiojo 

turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 13,3 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos 

– 0,8 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,1 tūkst.  Eur, kitų 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 24,8 tūkst.  Eur. Įsiskolinimas daugiau  kaip 45 d. sudaro – 2,2 

tūkst. Eur. Įsiskolinimas daugiau kaip  1 m. – 0,3 tūkst. Eur.  

 Įsiskolinimas socialinei paramai pinigais (važiavimo keleiviniu transportu lengvatos)  sudarė  

69,0 tūkst. Eur, autobusų parko nuostolingi maršrutai – 31,1 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiais 

metais,  įsiskolinimas Autobusų parkui sumažėjo 240,0 tūkst. Eur.   

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, kompensacijos už šildymą  liko nesumokėta 5,3 tūkst. 

Eur, kitos paramos pinigais -29,8 tūkst. Eur, socialinės paramos natūra – 3,2 tūkst. Eur, kito kuro 

kompensacijos -13,4 tūkst. Eur.  Įsiskolinimas daugiau kaip 45 d. sudaro – 69,0 tūkst. Eur. 

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas už materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidas sudaro 51,2 tūkst. Eur: įsiskolinimas už ilgalaikio materialiojo turto ir įsigijimo 

išlaidas  sudarė -25,8 tūkst. Eur, ilgalaikio turto finansinė nuoma (lizingas) -25,3 tūkst. Eur. 

Įsiskolinimas virš 45 d. sudaro – 3,4 tūkst. Eur. Įsiskolinimas daugiau kaip 1 m. – 6,1 tūkst.  Eur. 

Lyginant su praėjusiais metais, įsiskolinimas materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių 

įsipareigojimų  padidėjo 5,2 tūkst. Eur. 

Įsiskolinimai 2020 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo 358,5 tūkst. Eur. Sumažėjo 

įsiskolinimai: darbo užmokesčiui ir „Sodrai“ 16,8 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugos 39,4 tūkst. Eur,  

autobusų parko nuostolingi maršrutai – 181,8 tūkst. Eur, socialinės išmokos (pašalpos) – 125,7 tūkst. 

Eur. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos padidėjo 5,2 tūkst. Eur. 

 

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Administracija 2020 metais atliko 673 prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, iš kurių 

45 pirkimai atlikti naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogu, 62 viešieji pirkimai 

atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS).  

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, 

2020 metais CVP IS paviešino 205 sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus bei sutarčių pakeitimus.  

 

 

INVESTICIJOS  

 

Informacija apie Savivaldybės administracijos įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, 

parengtus investicinius projektus bei pateiktas paraiškas finansavimui gauti iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, Lietuvos valstybės biudžeto (VIP) bei kitų Lietuvos ir Europos Bendrijų programų  

pateikiama 11 lentelėje. 
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11 lentelė. Įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, parengti investiciniai projektai bei pateiktos 

paraiškos finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos valstybės 

biudžeto (VIP) bei kitų Lietuvos ir Europos Bendrijų programų 
 

Projekto (veiklos) pavadinimas Finansavimo šaltinis 
Biudžetas 

(tūkst. Eur) 
Pastabos 

Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos 

Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 7, 

infrastruktūros modernizavimas 

Valstybės investicijų 

programas (VIP) lėšos 

 

550,0 Projektas įgyvendintas 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

sporto aikštyno, adresu Rūtų g. 6 

Pasvalys, atnaujinimas 

Valstybės investicijų 

programas (VIP) ir 

Savivaldybės lėšos 

666,0 
Gauta 317 tūkst. Eur 

Projektas  įgyvendintas  

Pasvalio kultūros centro pastato 

Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, 

rekonstravimas 

Valstybės investicijų 

programas (VIP) ir 

Savivaldybės lėšos 

568,0 Projektas įgyvendintas 

„Pasvalio krašto muziejus – 

modernus kultūros populiarinimo, 

edukacijos ir relaksacijos centras“ 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

653,7 Projektas įgyvendintas 

Pasvalio rajono Pušaloto miestelio 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

206,2 Projektas įgyvendintas 

Pasvalio rajono Saločių miestelio 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

245,8 Projektas įgyvendintas 

Pasvalio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

174,3 Projektas įgyvendintas 

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas Pasvalio rajono 

savivaldybėje 

ES Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžeto lėšos 
185,6 Projektas įgyvendintas 

Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 

Rokiškio rajonų savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra  

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės biudžeto  

lėšos 

227,2 Projektas įgyvendintas 

 Modernaus tarpvalstybinio vaikų 

ir jaunimo verslumo kompetencijų 

ugdymo tinklo bibliotekose 

kūrimas 

Europos Sąjungos „Interreg“ 

programos Savivaldybės 

biudžeto  lėšos  

628,0 Projektas įgyvendintas 

Pasvalio rajono savivaldybės 

socialinio būsto fondo plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

276,1 Projektas įgyvendinamas 

Pasvalio miesto Nepriklausomybės 

gatvės kapitalinis remontas 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 
1 120,0 Projektas įgyvendinamas 

Joniškėlio miesto viešosios 

infrastruktūros plėtra 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

1 056,3 Projektas įgyvendinamas 

Kraštovaizdžio formavimas ir 

ekologinės būklės gerinimas 

Joniškėlio dvaro parke 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

420,5 Projektas įgyvendinamas 

Pasvalio rajono Daujėnų miestelio 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

244,8 Projektas įgyvendinamas 

https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2021/03/igyvendintas-projektas-biliotekos-infrastrukturos-modernizavimas.pdf
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2021/03/igyvendintas-projektas-biliotekos-infrastrukturos-modernizavimas.pdf
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2021/03/igyvendintas-projektas-biliotekos-infrastrukturos-modernizavimas.pdf
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2021/03/igyvendintas-projektas-biliotekos-infrastrukturos-modernizavimas.pdf
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-petro-vileisio-gimnazijos-sporto-aikstyno-atnaujinimas/2121
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-petro-vileisio-gimnazijos-sporto-aikstyno-atnaujinimas/2121
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-petro-vileisio-gimnazijos-sporto-aikstyno-atnaujinimas/2121
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-kulturos-centro-pastato-pasvalyje-vytauto-didziojo-a.-3-rekonstravimas/2008
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-kulturos-centro-pastato-pasvalyje-vytauto-didziojo-a.-3-rekonstravimas/2008
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-kulturos-centro-pastato-pasvalyje-vytauto-didziojo-a.-3-rekonstravimas/2008
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-krasto-muziejus-modernus-kulturos-populiarinimo-edukacijos-ir-relaksacijos-centras/2038
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-krasto-muziejus-modernus-kulturos-populiarinimo-edukacijos-ir-relaksacijos-centras/2038
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-krasto-muziejus-modernus-kulturos-populiarinimo-edukacijos-ir-relaksacijos-centras/2038
https://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/projektai/igyvendinti-uzbaigti-projektai/2782
https://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/projektai/igyvendinti-uzbaigti-projektai/2782
https://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/projektai/igyvendinti-uzbaigti-projektai/2782
https://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/projektai/igyvendinti-uzbaigti-projektai/2782
https://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/projektai/igyvendinti-uzbaigti-projektai/2782
https://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/projektai/igyvendinti-uzbaigti-projektai/2782
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-lopselio-darzelio-zilvitis-modernizavimas/2036
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-lopselio-darzelio-zilvitis-modernizavimas/2036
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/paslaugu-ir-asmenu-aptarnavimo-kokybes-gerinimas-pasvalio-rajono-savivaldybeje/2474
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/paslaugu-ir-asmenu-aptarnavimo-kokybes-gerinimas-pasvalio-rajono-savivaldybeje/2474
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/paslaugu-ir-asmenu-aptarnavimo-kokybes-gerinimas-pasvalio-rajono-savivaldybeje/2474
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/birzu-kupiskio-pasvalio-ir-rokiskio-rajonu-savivaldybes-jungianciu-turizmo-trasu-ir-turizmo-marsrutu-informacines-infrastrukturos-pletra/2127
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/birzu-kupiskio-pasvalio-ir-rokiskio-rajonu-savivaldybes-jungianciu-turizmo-trasu-ir-turizmo-marsrutu-informacines-infrastrukturos-pletra/2127
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/birzu-kupiskio-pasvalio-ir-rokiskio-rajonu-savivaldybes-jungianciu-turizmo-trasu-ir-turizmo-marsrutu-informacines-infrastrukturos-pletra/2127
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/birzu-kupiskio-pasvalio-ir-rokiskio-rajonu-savivaldybes-jungianciu-turizmo-trasu-ir-turizmo-marsrutu-informacines-infrastrukturos-pletra/2127
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/birzu-kupiskio-pasvalio-ir-rokiskio-rajonu-savivaldybes-jungianciu-turizmo-trasu-ir-turizmo-marsrutu-informacines-infrastrukturos-pletra/2127
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinti-projektai/modernaus-tarpvalstybinio-vaiku-ir-jaunimo-verslumo-kompetenciju-ugdymo-tinklo-bibliotekose-kurimas/2052
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinti-projektai/modernaus-tarpvalstybinio-vaiku-ir-jaunimo-verslumo-kompetenciju-ugdymo-tinklo-bibliotekose-kurimas/2052
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinti-projektai/modernaus-tarpvalstybinio-vaiku-ir-jaunimo-verslumo-kompetenciju-ugdymo-tinklo-bibliotekose-kurimas/2052
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinti-projektai/modernaus-tarpvalstybinio-vaiku-ir-jaunimo-verslumo-kompetenciju-ugdymo-tinklo-bibliotekose-kurimas/2052
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-savivaldybes-socialinio-busto-fondo-pletra-ii/2117
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-savivaldybes-socialinio-busto-fondo-pletra-ii/2117
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-miesto-nepriklausomybes-gatves-kapitalinis-remontas/2153
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-miesto-nepriklausomybes-gatves-kapitalinis-remontas/2153
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/joniskelio-miesto-viesosios-infrastrukturos-pletra/2026
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/joniskelio-miesto-viesosios-infrastrukturos-pletra/2026
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2020/09/viesinimas.pdf
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2020/09/viesinimas.pdf
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2020/09/viesinimas.pdf
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-daujenu-miestelio-viesosios-infrastrukturos-atnaujinimas/2033
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-daujenu-miestelio-viesosios-infrastrukturos-atnaujinimas/2033
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-daujenu-miestelio-viesosios-infrastrukturos-atnaujinimas/2033
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Pasvalio rajono Raubonių 

gyvenvietės viešosios 

infrastruktūros atnaujinimas  

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

243,4 Projektas įgyvendinamas 

Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso 

sprendinių keitimas Pasvalio 

rajono savivaldybės teritorijos 

bendrajame plane 

ES Struktūriniai fondai, 

Savivaldybės biudžeto lėšos 
78,7 Projektas įgyvendinamas 

Pasvalio kultūros centro 

infrastruktūros modernizavimas 

ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto 

ir Savivaldybės lėšos 

915,0 Projektas įgyvendinamas 

Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero 

g. (123318) dalies kapitalinis 

remontas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

249,8 
Gautas finansavimas. 

Projektas įgyvendinamas  

Bendruomeninių vaikų globos 

namų ir vaikų dienos centrų tinklo 

plėtra Pasvalio rajono 

savivaldybėje 

Europos regioninės plėtros 

fondo ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

327,9 Projektas įgyvendinamas 

Tarptautinis bibliotekų tinklas 

patrauklios aplinkos sukūrimui ir 

pažeidžiamų grupių socialinės 

sanglaudos stiprinimui 

2014–2020 m. Europos 

kaimynystės priemonės 

Latvijos, Lietuvos ir 

Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programa 

303,4 
Pasirašyta partnerystės 

sutartis 

Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo 

viešosios infrastruktūros įrengimas 

Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

109,5 
Pateikta paraiška NMA. 

Paraiška vertinama 

Pasvalio rajono savivaldybės  

pastato, adresu Vytauto Didžiojo a. 

1, Pasvalys, Pasvalio r., 

modernizavimas 

Savivaldybių pastatų fondas  576,8 

Su UAB Viešųjų 

investicijų plėtros 

agentūra (VIPA) 

pasirašyta išlaidų 

kompensavimo sutartis 

kurioje numatyta skirti 

kompensacinę išmoką iki 

173,0 tūkst. Eur 

 

 

TURTO VALDYMAS 

 

2020 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. 

2020 metais Savivaldybės tarybos sprendimu nurašyta valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio 

materialiojo turto už 2800 Eur, Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašyta už 126372 Eur, 

nematerialiojo už 2135 Eur, trumpalaikio – už 66257 Eur. Suorganizuota 14 nekilnojamojo turto 

elektroninių aukcionų, parduoti 3 nekilnojamojo turto objektai už 5570 Eur, kito Savivaldybės 

materialaus turto viešo aukciono būdu parduota už 7488 Eur. 

Pagal panaudos sutartis perduota  laikinai naudotis patalpomis, kurių bendras plotas – 1913 

kv. m,  perduotas kitas ilgalaikis materialusis turtas. Sudaryta 12 turto panaudos sutarčių ir 13 

susitarimų dėl panaudos sutarčių pakeitimų ir nutraukimų. Sudarytos 5 Savivaldybės turto patikėjimo 

sutartys, kuriomis turtas perduotas UAB „Pasvalio autobusų parkas“, UAB „Pasvalio vandenys“, VšĮ 

Pasvalio ligoninei ir VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui. 9 nuomininkams 

išnuomotos Savivaldybės negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas – 401,59 kv. m.  

2020 metais Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio 

materialiojo ir trumpalaikio turto – už 7492 Eur, kuris perduotas Pasvalio kultūros centrui, Pasvalio 

https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-rauboniu-gyvenvietes-viesosios-infrastrukturos-atnaujinimas/2064
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-rauboniu-gyvenvietes-viesosios-infrastrukturos-atnaujinimas/2064
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-rauboniu-gyvenvietes-viesosios-infrastrukturos-atnaujinimas/2064
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/krastovaizdzio-ir-gamtinio-karkaso-sprendiniu-keitimas-pasvalio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrajame-plane/2828
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/krastovaizdzio-ir-gamtinio-karkaso-sprendiniu-keitimas-pasvalio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrajame-plane/2828
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/krastovaizdzio-ir-gamtinio-karkaso-sprendiniu-keitimas-pasvalio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrajame-plane/2828
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/krastovaizdzio-ir-gamtinio-karkaso-sprendiniu-keitimas-pasvalio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrajame-plane/2828
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-kulturos-centro-infrastrukturos-modernizmas/2708
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-kulturos-centro-infrastrukturos-modernizmas/2708
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-pervalku-k.-ezero-g.-dalies-kapitalinis-remontas/2816
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-pervalku-k.-ezero-g.-dalies-kapitalinis-remontas/2816
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-pervalku-k.-ezero-g.-dalies-kapitalinis-remontas/2816
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/bendruomeniniu-vaiku-globos-namu-ir-vaiku-dienos-centru-tinklo-pletra-pasvalio-rajono-savivaldybeje/2534
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/bendruomeniniu-vaiku-globos-namu-ir-vaiku-dienos-centru-tinklo-pletra-pasvalio-rajono-savivaldybeje/2534
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/bendruomeniniu-vaiku-globos-namu-ir-vaiku-dienos-centru-tinklo-pletra-pasvalio-rajono-savivaldybeje/2534
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/bendruomeniniu-vaiku-globos-namu-ir-vaiku-dienos-centru-tinklo-pletra-pasvalio-rajono-savivaldybeje/2534
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Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai, Pasvalio apylinkių seniūnijai.  

2020 metais įgyvendinant projektą „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo 

plėtra“ nupirktas dviejų kambarių socialinis būstas. Trijų kambarių socialinio būsto pirkimui 

Savivaldybės taryba pritarė 2020 m. gruodžio mėn., pirkimo sutartis bus pasirašyta 2021 m.  Per visą 

projekto įgyvendinimo laikotarpį planuojama įsigyti 15 socialinių būstų Pasvalyje. Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. nupirkta: 5 – vieno kambario butai, 5 – dviejų kambarių butai, 1 – trijų kambarių butas. 

 

 

KULTŪROS PAVELDAS 

 

Vykdant kultūros paveldo objektų apskaitą ir stebėseną, 5 objektams panaikinta teisinė 

apsauga (Vainekonių senkapis, „Dūdorių“ kryžiai, 4 vnt.), 2 objektams patikslinti apskaitos 

duomenys, 29 objektams atliktos stebėsenos procedūros, inventorizuota 18 vietovių ir statinių, 

susijusių su Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistencija.  

Pagal KPD 2020 m. paveldotvarkos programą bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 

programą tęsiami tvarkybos ir kapitalinio remonto darbai valstybės saugomame kultūros paveldo 

objekte – Raubonių vandens malūne-karšykloje-verpykloje.  

Atlikti moksliniai archeologiniai tyrimai archeologinėje vietovėje – Senkapyje, vad. 

Katmilžiais (u. k. 6604), Vainekonių k., Vaškų sen.; atliktas technikos paveldo pritaikymo turizmo 

sektoriui tyrimas ir parengta siaurojo geležinkelio atkarpos Pasvalys–Biržai įveiklinimo koncepcija 

(projektas „Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui“); tęsiami Pasvalio 

dekanato bažnyčių sakralinio meno (varpų) tyrimai;  pradėti Antrojo pasaulinio karo karių kapinių 

istoriniai tyrimai. 

Vykdant kultūros paveldo sklaidą įgyvendintas Europos paveldo dienų projektas „Edukacija 

senųjų pastatų požemiuose“; renginys Žydų kultūros dienoms; Siaurojo geležinkelio paveldo 

renginys. 

 

GAMTOS APSAUGA. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS 
 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. 

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, 

įgyvendinamoms žalos prevencijos priemonėms, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos, skirtas lėšas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų regioninis padalinys (miškų 

valdytojas) Pasvalio, Joniškėlio ir Kriklinių girininkijose tepamu repelentu apdorojo 179 ha 

spygliuočių ir kietųjų lapuočių želdinių bei žėlinių, 19,0 ha plote kietųjų lapuočių (ąžuolo) želdinių 

ir žėlinių apsaugai uždėjo individualias spiralines ir rankovės tipo apsaugos priemones, įsigijo ir 

uždėjo 1025 m. tvoros tinklą kietųjų lapuočių želdinių apsaugai. Skirta lėšų 12 bebraviečių išardymui. 

 Panaudojant lėšas, skirtas kitoms aplinkosauginėms priemonėms įgyvendinti, buvo nupirkta 

680 l cheminio preparato invazinio augalo (Sosnovskio barščio) naikinimui ir juo apdorotos seniūnijų 

teritorijose esančios augavietės, iš viso 20 ha plote. Didelė dalis lėšų (18 800 Eur) iš aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta bešeimininkių atliekų surinkimui ir 

sutvarkymui bei užterštų teritorijų sutvarkymui. Buvo sutvarkytos 3 atliekomis užterštos teritorijos,  

iš viso 1 ha plotas. Iš užterštų teritorijų bei kitų bendrojo naudojimo teritorijų surinkta ir sutvarkyta 

133 t bešeimininkių atliekų. Absorbentų bei kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, 

įsigijimui skirta 1000 Eur. Prisidėta prie lietaus nuotekų tinklų projektavimo ir statybos Mūšos g. 

aplinkkelyje, tam skiriant 10 000 Eur. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais 

priemonei skirta 7296 Eur. Iš šių lėšų prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai („Lututė“, „Žaliasis 

pasaulis“, „Miškai“)  ugdymo įstaigoms ir bibliotekoms. Finansuota 13 aplinkosauginių  projektų, 

kuriuos parengė ir paraiškas pateikė ugdymo įstaigos bei bendruomenės.  Lėšos skirtos gražiausiai 

tvarkomų sodybų, įmonių aplinkos tvarkymo konkursui organizuoti. 

 Želdynų tvarkymui, priežiūrai bei želdinių būklės gerinimui skirta 9004 Eur. Iš šių lėšų atlikti 

savivaldybės saugomų gamtos objektų – Titkonių ąžuolo ir Kiemelių ąžuolo aukštuminės arboristikos 
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darbai, atlikta saugotinų medžių būklės analizė ir ekspertizė, seniūnijos įsigijo ir savo teritorijose 

pasodino įvairių želdinių.  

 

Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas. 

 Nuo 2020 m. gruodžio 11 d. komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugą Pasvalio 

rajono savivaldybės teritorijoje teikia viešojo konkurso būdu parinktas paslaugos teikėjas AB 

„Panevėžio specialus autotransportas“.  

 Per 2020 metus Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje buvo surinkta ir į mechaninio-

biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius priduota 5516 t mišrių komunalinių atliekų. Iš jų po 

rūšiavimo  MBA antrinių žaliavų sudarė 697,8 t, biologiškai skaidžių atliekų – 3137 t, degių atliekų 

– 1031 t. Likusi dalis po rūšiavimo 650 t pašalinta sąvartyne.  

 Apvažiavimo būdu surinkta iš gyventojų didelių gabaritų atliekų 138 t Iš kolektyvinių ir 

individualių rūšiavimo konteinerių surinkta 171,24 t plastiko pakuotės, 133,36 t stiklo pakuotės, 

89,17 t popieriaus-kartono pakuotės atliekų.  

 Gyventojai turi galimybę rūšiuoti tekstilės ir augalinės kilmės maisto atliekas. Tekstilės 

rūšiavimui rajone pastatyta 40 konteinerių, augalinės kilmės maisto atliekų rūšiavimui Pasvalio 

mieste – 10 konteinerių. Per 2020 metus iš rūšiavimo konteinerių surinkta ir sutvarkyta 62,87 t 

tekstilės atliekų, bei 4,85 t maisto/virtuvės atliekų. Sprendžiant problemą dėl nuolat persipildžiusių 

tekstilės konteinerių, buvo nuspręsta dažninti tekstilės konteinerių ištuštinimą ir jį vykdyti 3 kartus 

per 8 savaites (buvo 2 kartus per 8 savaites).  

 Gyventojams sudaryta turi galimybė atiduoti buityje susidarančias didelių gabaritų bei 

pavojingas atliekas rajone esančiose dviejose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose 

Mūšos g. 12, Pasvalys, bei Vytauto g. 52A, Joniškėlis, bei žaliąsias atliekas atiduoti į Levaniškio k. 

esančią aikštelę. Jose per 2020 m. surinkta ir sutvarkyta iš viso 835 t įvairių atliekų (statybos 

griovimo, asbesto turinčių, pavojingų, žaliųjų ir t. t.). 

  UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras kartu su regiono savivaldybėmis 

įgyvendina projektą „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 

Projekto įgyvendinimo metu 2020 m. nupirkta ir Pasvalio rajono gyventojams išdalinta 518 žaliųjų 

atliekų kompostavimo konteinerių.          

 

 

ŽEMĖS ŪKIS 

 

Ūkininkų ūkio registras 

2020 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 43 nauji ūkininko ūkiai, atnaujinti ūkio 

duomenys 1008 ūkiuose. Iš Ūkininkų ūkio registro išregistruota 757 ūkininko ūkiai. Iš viso Ūkininkų 

registre yra įregistruota  1241 vnt. ūkininkų ūkių. 

 

Žemės ūkio valdų registras 

2020 metais į Žemės ūkio valdų registrą įregistruotos 56 naujos valdos, atnaujintos 2086, 

išregistruotos 137 valdos. 

 

Bičių maitinimo išmokų administravimas  

Dėl kompensacijos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priimti pirminiai dokumentai, 

padėta užpildyti 208 paraiškas. Iš viso rajone užregistruota 311 bitynų, kuriuose yra 6597 bičių 

šeimos. Nebeliko ekologinių bitynų. 

Užpildytos 6 paraiškos bitininkams pagal KPP priemonę „Parama bitininkystės sektoriui“, 

pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“. 

 

Tiesioginės išmokos 

Pasvalio rajone priimtos 1784 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso 

deklaruota 82 032 ha žemės ūkio naudmenų.  
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13 pav. Priimtos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti 2016–2020 m 

 

Vilkų padaryta žala  

2020 metais Pasvalio rajone buvo užfiksuoti 3 atvejai, kai vilkai papjovė naminius gyvulius. 

Iš viso papjauta: 1 veršelis, 3 ožkos, 6 avys. Atlygintų nuostolių suma 683 eurų. 

 

Pasėlių draudimas  

Dėl pasėlių draudimo įmokų kompensavimo iš ES lėšų kreipėsi 27 pareiškėjai. Dėl pasėlių 

draudimo įmokų kompensavimo iš Nacionalinio biudžeto lėšų kreipėsi 59 pareiškėjai. 

 

Registruojamos technikos priežiūra:  

Pasvalio rajone yra 7299 vnt. įregistruotos technikos, didžiausią dalį (53,5 proc.) sudaro 

ratiniai traktoriai. Per kalendorinius metus technikos skaičius išaugo 96 vnt. 

 

 
14 pav. Pasvalio rajone registruotos technikos skaičius (vnt.)  

 

Vykdytas traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, 

išregistravimas, duomenų keitimas ir techninės apžiūros, registracijos liudijimų ir techninių apžiūrų 

talonų dublikatų išdavimas. Įregistruota 112 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų 

priekabų. Išregistruota 24 vnt. technikos, dauguma kaip nebetinkamos eksploatuoti arba parduotos į 

kitas šalis. Registro duomenų keitimas atliktas 318 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir 

jų priekabų. Atlikta 1116 traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų techninių apžiūrų. Iš viso atlikta 1582 

administracinės paslaugos, susijusios su žemės ūkio technika.  

Pasvalio rajone  praėjusiais metais įregistruota 59 vienetai naujos technikos.  

2117
2044

1970
1869 1845

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Ratiniai

traktoriai

Priekabos Kombainai Kita

3907

2335

332
725



26 
 

 
15 pav. Pasvalio rajone įregistruota naujos technikos 2016–2020 m. (vnt.) 

 

Valstybės rinkliavos už įregistravimą, duomenų keitimą ir dublikatų išdavimą, techninės 

apžiūros atlikimą surinkta 17,95 tūkst. eurų. 

 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR ŪKIO PLĖTRA 

 

Geoinformacinės sistemos, statybos leidimai 

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS gauta 40  

prašymų organizuoti žemės formavimo ir pertvarkymo projektus, patvirtinta 15 žemės formavimo ir 

pertvarkymo projektų, išduoti 35 reikalavimai.  

Keičiant žemės paskirtį parengti 46 įsakymai dėl pagrindinės žemės sklypo naudojimo 

paskirties ir būdo pakeitimo. 

Suteiktas 81 naujas (patikslintas)  adresas, Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos ir 

Adresų registre įregistruotos 2 naujos gatvės.   

Per stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo (TOPD) viešąją 

elektroninę sistemą gauta 1930 užduočių, priimta 1690 teigiamų atsakymų (suderinti 

topografiniai/inžinerinių tinklų planai), priimta 214 neigiamų išvadų (atmesta 

topografinių/inžinerinių tinklų planų), į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę 

įtraukti 744 nauji duomenų rinkiniai. 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje „INFOSTATYBA“ gautas 131 prašymas. Tikrinti statybos projektai, pritarta projektų 

projektiniams pasiūlymams, išduoti 42 statybą leidžiantys dokumentai. Dalyvauta valstybinėse 

pastatų ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose. 

 

Kraštovaizdžio formavimas 

2020 m. surašyti 98 Želdinių apžiūros ir vertinimo aktai. Juridiniai ir fiziniai asmenys 

konsultuoti želdinių sodinimo, pašalinimo, genėjimo klausimais.  

Reklaminės veiklos subjektams teikta informacija išorinės reklamos įrengimo ir leidimo 

išdavimo klausimais. Patikrintos fizinių ir juridinių asmenų pateiktos Paraiškos išduoti leidimą įrengti 

išorinę reklamą ir prie jų pridedami dokumentai. Išrašyta bei pateikta suderinti 15 Leidimų išorinei 

reklamai įrengti.  

Vadovaujantis Biologinio turto apskaitos ir vertinimo aprašu, atliktas Savivaldybės 

administracijos ir seniūnijų balansuose apskaitomo biologinio turto želdynų (parkų, skverų želdinių) 

biologinio turto vienetų vertinimas pagal faktišką juose augančių želdinių skaičių, rūšis, augimo vietą, 

būklę ir kitas charakteristikas bei įvertinti biologinio turto pokyčiai.  

Vadovaujantis Saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymų 

nustatyta tvarka apžiūrėti 3 savivaldybės saugomi gamtos paveldo objektai ir įvertinti, kuriems 

reikalinga atlikti aukštuminius arboristinius darbus. Surinkti duomenys apie 2 naujus Barklainių 

dvaro ąžuolus, kuriuos bus siūloma skelbti savivaldybės saugomais gamtos paveldo objektais.  

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

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

75

122

49
37

59
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Organizuotas ne tik vienmečių ir daugiamečių gėlių įsigijimas, tačiau rūpintasi ir sumedėjusių augalų 

įsigijimu, atvežimu, pasodinimu.  

 

Statyba, pastatų ir statinių priežiūra 

2020 metais, vykdant statinių naudojimo priežiūrą, Pasvalio rajone patikrinta 130 statinių, 

surašyti 85 statinių techninės priežiūros patikrinimo aktai, iš jų ypatingų statinių – 68, Kultūros 

paveldo statiniai – 34.  

Vykdytas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos tikrinimas, 

surašyti 8 patikrinimo aktai.  

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA 

2020 metais vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir 

saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių inventorizavimui atlikti buvo gauta 1706,4 tūkst. Eur. Iš 

šių lėšų turtui įsigyti  panaudota 1204,5 tūkst. Eur. Atlikti darbai: 

• Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvės I–II etapo kapitalinio remonto darbai  – 304,1 

tūkst. Eur; 

• Pasvalio apylinkių seniūnijos Pervalkų kaimo Ežero gatvės kapitalinio remonto darbai, 

projektavimas, ekspertizė – 172,3 tūkst. Eur; 

• Pušaloto seniūnijos Pušaloto miestelio Žemaitės gatvės kapitalinio remonto darbai, 

projektavimas, ekspertizė, techninė priežiūra – 253,2 tūkst. Eur; 

• Pasvalio apylinkių seniūnijos kelias Ps-027 Pasvalio miesto parkas–Pagojaus II kaimas 

kapitalinio remonto darbai, projektavimas, ekspertizė – 191,8 tūkst. Eur; 

• Pasvalio miesto Alyvų  gatvės  šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 43,7 tūkst. Eur; 

• Pasvalio miesto Sodų  gatvės  šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 106,4 tūkst. Eur; 

• Joniškėlio miesto Vilniaus  gatvės  šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 69,2 tūkst. Eur; 

• Joniškėlio miesto Gedimino  gatvės  šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 35,8 tūkst. Eur. 

Iš programos lėšų einamiesiems tikslams skirta  501,9 tūkst. Eur. Atlikti šie priežiūros darbai 

ir inžinerinės paslaugos: 

• Pasvalio miesto gatvių žiemos priežiūra – 20,1 tūkst. Eur; 

• Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra 

(greideriavimas) – 48,7 tūkst. Eur; 

• Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga 

priežiūrai – 157,3 tūkst. Eur; 

• Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūrai – 84,6 tūkst. Eur; 

• Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra 

(žvyravimas) – 105,7 tūkst. Eur; 

• Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių griovio profilio atkūrimo darbai – 40,4 

tūkst. Eur; 

• Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kitų inžinerinių statinių tiesimo, 

rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų laboratoriniai tyrimai ir bandymai – 

1,60 tūkst. Eur; 

• Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacija – 42,3 tūkst. 

Eur. Atlikti kadastriniai matavimai – 442,0 km. 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu „Dėl ekonomikos 

skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų 
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valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-

19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių 

rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą Pasvalio r. 

savivaldybei skirta 911,3 tūkst. Eur. Atlikti šie darbai: 

• Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvės III etapo kapitalinio remonto darbai – 263,9 

tūkst. Eur; 

• Pasvalio miesto P. Vileišio gatvės šaligatviai kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 89,7 tūkst. Eur; 

• Pasvalio apylinkių seniūnijos privažiuojamojo kelio Ps-038 į Čižiškių kaimą nuo 

magistralinio kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga kapitalinio remonto darbai, 

projektavimas, ekspertizė – 213,6 tūkst. Eur; 

• Pasvalio miesto Panevėžio gatvės paprastojo remonto darbai, projektavimas, techninė 

priežiūra – 343,9 tūkst. Eur. 

 

 

MELIORACIJA 

 

Pasvalio rajonui 2020 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio 

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

(melioracijai) atlikti skirta 512 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinta Pasvalio rajono 2020 

metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa.  

2020 m., vykdant Pasvalio rajono melioracijos griovių ir jų statinių remontą, už 404,6 tūkst. 

Eur suremontuota 84,681 km griovių (išvalytos sąnašos, nukirsti krūmai, nušienauta), pakeistos 

naujomis 921 drenažo žiotys. Vykdyta Pasvalio rajono melioracijos griovių, suremontuotų ES 

Solidarumo fondo lėšomis, priežiūra. Nušienauta 47,62 ha griovių. 

Pagal ūkininkų ir žemės sklypų savininkų prašymus, gavus Valstybės įmonės Valstybės 

žemės fondo suderinimus, už 46,6 tūkst. Eur atlikta 21 avarinis melioracijos statinių remonto darbas. 

Už 12598,04 Eur atlikta 3 vnt. melioracijos statinių remonto darbų gyvenvietėse. Suremontavus 1,741 

km valstybei nuosavybės teise priklausančių drenažo linijų, melioracijos sistemų veikimas pagerėjo 

65,30 ha žemės plote.  

 

 

ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMS TEISMUOSE 

 

Atstovautos bylos pagal bylų rūšis 2020 m. pasiskirstė taip: 2 administracinės bylos, 19 

civilinių bylų. Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie atstovavimą civilinėse bylose. 

Ypatingoji teisena: 

• 2020 m. buvo nagrinėjamos 6 bylos, kuriose atstovaujama Administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriui. Visose šiose bylose buvo sprendžiamas globos/rūpybos nustatymo ir 

globėjo/rūpintojo/turto administratoriaus paskyrimo klausimas. 

• 2020 m. buvo nagrinėjamos 6 bylos dėl daiktinių teisių: dėl nuosavybės teisės įgijimo 

pagal įgyjamąją senatį – 5 bylos; dėl valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo – 1 byla. 

• 2020 metais buvo nagrinėjama 1 byla dėl teismo įsakymo išdavimo; 

• Atstovauta 1 byloje dėl antstolio veiksmų. 

Ginčo teisena: 

• Atstovauta 1 byloje dėl žemės savininko teisių gynimo. 

• Administracija – kreditorius 3 bankroto bylose.  

• Atstovauta 1 proceso atnaujinimo byloje. 
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TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

Kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais, Administracijoje pirminę teisinę pagalbą teikia vienas 

valstybės tarnautojas. Administracija nėra sudariusi sutarčių su advokatais ar su viešosiomis 

įstaigomis dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo. Šis pasirinktas pirminės teisinės pagalbos teikimo 

būdas užtikrina greitą ir efektyvų pirminės teisinės pagalbos teikimą – pirminė teisinė pagalba 

suteikiama iš karto, sutaupomos pareiškėjų laiko ir lėšų sąnaudos, asmenys nesiunčiami į kitas 

institucijas bei įstaigas. Prieš Savivaldybės administracijos darbo laiką (po vieną papildomą valandą 

antradieniais ir penktadieniais ryte) nustatytos dvi papildomos valandos  priimti pareiškėjams, 

suteikiant jiems pirminę ir antrinę teisinę pagalbą. Siekiant informuoti visuomenę apie galimybes 

gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, taikomos šios visuomenės informavimo priemonės: 

informacija skelbimų lentose, plakatų (stendų) eksponavimas viešose vietose (informacijos pateikimo 

stenduose, skelbimų lentose skaičius – 13); informavimas interneto tinklalapiuose (pranešimų 

internete skaičius – 5), rajono spaudoje (pranešimų spaudoje skaičius – 4); informacinės medžiagos 

platinimas – parengti lankstinukai apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Pasvalio rajone, 

pagaminti ir išdalinti (200 vnt. lankstinukų). 

2020-01-01–2020-12-31 laikotarpiu Pasvalio rajone pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 

895 asmenims, t. y. 3,92 proc. visų Savivaldybės gyventojų. Daugiausia gyventojų paklausimų gauta 

civilinės teisės ir civilinio proceso – 337 ir šeimos teisės klausimais – 235, taip pat administracinės 

teisės ir administracinio proceso – 30 bei darbo teisės – 70, socialinės apsaugos teisės klausimais – 

63. 2020 m. pareiškėjų, kuriems atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą, nebuvo, taip pat nebuvo ir 

pareiškėjų, kuriems buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė. Pažymėtina, kad per 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta pareiškėjų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo. 

 

 

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS IR DUOMENŲ TEIKIMAS 

 

Gimimo registravimas 

2020 m. Pasvalio r. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 148 vaikai, tai yra 76 vaikais 

mažiau nei praėjusiais metais (2019 m. įregistruoti 224 vaikų gimimai). Gimė 61 berniukas ir 87 

mergaitės (16 pav.). 

 
16 pav. gimimų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2016 - 2020 metais 

 

Populiariausi berniukų vardai 2020 metais: po du kartus berniukams suteikti vardai Emilis, 

Herkus, Dovydas, Adas, Itanas, Vakaris, Arnas, Nojus, Jonas, Neitas Ajus, Lukas, Justas, Gustas. 

Kiti vardai suteikti po vieną kartą. Retesni berniukų vardai – Neitanas, Rojus, Nemunas, Norbertas, 

Hugas, Levis, Laurintas. Tėveliai savo vaikams rinko ir senesnius, gerokai primirštus vardus: 

Motiejus, Povilas, Rapolas, Pranas, Saulius. 

Populiariausi mergaičių vardai: po 4 kartus mergaitėms duotas vardas Lėja ir Patricija, po 3 

kartus suteikti vardai – Arielė, Adelė, o po 2 kartus suteikti  vardai – Gustė, Vakarė, Abigailė, Luka, 

2016 2017 2018 2019 2020

įregistruota gimimų 282 225 229 224 148

berniukų 148 115 113 121 61

mergaičių 133 110 116 103 87
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Viltė, Maja, Gabija, Tėja, Karina, Liepa, Vanesa, Iglė. 

Retesni vardai: Nadežda, Fatima Noreen, Sophia Lilly, Olivia Simona, Vittoria, Etėja, Estela, 

Leila, Mėja, Rūtilė, Aurora. Atgaivinta tradicija rinktis ir senesius moteriškus vardus: Paulina, Morta, 

Elena, Dorotėja, Urtė. 

2020 m. užsienio valstybėse gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimų apskaityta 

24, lyginant su praėjusiais metais, net 35-iais apskaitymais mažiau (2019 m. buvo 59 apskaitymai). 

Lietuvos Respublikos piliečiai įtraukė į apskaitą vaikus, gimusius: Jungtinėje Karalystėje – 16,  

Norvegijoje – 4, Danijoje – 1, Islandijoje – 1, Italijoje – 1. 5-ių vaikų vienas iš tėvų yra užsienio 

pilietis (Jungtinės Karalystės, Ukrainos, Latvijos, Italijos ir Pakistano piliečiai). Į apskaitą įtraukiami 

ir ūgtelėję vaikai, ne tik naujagimiai. Taip nutinka, jei tėvai ilgesnį laiką negrįžta į Lietuvą.  

Pagal vaikų gimimo seką šeimoje visada daugiausia gimsta pirmųjų (52) ir antrųjų (60) vaikų. 

2020 metais trečią vaiką gimdė 29 moterys,  ketvirtas  vaikas atėjo į 6 šeimas ir tik į vieną šeimą atėjo  

šeštas vaikas. Ankstesniais metais gimdė daug didesnių šeimų motinos, tai buvo ir 7-tas, ir 11-tas, 

12-tas, ir 13-tas vaikas šeimoje. Tėvystė buvo pripažinta 44 naujagimiams, 24 vaikai gimė vienišoms 

motinoms. 

 

Santuokos registravimas 

2020 m. įregistruotos 75 santuokos, santuokų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2016–2020 

metais pavaizduota 17 paveiksle. 

 
17 pav. Santuokų kitimo dinamika Pasvalio rajone 2016 - 2020 metais 

 

Santuokų mažėjimas yra akivaizdi karantino pasekmė, daugelis porų santuokos registravimo 

datas keitė po keletą kartų, perkėlė santuokos registravimą į kitus metus.  

Kiekvienais metais matomas žymus bažnytinių santuokų mažėjimas. 2020 m. į apskaitą 

įtraukta 20 bažnytinių santuokų. Užsienio valstybėse sudarytų santuokų skaičius taip pat 3 kartus 

mažesnis nei praeitais metais.  

Dažniausiai santuokas registruoja jauni 20–30 m. amžiaus žmonės. Po santuokos 

įregistravimo savo pavardę dažniausiai keičia moterys. 2020 m. santuokos metu  dauguma moterų 

rinkosi tradicinę lietuvišką moterišką pavardę su priesaga -ienė, -uvienė.  

10 asmenų pageidavo gauti pažymas, patvirtinančias kliūčių įregistruoti santuoką užsienio 

valstybėje nebuvimą, o tai reiškia, kad jie ketina registruoti santuoką užsienyje. 2019 m. tokių pažymų 

buvo išduota 15. 

 

Santuokos nutraukimo registravimas 

Vadovaujantis Mediacijos įstatymu, privalomoji mediacija nuo 2020 m. sausio 1 d. taikoma 

sprendžiant šeimos ginčus, nagrinėjamus ginčo teisena Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

Mediacijos taikymas pristabdė teismų sprendimų priėmimą pirmoje metų pusėje ir turėjome mažiau 

ištuokų. Į metų pabaigą ištuokų padaugėjo, tačiau jų įregistruota 17 mažiau nei ankstesniais metais 

(18 pav.)   

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

137

137

119

101

75

57

53

42

29

20

9

9

13

12

4

apskaityta užsienio santuokų

apskaityta bažnytinių santuokų

įregistruota santuokų iš viso
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18 pav. Santuokų nutraukimas Pasvalio rajone 2016–2020 metais 

 

3 ištuokos įtrauktos į apskaitą, Lietuvos Respublikos pilietėms nutraukus santuoką 

Vokietijoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje su užsienio piliečiais.  

Vyriausia išsituokusi pora (vyrui – 73 m., moteriai – 69 m.) santuokoje pragyveno net 49 

metus. Po 40 metų santuokos išsiskyrė 63 m. vyras ir 61 m. moteris. Išsiskyrė 6 poros, kartu 

pragyvenusios daugiau kaip 30 metų. Neramina tai, kad išsiskyrė net 3 poros, kartu pragyvenusios 

tik 3 metus,  2 poros tik 2 metus, o viena pora kartu gyveno tik metus. 

Vyresnės poros dažniausiai nepilnamečių vaikų jau nebeturi, tačiau kai skiriasi jauni žmonės, 

kenčia be vieno iš tėvų likę vaikai.  Po santuokos nutraukimo liko augti nepilnose šeimose 41 vaikas: 

15-oje šeimų po 1 vaiką, 10-yje šeimų po 2 vaikus, o vienoje šeimoje po 13 bendro gyvenimo metų 

su vienu iš tėvų liko augti net 6 vaikai.  
 

Mirties registravimas   

Gyventojų mirtingumas mūsų rajone didėja jau kelintus metus iš eilės. Per 2020 metus 

įregistruotos 454 mirtys. Mirčių kitimo dinamika Pasvalio rajone 2016–2020 metais pateikta 19 

paveiksle. 

 
19 pav. Mirčių kitimo dinamika Pasvalio rajone 2016–2020 metais 

 

Mirė 226 moterys ir 228 vyrai. 10 Lietuvos Respublikos piliečių  mirė užsienio valstybėse 

(Jungtinėje Karalystėje – 8, Norvegijoje – 1, Islandijoje – 1), jų mirties įrašai  įtraukti į Lietuvos 

Respublikos Gyventojų registro apskaitą.  

 Dažniausia mirties priežastis buvo įvairios širdies ir kraujagyslių ligos (apie 55 proc. nuo visų 

mirčių) ir piktybiniai navikai (apie 17 proc. nuo visų mirčių). Nelaiminguose atsitikimuose praradome 

13 žmonių. 13 žmonių mirė nuo Covid-19 infekcijos. 

 

Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas, ištaisymas  

2020 m. sudaryti 33 civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašai, kuriais buvo 

taisomi, keičiami, pildomi asmens duomenys, keičiami vardai, pavardės. Kaip ir visose gyvenimo 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

55 55 65 72
55

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

416

404

407

425

454

200

202

209

213

228

216

202

198

212

226

moterų vyrų įregistruota mirčių iš viso
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srityse, taip ir klaidų turimuose dokumentuose taisyme ar keitime didelę įtaką turėjo pandemija ir 

karantino ribojimai. Gyventojai tvarkėsi tik būtiniausius dokumentus. Todėl taisymo, pakeitimo įrašų 

ir bylų sudaryta dvigubai mažiau. Surinkti dokumentai ir parašytos išvados 10-yje bylų. Pavardę keitė 

5 asmenys. Didžioji dalis bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarp įstaigų ir piliečių vyksta 

elektroninėje erdvėje.  

 

 

PILIEČIŲ APTARNAVIMAS, SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ 

TVARKYMAS 

 

Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo organizavimas 

Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) sukeltos pandemijos asmenų aptarnavimo 

srityje Savivaldybės administracija privalėjo prisitaikyti prie naujų aplinkybių, mažinti fiziškai 

atvykusių asmenų skaičių, nuotoliniu būdu konsultuoti gyventojus ir teikti jiems administracines 

paslaugas. Analizuojant Savivaldybės administracijoje gautus gyventojų prašymus, pastebima, kad  

gyventojai aktyviau naudojosi prašymų pateikimu informacinių technologijų priemonėmis, paslaugos 

buvo užsakomos per informacines sistemas: INFOSTATYBA, MEPIS, SPIS, VIISP, TOPD, 

TPDRIS, ŽPDRIS, e-paslaugos portalą.  Elektroniniu būdu galima užsakyti 68 proc. Savivaldybės 

administracijos teikiamų administracinių paslaugų. Savivaldybės administracijos Dokumentų 

valdymo sistemos piliečių prašymų registruose, informacinėse sistemose pateikti 5362 prašymai 

suteikti administracines paslaugas, iš jų 3064 per informacines sistemas, t. y. 57 proc. gyventojų 

prašymų pateikta el. būdu.  

2020 metais gauti 5 skundai, kurie sudarė  0,3 proc. visų 2020 m. gautų prašymų.   

Kaip ir kiekvienais metais, 2020 metais Savivaldybės administracijoje buvo atliekama 

anoniminė Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa. Apklausoje dalyvavę piliečiai nurodė, 

kad rūpimus klausimus dažniausiai sprendžia atvykdami į Savivaldybės administraciją arba kreipiasi 

telefonu bei elektroniniu paštu. Dažniausiai kreiptasi klausimais susijusiais su kultūra, švietimu ir 

sportu,  socialine ir sveikatos apsauga, seniūnijų teikiamomis paslaugomis.  

Į klausimą „Ar patogus Savivaldybės administracijoje nustatytas asmenų priėmimo 

laikas?“ 72 proc. nurodė, kad juos tenkina Savivaldybės administracijos nustatytas asmenų 

priėmimo laikas.  

Kad piliečius aptarnavę darbuotojai buvo mandagūs ir paslaugūs, nurodė 92 proc. 

respondentų. 98 proc. respondentų nurodė, kad rūpimi klausimai dažniausiai išsprendžiami  ir 

atsakymai pateikiami laiku.  Apklausos rezultatai publikuojami Savivaldybės interneto svetainėje. 

 

Savivaldybės institucijų oficialiųjų dokumentų tvarkymo ir apskaitos organizavimas 

Savivaldybės administracijos 2020 metų prioritetai dokumentų valdymo srityje buvo 2018  

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

sąrašus, Savivaldybės institucijų 2021 metų dokumentacijos plano parengimas. Sutvarkytos 2018 m. 

nuolat ir ilgai saugomos bylos surašytos į apyrašų tęsinius (iš viso įrašytos 87 bylos). 2020 metais  

atrinkta naikinti 2264 bylos, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs. Praėjusiais metais 

Savivaldybės administracija perdavė Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialui 

tolimesniam saugojimui Pasvalio rajono valdybos 1990–1994 metų ilgai saugomas bylas (perduota 

108 apskaitos vienetai) 

Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės biudžetinėse įstaigose įdiegta vieninga 

dokumentų valdymo sistema leido  užtikrinti suskaitmenintų popierinių ir elektroninių dokumentų 

valdymą, apdorojimą atliekant nuotoliniu būdu, bei suteikė galimybę valdyti ir stebėti kiekvieną 

procesą. Pastebima, kad kasmet didėja  gaunamų ir rengiamų el. formos dokumentų skaičiai. 2020 m. 

Savivaldybės administracijoje  36 proc. gautų dokumentų – el. formos dokumentai, kai 2018 m. el. 

formos dokumentų gauta tik 13 proc.  

2020 metais Bendrasis skyrius užregistravo 4 502 raštus, gautus iš Lietuvos Respublikos 

Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų,  savivaldybių, įvairių įmonių, organizacijų, 

https://www.pasvalys.lt/lt/apklausos/baigtos-apklausos/asmenu-aptarnavimas-ir-ju-prasymu-nagrinejimas-2020-m./2839/results
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sutvarkė, užregistravo ir išsiuntė 2 419 raštus.  

Duomenys, kaip kito gaunamų ir siunčiamų dokumentų skaičiai 2018–2020 m., atvaizduoti  

20 paveiksle.  

 
20 pav. Užregistruotų gautų ir siunčiamų dokumentų kaita 2018–2020 m. 

 

Gautų dokumentų skaičiaus padidėjimas susijęs su pandeminės situacijos Lietuvoje valdymu, 

t. y. gana daug gauta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. 

Užregistruota  ir  darbuotojams vykdymui pateikta 917 savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų veiklos klausimais (iš jų – 139 norminiai teisės aktai). 2019 m. įsakymų veiklos 

klausimais priimta 815, iš jų norminių – 59. 

 

Likviduotų įmonių archyvas 

Savivaldybės likviduotų įmonių archyvas priima likviduojamų juridinių asmenų veiklos 

dokumentus, kurių teisės aktais nustatytas saugojimo terminas nėra pasibaigęs, toliau saugoti ir 

išduoda tai patvirtinančias pažymas, reikalingas likviduojamiems juridiniams asmenims išregistruoti 

iš Juridinių asmenų registro. 2020 m. Registrų centrui išduotos 3 pažymos, patvirtinančios, kad 

perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra ir 3 pažymos, kad dokumentai perduoti toliau saugoti.  

Atsižvelgiant į saugojimo terminus dalis dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, 

sunaikinama. 2020 m. sunaikinta 17 tiesinių metrų (1250 bylos)  laikino saugojimo dokumentų. Iš 

viso likviduotų įmonių archyve saugomi 493,5 tiesiniai metrai likviduotų įmonių dokumentų, iš jų 

laikino saugojimo – 149,5 tiesiniai metrai. Kaip matosi iš 12 lentelėje pateiktų duomenų, mažėja 

perduodamų ir saugomų dokumentų kiekiai – tam įtakos turi tai, kad iš Juridinių asmenų registro 

išregistruojami juridiniai asmenys veiklą vykdė trumpai ir turėjo mažai samdomų darbuotojų. 

 

12 lentelė.  Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo 2018–2020 m. priimti ir saugomi dokumentai 

 Priimta  dokumentų Saugoma dokumentų 
Dokumentus 

perdavusių įmonių 

skaičius 

Bylos  Tiesiniai 

metrai 

Tiesiniai metrai Iš jų laikino 

saugojimo 

(tiesiniais metrais) 

2018 m. 12 133 1 527 184 

2019 m. 7 444 6 510 166 

2020 m. 3 28 0,5 493,5 149,5 

 

Informacija apie Savivaldybės likviduotų įmonių archyve gautus dokumentus ir išduotas 

pažymas pateikiama 13 lentelėje. Analizuojant likviduojamų įmonių archyvo gaunamų ir išduodamų 

dokumentų kiekius, 2020 m. pastebimas gautų prašymų ir parengtų pažymų mažėjimas.  
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13 lentelė. Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo darbo apimtys 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Priimta  prašymų 970 772 532 

Išduota pažymų  1355 1173 712 

 

 Savivaldybės informacinių sistemų, duomenų bazių, programinės ir kompiuterinės 

įrangos  diegimas, plėtojimas ir valdymas 

Informacinių technologijų specialistai 2020 metais užtikrino  Savivaldybės administracijoje 

naudojamų informacinių sistemų veikimą bei atnaujinimą, taikomos programinės įrangos 

funkcionavimą, turimos kompiuterinės įrangos – 162 kompiuterizuotų darbo vietų, 9 serverių, 

komunikacinės technikos, konferencinės ir spausdinimo įrangos naudojimą, nenutrūkstamą darbo 

stočių veikimą, elektroninio pašto sistemos, kurioje yra registruotų 310 el. pašto naudotojų, 

funkcionavimą, Savivaldybės interneto svetainės ir 5 informacinių sistemų administravimą. 

Praėjusiais metais atnaujinta 60 darbo vietų programinė įranga, 13 darbo vietų ir 2 serverių techninė 

įranga, 15 stacionarių kompiuterių įdiegtos vaizdo kameros su mikrofonu. Įsigyti 7 nauji nešiojami 

kompiuteriai. 

Dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių padarinių 2020 metais daugumai darbuotojų teko 

dirbti nuotoliniu būdu. Pasikeitusios darbo sąlygoms pareikalavo nemažai iššūkių dėl informacinių ir 

komunikacinių technologijų naudojimo. Informacinių technologijų specialistai įdiegė 51 nuotolinio 

darbo vietą, sudarant galimybę prie informacinių sistemų prisijungti šifruotu ryšiu. Įsigyta 

konferencinė programinė įranga (ZOOM), kurios pagalba suorganizuoti 62 nuotoliniai pasitarimai ir 

posėdžiai.  

Įdiegta ir sukonfigūruota įėjimo kontrolės informacinė sistema. 

Siekiant sumažinti kaštus telefonijai Savivaldybės administracijoje atsisakyta laidinio ryšio 

paslaugų, darbuotojai naudojasi mobilaus ryšio  su virtualios telefono stotelės paslauga ir neribotu 

judriuoju interneto ryšiu. Naujoji paslauga leidžia efektyviai naudoti ryšio priemones dirbant 

nuotolinėse darbo vietose. 

Tęsiami informacinių sistemų, atskirų modulių integravimo darbai, įdiegti nauji 

funkcionalumo, duomenų patikimumo, vientisumo ir saugumo užtikrinimo technologiniai ir 

programiniai sprendiniai. 

Savivaldybės administracija, įgyvendindama Europos Komisijos finansuojamo projektą 

„WiFi4EU“, gavo paramą interneto prieigai viešose erdvėse įrengti. Nemokama bevielė interneto 

įrangos prieiga įrengta ir nemokamas interneto ryšys tiekiamas centrinėje miesto aikštėje, 

Smegduobių parke, Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ arenoje, Svalios parke, Senojo parko sporto 

aikštynuose, Autobusų stoties teritorijoje. 

 

 

LEIDIMŲ  (LICENCIJŲ)  IŠDAVIMAS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS IR 

TVARKA 

 

2020 m. gruodžio 31 d. Pasvalio rajono savivaldybėje buvo 139 galiojančios licencijos verstis 

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (toliau – alkoholio licencijos) ir 121 galiojanti licencija 

verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – tabako licencijos). 

Per pastaruosius trejus metus licencijų skaičius beveik nepakito (17 pav.). Nuo 2011 m. 

pabaigos iki 2017 m. pabaigos galiojančių licencijų skaičius sumažėjo nuo 237 iki 138 (41,8 proc.), 

o nuo 2017 m. pabaigos iki 2020 m. pabaigos galiojančių licencijų skaičius padidėjo nuo 138 iki 139 

(0,72 proc.). 2020 metais nebuvo išduotų, panaikintų ar sustabdytų neterminuotam laikui alkoholio 

licencijų. 2020 metais papildyta viena alkoholio licencija, pasikeitus prekybos bei sandėlio, kuriame 

laikomi ir iš kurio paskirstomi alholiniai gėrimai, vietos adresui. 
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17 pav. Išduotų ir galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais skaičius 

2008–2020 m. 

 

Nepaisant to, kad nuo 2017 metų alkoholio licencijų skaičius liko beveik nepakitęs, gyventojų 

skaičius, tenkantis vienai alkoholio licencijai sumažėjo – tai reiškia, jog alkoholinių gėrimų 

prieinamumas padidėjo. Tokio pokyčio priežastys yra nuolat mažėjantis gyventojų skaičius Pasvalio 

rajone (pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, nuo 2018 m. liepos mėnesio iki 2020 m. 

liepos mėnesio rajono gyventojų skaičius sumažėjo 1 071 gyventoju – nuo 23 677 iki 22 606 

gyventojų1). Pagal Lietuvos statistikos departamento išankstinius duomenis, Pasvalio rajone 2020 

metų liepos mėnesį gyveno 22 606 gyventojai2. Gyventojų skaičius, tenkantis vienai alkoholio 

licencijai Pasvalio rajone – 163 gyventojai (2019 metais – 166 gyventojai, 2018 metais – 167 

gyventojai). Lietuvos rajonų vidurkis – 173 gyventojai (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento 2020 metų duomenys3). Šiuo metu alkoholinių gėrimų prieinamumas Pasvalio rajone 

yra didesnis nei Lietuvos rajonų vidurkis.  

Analizuojant išduotas ir galiojančias tabako licencijas, pastebimos panašios tendencijos – 

licencijų skaičius iki 2011 metų pabaigos augo, nuo 2012 metų pradžios iki 2019 metų pabaigos 

pastebimai sumažėjo, o per 2020 metus licencijų skaičius nežymiai padidėjo (18 pav.). 2020 metais 

išduotos 2 bei patikslinta 1 tabako licencija (pasikeitus prekybos bei sandėlio, kuriame laikomi ir iš 

kurio paskirstomi tabako gaminiai, vietos adresui). 2020 metais nebuvo panaikintų ar sustabdytų 

neterminuotam laikui tabako licencijų.  

 
18 pav. Išduotų ir galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais skaičius 2008-

2020 m. 

 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai tabako licencijai, lyginant su 2019 metais, šiek tiek 

sumažėjo – tai reiškia, jog tabako gaminių prieinamumas taip pat padidėjo. 2020 metais vienai tabako 

 
1 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R166#/  
2 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R166#/  
3 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninės prekybos 

vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje pagal savivaldybių išduotas licencijas 2020 metais tyrimo ataskaita, 

https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Licencijavimas/2020%20Tyrimas%20alkoholis%20tabakas%20%20g

alut.pdf  
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licencijai Pasvalio rajone tenka 187 gyventojai (2019 metais – 194 gyventojai, 2018 metais – 167 

gyventojai). Lietuvos rajonų vidurkis – 202 gyventojai (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento 2020 metų duomenys4). Šiuo metu tabako gaminių prieinamumas Pasvalio rajone yra 

didesnis nei Lietuvos rajonų vidurkis.  

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus duomenis, galima daryti išvadą, jog alkoholinių gėrimų ir 

tabako gaminių prieinamumas Pasvalio rajone yra artimas Lietuvos rajonų vidurkiui. Vis dėlto, 

atsižvelgiant į nuolat mažėjantį gyventojų skaičių rajone, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių 

prieinamumas gali didėti, nepaisant to, ar bus išduotos naujos licencijos, ar ne. Net ir nežymiai 

padidėjus alkoholio ar tabako licencijų skaičiui, pavyzdžiui, per metus išdavus po 2 ar 3 licencijas, 

alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumas, lyginant su Lietuvos rajonu vidurkiu, gali labai 

padidėti. Be to, pagal 2019 metais atliktą veikiančių ir neveikiančių alkoholinių gėrimų ir tabako 

gaminių prekybos vietų analizę, nėra įmonių, kurių neveikiančių licencijų galiojimas artimiausiu 

metu gali būti sustabdytas neterminuotam laikui arba panaikintas.  

Atsižvelgiant į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento rekomendacijas, 2021 

metais numatoma toliau nuosekliai atlikti veikiančių ir neveikiančių alkoholinių gėrimų ir tabako 

gaminių prekybos vietų analizę bei įvertinti, kurios įmonės nevykdo licencijoje nurodytos veiklos. Iš 

Juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių licencijos bus naikinamos, o įmonėms, kurios nevykdo 

licencijoje nurodytos veiklos ilgiau nei vienerius metus, bus taikomos minėtų įstatymų nuostatos bei 

licencijos bus stabdomos neterminuotam laikui. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad alkoholinių gėrimų 

ir tabako gaminių prieinamumas Pasvalio rajone artimiausiu metu nedidės. 

Informacija apie išduotas vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus 

mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio 

koncentracija neviršija 7,5 proc., masiniuose renginiuose ir mugėse pateikiama 19 paveiksle.  

 
19 pav. Išduotų vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais skaičius 

2016–2020 m. 

 

Sumažėjęs išduotų vienkartinių alkoholio licencijų skaičius yra tiesiogiai susijęs su 

besitęsiančia COVID-19 pandemija. Lietuvos teritorijoje paskelbus ekstremalią situaciją bei įvedus 

karantiną, kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Pasvalio rajone kai kurių renginių apimtys sumažėjo, o kitų 

renginių visai atsisakyta. Dėl šios priežasties buvo išduota mažiau vienkartinių alkoholio licencijų, 

pavyzdžiui, 2020 metais Pasvalio miesto šventės metu išduotos 5 vienkartinės alkoholio licencijos, 

kai 2019 metais tos pačios šventės metu buvo išduota 11 vienkartinių alkoholio licencijų.  

2020 metais Administracija gavo prašymą dėl licencijos ir 11 licencijos kopijų verstis keleivių 

vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais patikslinimo pasikeitus įmonės buveinės adresui. 

2020 metais įmonės prašymu panaikintos 3 licencijos kopijos. Šiuo metu yra 1 galiojanti licencija ir 

11 galiojančių licencijos kopijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais. 

2020 metais buvo išduotas 1 bei panaikintas 1 leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu 

taksi, todėl galiojančių leidimų skaičius nesikeitė – iki 2020 m. birželio 30 d. buvo 5 galiojantys 

leidimai vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi. Taip pat 2020 metais Administracija išdavė 11 

leidimų teikti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu paslaugą. Tokie leidimai 

 
4 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninės prekybos 

vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje pagal savivaldybių išduotas licencijas 2020 metais tyrimo ataskaita, 

https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Licencijavimas/2020%20Tyrimas%20alkoholis%20tabakas%20%20g

alut.pdf 
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Administracijoje buvo išduodami nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. – per šį laikotarpį 

iš viso išduota 16 leidimų. Nuo 2020 m. liepos 1 d. leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais 

taksi ir leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį išdavimas perduotas Lietuvos 

transporto saugos administracijai. 

Per pastaruosius metus buvo išduota 14 leidimų prekybai ar paslaugų teikimui viešosiose 

vietose. Lyginant su ankstesniais metais, išduotų leidimų skaičius sumažėjo – 2019 metais išduota 17 

leidimų, 2018 metais – 28 leidimai, 2017 metais – 20 leidimų. Vis dėlto mažėjantis leidimų skaičius 

nesusijęs su mažesniu pardavėjų skaičiumi. Vis daugiau pardavėjų įsigyja leidimus ilgesniam nei 

vieno mėnesio laikotarpiui, pavyzdžiui, 2018 ir 2017 metais išduota tik po du leidimus ilgesniam nei 

vieno mėnesio laikotarpiui, tuo tarpu 2019 metais išduoti 2 leidimai metams ir 3 leidimai ilgesniam 

nei pusės metų laikotarpiui, 2020 metais išduoti 3 leidimai metams.  

 

 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ (CIVILINĖS SAUGOS) PREVENCIJA 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl 

koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės buvo aktyvuotas ir Savivaldybės ekstremalių situacijų 

operacijų centras. Tai reiškia, kad specialistai buvo pasirengę į krizinę situaciją reaguoti iškart, 

buvo galima lengviau koordinuoti institucijų darbą, prevencinius veiksmus ir užkirsti kelią galimam 

COVID-19 plitimui.  

2020 metais įvyko 12 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžių, jų metu buvo 

svarstomi klausimai susiję su ekstremalios situacijos valdymu. 

Atlikta Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninė priežiūra (12 kartų 

per metus). Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninis patikrinimas įjungiant 

sirenas ir informuojant gyventojus per žiniasklaidos priemones praėjusiais metais nebuvo vykdomas.  

2020 m. atlikti kompleksiniai (planiniai) civilinės saugos patikrinimai 3 įstaigose. Visų 

patikrintų įstaigų civilinės saugos būklė įvertinta GERAI.   

Peržiūrėtas ir patikslintas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. 

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencija 

Reaguodama į situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, Savivaldybės 

administracija  pradėjo pasiruošimą  ligos plitimo suvaldymui, prie kurio prisijungė Savivaldybės 

tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, Sveikatos priežiūros įstaigos, Savivaldybės 

teritorijoje įsikūrusios įstaigos, įmonės, gyventojai. 

Pandemijos pradžioje buvo sprendžiami buitiniai, ūkiniai klausimai, labiau žvelgiama į 

trumpalaikę perspektyvą – kaip prisitaikyti, mažinti neigiamas pasekmes tam momentui.  

Savivaldybės administracija privalėjo koordinuoti karantino režimo užtikrinimą, vykdyti Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimus. Pirmojo karantino laikotarpiu visiems asmenims, grįžusiems iš 

užsienio valstybių buvo  skiriama 14 dienų izoliacija Savivaldybės administracijos numatytose 

patalpose.  Tokių asmenų saviizoliacijai buvo sudarytos sutartys su Pasvalio kempingu  dėl asmenų 

apgyvendinimo ir su Panevėžio profesinio rengimo centru dėl patalpų (bendrabučio), esančių 

Mažupės g.  2, Narteikių k. Joniškėlio apyl. sen. Pasvalio r.) perėmimo.  Iš viso grįžusių iš užsienio 

asmenų saviizoliacijai buvo numatyta 120 vietų. Pasvalio kempinge izoliavosi 6, Narteikių 

bendrabutyje – 20 asmenų. Narteikių bendrabutyje gyvenančiais asmenimis rūpinosi Joniškėlio 

miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijų darbuotojai. 

Rengiantis antrajai karantino bangai, asmenų saviizoliacijai numatytas socialinis būstas, 

esantis Daujėnuose, ir dėl patalpų asmenų  saviizoliacijai suteikimo sudaryta sutartis su Biržų rajono 

savivaldybe.   

Savivaldybių administracijos, kurių teritorijoje yra tarptautiniai sienos kirtimo punktai, buvo 

įpareigotos visą parą užtikrinti asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, pervežimą iš tarptautinių sienos 

kirtimo punktų į savivaldybės administracijos numatytas patalpas ir organizuoti jų tolimesnį 
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pervežimą į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytas patalpas. Pasvalio rajono 

savivaldybėje laikina grįžusių iš užsienio asmenų karantinavimo vieta buvo numatytas  Pasvalio 

kultūros centro Saločių skyriaus pastatas. Asmenis, atvykusius į Lietuvą per Saločių–Grenstalės 

sienos kirtimo punktą, iki laikinos karantinavimo vietos pavėžėdavo ir iki išvykimo į karantinavimosi 

vietą rūpinosi Saločių seniūnijos darbuotojai. 

Savivaldybės administracija užblokavo Savivaldybės teritorijoje esančius Lietuvos–Latvijos 

sienos pravažiavimo kelius ties Kiemėnais ir Puodžiūnais. 

 Dėl Pasvalio rajono gyventojų parvežimo iš oro, jūrų  uostų, kitų savivaldybių į pagalbą buvo 

pasitelkta  Savivaldybės administracijos, kitų biudžetinių įstaigų vairuotojai. Dažniausiai buvo 

vykstama iš Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro perimtu greitosios pagalbos 

automobiliu. 

 Įstaigoms susidūrus su apsaugos priemonių trūkumu, buvo nutarta pirkimus organizuoti 

centralizuotai, priemones pagal poreikį perduodant Savivaldybės biudžetinėms, sveikatos priežiūros 

įstaigoms. Rankų dezinfekavimo priemonių skyrė UAB „Kurana“. AB „Pieno žvaigždės“ dovanojo 

1 250 kg natrio hipochlorido tirpalo, kuriuo buvo purškiami šaligatviai ir dažniausiai žmonių 

lankomos viešosios erdvės. UAB „Pasvalio agrodileris“ pastangomis dezinfekcijai pritaikytas 

įrenginys: mašina-purkštuvas. Pasvalio krašto garbės pilietis dr. Pranas Kiznis Savivaldybės 

gyventojams  padovanojo 10 000 apsauginių  veido kaukių. Jos buvo  perduotos seniūnijų seniūnams, 

kad šias apsaugos priemones išdalintų tiems, kam labiausiai reikia, kam jų stinga ar negali pasirūpinti 

patys. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka gamino apsauginius veido skydelius. 

 Savivaldybės administracija aikštelėje prie Pasvalio poliklinikos įrengė COVID-19 ėminių  

mobilų punktą.  

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ visais nustatytais keleivių vežimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusų maršrutais karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje metu keleivius 

vežė nemokamai. 

UAB „Pasvalio butų ūkis“ pradėjo teikti dezinfekavimo paslaugas. 

Pirmos pandemijos bangos laikotarpiu Pasvalio rajone taikytos COVID-19 priemonės, 

kuriomis buvo siekiama stabdyti viruso plitimą, buvo iš esmės savalaikės ir tinkamos. Minėtu 

laikotarpiu užsikrėtimų COVID-19 virusu buvo tik keli atvejai, mirčių nebuvo, todėl galima teigti, 

jog epidemijos suvaldymo tikslas buvo pasiektas. 

Prasidėjus antrai pandemijos bangai situacija pasikeitė. Nors ir buvo priimti teisės aktai dėl 

priemonių taikymo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijoje suvaldyti / sumažinti, tačiau, augant susirgimų skaičiui, karantinas Pasvalio rajono ir dar 

11-oje savivaldybių paskelbtas jau nuo spalio 26 d.  Tuo metu Pasvalio rajone nauji susirgimų atvejai 

per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų  buvo 83,3;  lapkričio 3 d. duomenis,  – 297,87 atvejai.  Analizuojant  

Lietuvos statistikos departamento švieslentėse pateikiamus duomenis, matyti, kad naujų ligos atvejų 

7 dienų vidurkis lapkričio mėn. buvo  nuo 6 iki 10 atvejų, gruodžio mėn. juo nuo 14 iki 27 atvejų. 

Daugiausia naujų atvejų nustatyta gruodžio 4 d. – 54 atvejai. Analizuojant VšĮ Pasvalio ligoninės 

teikiamus duomenis apie Pasvalio ligoninėje gydomus pacientus, kuriems patvirtinta COVID-19 

infekcija, pastebima, kad gruodžio mėn. pradžioje ligoninėje buvo gydoma apie 13–16 pacientų,  

metų pabaigoje – 37 pacientai. 

Informacija apie 2020 m. Savivaldybės administracijos ir įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės 

biudžeto, patirtas išlaidas, susijusias su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso 

(Covid-19) ligos likvidavimu ir jos padarinių šalinimu: 
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VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖ 

 

Kontroliuojant, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų valstybinės kalbos vartojimą ir jos 

taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų, 2020 metais patikrinta 5 įstaigų interneto svetainės  ir 

5 įstaigų rengiamų dokumentų kalba. Tikrintų įstaigų vadovai ir darbuotojai informuoti, kad viešai 

skelbiama informacija, įstaigų rengiami dokumentai turi atitikti lietuvių kalbos normas. Dažniausiai  

rasta  neatidumo, skubos klaidų ar kitų pasitaikančių atsitiktinių rašybos, skyrybos klaidų.  

 

 

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu informacija apie Savivaldybės veiklą, dalyvavimą įvairiose akcijose, 

skelbiamus konkursus, visuomenė buvo supažindinama laikraštyje „Darbas“, Savivaldybės interneto 

svetainėje (www.pasvalys.lt), Savivaldybės „Facebook“ profilyje. Per „Youtube“ kanalą „Pasvalys 

gyvai“ buvo galima stebėti Savivaldybės tarybos posėdžius, renginius. Apie Pasvalio rajono 

savivaldybės veiklą informacija buvo siunčiama į leidinį  „Savivaldybių žinios“. 

Interneto svetainėje www.pasvalys.lt 2020 metais paviešinta daugiau kaip 600 naujienų, 

nuolat buvo atnaujinama sričių informacija (255 pranešimai). Svetainėje kasmet apsilanko vis 

daugiau lankytojų. 2020 metais svetainėje apsilankė 538 tūkst. lankytojų, tai net 39 proc. daugiau 

negu 2019 m. Skaitomiausia buvo naujienų sritis, kurioje skelbiama Covid-19 statistika Pasvalio 

rajone (67 tūkst. apsilankymų), sritimi „Struktūra ir kontaktai“ domėjosi 21 tūkst. lankytojų, sritimi 

„Posėdžiai“ – 7 tūkst. lankytojų. 57 proc. apsilankymų svetainėje buvo naudojantis mobiliais 

įrenginiais. Siekiant sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją, reguliariai 

siunčiama Savivaldybės interneto svetainės www.pasvalys.lt naujienų prenumerata.  

Aktualios naujienos, informacija skelbiama Pasvalio rajono savivaldybės socialiniame tinkle 

„Facebook“ https://www.facebook.com/pasvalys/. Socialiniame tinkle Savivaldybės administracija 

turi 2 669 sekėjus (nuolat sekančius visą informaciją, pateiktą socialiniame tinkle), kurių didžioji dalis 

– moterų (79 proc. moterų, 21 proc. vyrų). Per 2020 metus socialinis tinklas pritraukė 511 sekėjų.  

2020 metais socialinėje paskyroje buvo paviešinta apie 400 pranešimų. 

Gerinant Savivaldybės įvaizdį, tiek svetainėje www.pasvalys.lt, tiek „Facebook“ paskyroje 

dalijamasi ir geriausiomis kitų įstaigų, organizacijų naujienomis, pasvaliečių laimėjimais. 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2020 m. atliktu Valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams vertinimu Pasvalio 

rajono savivaldybės interneto svetainė aprašo reikalavimus atitinka 98 proc.5 (Lietuvos 68 

savivaldybių vidurkis – 90 %). 

 
5 https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/instituciju-interneto-svetaines  

http://www.pasvalys.lt/
http://www.pasvalys.lt/
http://www.pasvalys.lt/
https://www.facebook.com/pasvalys/
http://www.pasvalys.lt/
https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/instituciju-interneto-svetaines
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ŠVIETIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS  

 

Atsižvelgiant į situaciją dėl karantino, pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamas nuotolinio 

mokymo sąlygas. Iš Nacionalinės švietimo agentūros gauta 12 nešiojamų kompiuterių ir 500 

planšetinių kompiuterių mokinių nuotoliniam mokymuisi, 34 nešiojami kompiuteriai mokyklų 

mokytojams nuotoliniam darbui. Visi kompiuteriai perduoti mokykloms. Mokytojai, mokyklų 

vadovai nuolat dalijosi nuotolinio mokymo organizavimo patirtimi. 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas 

2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 1–12 kl. mokėsi 

2448 mokinys, t. y. 113 mokinių mažiau negu 2019 m. (2019 m. – 2561). Iš viso 2016–2020 m. 

Savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų vaikų ir mokinių sumažėjo 449, t. y. apie 12 proc. 

Didžiausias yra 5–12 klasių mokinių skaičiaus mažėjimas. 

 

13 lentele. Mokyklinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus  

Pasvalio švietimo įstaigose pokytis (rugsėjo 1 d. duomenimis)  
 Ikimokyklini

o amžiaus 

vaikų sk. 

Priešmokyklin

io amžiaus 

vaikų sk. 

1–4 kl. 

mokinių 

sk. 

5–8 kl. 

mokinių 

sk. 

9–10 kl. 

mokinių 

sk. 

11–12 kl. 

mokinių 

sk. 

Iš viso 

2016 m. 590 208 868 1036 603 412 3717 

2017 m. 621 213 866 959 564 408 3631 

2018 m. 618 199 858 914 518 388 3495 

2019 m. 659 176 853 843 495 370 3396 

2020 m. 635 184 805 848 426 370 3268 

5 m. 

pokytis 

sk. +45 -24 -63 -188 -177 -42 -449 

proc. +7,6  -11,5  -7,3  -18,2 -29,3  -10,2  -12,1  

 

Mokinių ir vaikų skaičiaus mažėjimas turi įtakos grupių ir klasių komplektų skaičiui. Kasmet 

mažėja nuo 10 iki 5 klasių komplektų (grupių ir klasių komplektų skaičius iš viso: 2017 m. – 213; 

2018 m. – 205; 2019 m. – 200; 2020 m. – 190).  

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas 
2020 m. ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius sumažėjo, priešmokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius padidėjo. Mažėjant mokyklinio amžiaus vaikų, mažėja ir pradinių klasių komplektų skaičius 

(2019–2020 m. m. buvo 54 komplektai, 2020–2021 m. m. 51 komplektas).  

 

14 lentelė. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programą, skaičius 

Metai 

Ugdomų vaikų/mokinių skaičius 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa 

Priešmokyklinio 

ugdymo programa 

Pradinio ugdymo 

programa 

2019 m. 659 176 853 

2020 m. 636 184 805 

 

Daugiafunkcių centrų veikla 

2020–2021 m. m. daugiafunkcius centrus lanko 187 vaikai (2019–2020 m. m. – 202), tai 

sudaro apie 8 proc. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių. 

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimas 

2020 metais, koordinuojant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą 

Pasvalio rajono savivaldybėje, buvo organizuoti 5 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
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Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Vienam vaikui skirtos kelios tarpusavyje suderintos minimalios 

priežiūros priemonės, dviem vaikams po du kartus buvo pratęstas minimalios priežiūros priemonių 

vykdymo terminas. Teismo nutarimu dviem vaikams paskirtos vidutinės priežiūros priemonės, 

vienam vaikui vidutinės priežiūros priemonė buvo pratęsta. Parengti 5 Vaiko minimalios priežiūros 

vykdymo planai ir 1 Socialinės integracijos planas, koordinuojamas jų vykdymas ir įgyvendinimas. 

 

Mokinių pavėžėjimo organizavimas 

Visi mokyklų mokiniai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti pavežami, buvo vežiojami 

į mokyklą ir atgal bei į neformaliojo ugdymo užsiėmimus.  

 

15 lentelė. Mokinių pavėžėjimo poreikio dinamika 

Metai Vežama mokinių (sk.) Dalis nuo bendro mokinių sk. (proc.) 

2018 m. 1641 61,3 

2019 m. 1559 60,9 

2020 m. 1473 60,2 

 

 

Ugdymo pasiekimai 

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (e-NMPP) dalyvavo bendrojo ugdymo 

mokyklų 5 ir 9 (I gimnazijos) klasių mokiniai. Elektroninis testavimas vyko mokyklose, buvo 

užtikrintas vaikų pavėžėjimas į mokyklas. Nuotoliniu būdu testavime dalyvavo tik Pasvalio Petro 

Vileišio I gimnazijos klasių mokiniai. Iš viso testavime dalyvavo 222 – 5 klasės ir 179 – 9 (I 

gimnazijos) klasės mokiniai.  

Dėl karantino 2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nevyko. 

Informacija apie valstybinių brandos egzaminų rezultatus pateikia 17 lentelėje. 

 

17 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

Dalykas  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Anglų k. 

 

Lietuva 97,9 98,5 99,3 97,9 98,9 

Pasvalys 92,7 98,0 97,3 98,3 97,4 

Biologija 
Lietuva 95,5 97,8 98,7 97,5 97,7 

Pasvalys 95,7 95,1 100 100 100 

Chemija 
Lietuva 98,5 99,1 98,4 97,8 97,4 

Pasvalys 100 94,4 100 93,8 100 

Fizika 
Lietuva 98,2 97,6 97,8 96,8 94,7 

Pasvalys 95,2 91,7 90 100 88,9 

IKT 
Lietuva 93,5 97,0 97,3 96,8 93,3 

Pasvalys 89,7 88,0 100 100 84,7 

Istorija 
Lietuva 98,3 89,0 95,3 98,9 99,8 

Pasvalys 99,0 98,8 97,9 98,6 100 

Lietuvių k. 
Lietuva 89,8 89,0 91,8 90,9 89,3 

Pasvalys 87,0 88,7 90,5 90,1 90,3 

Matematika 
Lietuva 89,3 94,4 87,6 82,5 67,7 

Pasvalys 83,9 96,9 87,8 80,4 66,9 

Geografija 
Lietuva 98,5 98,4 96,4 96,5 99 

Pasvalys 100 100 100 97,1 100 
 

 

Pasvalio r. savivaldybės rezultatai aukštesni už šalies -  

 

2020 m. visi laikiusieji 100 procentų išlaikė biologijos, istorijos, geografijos ir chemijos 

egzaminus. 
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18 lentelė. Išsilavinimo įgijimas (proc.) 

Metai Pagrindinis išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas 

2017 m.  96,5 95,1 

2018 m. 96,2 97,1 

2019 m. 93,1 98,9 

2020 m.  91,2 96,3 

 

Neformalusis ugdymas 

Savivaldybėje sportinius ir meninius gebėjimus vaikai ir mokiniai gali ugdyti Pasvalio sporto 

mokykloje ir Pasvalio muzikos mokykloje. Muzikos mokyklą kasmet vidutiniškai lanko apie 10 

proc.,  Sporto mokyklą apie 13 proc. 1–12 kl. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, 

 

19 lentelė. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų tikslinis finansavimas 2018–2020 m. 

Metai Teikėjų sk. Programų sk. Dalyvaujančių vaikų sk. Lėšos (Eur) 

2018 m. 19 29 808 83 731 

2019 m. 16 28 755 98 100  

2020 m.  17 28 730 90 808 

 

Bendruomeniškumo ugdymas 

2020 metais Pasvalio rajono ugdymo, kultūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kaimo 

bendruomenės, jaunimo iniciatyvinės grupės prie daugiafunkcių centrų, dalyvavo Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos paskelbtuose konkursuose: 

- Vaikų ir jaunimo vasaros socializacijos programų konkurse finansuoti 56 projektai. 

Programų vykdymui panaudota 56 765,60 Eur. 

2020 metų vasarą Pasvalio rajone veikė 31 vaikų vasaros poilsio stovykla. Dalyvavo 925 

dalyviai, iš jų 239 vaikas ir paauglys iš šeimų, patiriančių socialinę riziką. Dirbo 71 mokytojas, 47 

sveikatos priežiūros specialistai, 36 savanoriai. 

- Socializacijos programų konkurse finansuotos 25 programos, kuriose dalyvavo 1210 

mokinių. Dirbo 82 mokytojai, 3 sveikatos priežiūros specialistai, 156 savanoriai. 

Tradiciškai vyko akcija ,,Kuriame jaukią mokyklos aplinką“.  

Organizuoti Antikorupcijos dienai skirti renginiai, Policijos dienai surengta paroda-konkursas 

,,Mes – policijos bičiuliai“.  

Gabių vaikų ir juos rengusių mokytojų skatinimui skirta 5520 Eur (2019 m. – 4520; 2018 m. 

– 5350 Eur; 2017 m. – 3830 Eur). 

  

 

SOCIALINĖ PARAMA 

 

Piniginės paramos administravimas 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų 

įstatymais nustatytos išmokos skiriamos ir mokamos iš Valstybės biudžeto lėšų. Duomenys apie šiais 

įstatymais nustatytų išmokų mokėjimą pateikiami 20 lentelėje. 

 

20 lentelė. Socialinių išmokų ir kitos paramos mokėjimas iš Valstybės biudžeto 

2018–2020 metais 

Išmokos pavadinimas 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta 

(tūkst. 

Eur) 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta 

(tūkst. 

Eur) 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta 

(tūkst. 

Eur) 

1. Išmokos vaikams: 5233 2283,5 4786 3360,7 4532 4127,9 

1.1. vienkartinė išmoka vaikui 

gimus 
219 91,5 218 91,1 163 70,1 
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1.2. išmoka vaikui (vidutinis 

gavėjų sk. per mėn.) 
4693 1820,7 4302 2912,9 4124 3708,8 

1.3. išmoka privalomosios tarnybos 

kario vaikams 
- - - - 1 0,5 

1.4. globos (rūpybos) išmoka 

(vidutinis gavėjų sk. per mėn.) 
134 168,4 101 141,2 87 133,7 

1.5. Globos (rūpybos) tikslinis 

priedas (vidutinis gavėjų sk. per 

mėn.) 

91 150,5 80 137,1 74 136,0 

1.6. vienkartinė išmoka būstui 

įsigyti arba įsikurti 
21 27,3 19 51,3 11 19,4 

1.7. vienkartinė išmoka nėščiai 

moteriai (vidutinis gavėjų sk. per 

mėn.) 

55 4,2 49 3,7 46 11,5 

1.8. Išmoka besimokančio ar 

studijuojančio asmens vaiko 

priežiūrai 

12 15,6 7 15,8 13 36,9 

1.9. Išmoka gimus vienu metu 

daugiau kaip vienam vaikui 
8 5,3 10 7,6 11 5,8 

1.10. Vaiko laikinosios priežiūros 

išmoka 
- - - - 3 1,7 

1.11. Išmoka įsivaikinus vaiką - - - - 1 3,5 

2. Tikslinės kompensacijos 885 1726,9 910 1683,7 905 1753,7 

2.1. slaugos išlaidų tikslinė 

kompensacija 
367 1233,1 350 1174,5 379 1210,7 

2.2. priežiūros (pagalbos) išlaidų 

tikslinė kompensacija 
572 493,8 560 509,21 526 543,0 

3. Valstybės ginkluoto 

pasipriešinimo (rezistencijos) 

dalyviams – kariams 

savanoriams 

1 8,5 - - - - 

*4. Vienkartinės išmokos 

COVID-19 padariniams mažinti 
    6027 654,24 

**5. Kompensacijos už 

sumažintas išmokas 
    424 29,64 

Duomenys pateikiami iš sistemos Parama unikaliais gavėjų skaičiais  

 

Dėl demografinės situacijos pokyčių vaikų skaičius rajone mažėja, tačiau išmokų vaikams 

suma didėjo, nes nuo 2020 sausio 1 d.: 

⬧ nuo 50 iki 60 Eur didėjo išmoka vaikui „vaiko pinigai“. 

⬧ nuo 20 iki 40 Eur didėjo papildoma išmoka, kuri skiriama neįgaliems, gausių ir 

nepasiturinčių šeimų vaikams. Tai reiškia, kad neįgalūs, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikai kas 

mėnesį pradėjo gauti po 100 eurų. 

⬧ naujai pradėta mokėti vaiko laikinosios priežiūros išmoka, nustačius apsaugos vaikui 

poreikį, jo laikinosios priežiūros pas fizinius asmenius ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis 

metu vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą 

vaiką 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (240 Eur).  

Slaugos ir priežiūros pagalbos išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius keitėsi nežymiai. 

Tikslinių kompensacijų dydis priklauso nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų socialinės 

paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių. Tikslinių kompensacijų bazės dydis nuo 2020 m. sausio 1 

d. buvo padidintas nuo 114 Eur iki 117 Eur. Todėl išmokama tikslinių kompensacijų suma didėja. 

Įgyvendintos naujos valstybinės priemonės: 

⬧*Iš Valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos vaikams, 

skirtos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, įstatymą, buvo 
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mokamos vienkartinės išmokos šeimoms, auginančioms vaikus. Atsižvelgiant į šio įstatymo sąlygas, 

vienkartinė pašalpa siekė nuo 120 iki 200 Eur. 

⬧**Nuo 2020 m. sausio 1 d. pagal Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, 

maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, 

rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų 

dalinio kompensavimo įstatymą, buvo pavesta savivaldybėms vykdyti 10 proc. per krizę sumažintos 

slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijos kompensavimo procedūras. 

2020 m. buvo teikiama socialinė parama mokiniams, parama mirties atveju bei kompensacija 

palaikų pervežimui. Duomenys apie šios paramos mokėjimą pateikiami 21 lentelėje.  

 

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

Savivaldybės biudžetui 2018–2020 metais* 

Socialinės paramos 

pavadinimas 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur 

1. Socialinė parama 

mokiniams   217,5  277,1  326,4 

1.1. nemokamas 

mokinių maitinimas 868 174,7 866 219,0 1104 266,3 

1.2. mokinio reikmenys 751 42,8 764 58,1 771 60,1 

2. Laidojimo pašalpa 415 126,0 411 124,9 439 136,9 

3. Kompensacija 

palaikų pervežimui - - 1 1,5 4 8,4 
Duomenys pateikiami iš sistemos Parama unikaliais gavėjų skaičiais  

Įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams įstatymo teisinio reglamentavimo pakeitimus, 

didėjo mokinių gaunančių nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenis skaičius, nes: 

⬧ nuo 2020 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. į nemokamus pietus įgijo teisę mokiniai, kurie 

mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklose. 

⬧ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. į nemokamus pietus – tie mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose 

pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) ir pagal pradinio ugdymo programą 

pirmoje klasėje (pirmokams). 

Šiame visuotinį mokinių maitinimo etape Pasvalio rajono savivaldybė dalyvavo savanoriškai, 

pateikdama sąrašą bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi mokiniai pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. Dėl šios priežasties didėjo išlaidos skirtos socialinei paramai mokiniams.  

2020 m. paramos mirties atveju gavėjų skaičius didėjo 9 proc., lyginant su 2019 m.   

Vykdant Vietos savivaldos įstatymu priskirtą savarankiškąją funkciją, teikiama piniginė 

socialinė parama (socialinė pašalpa ir būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijos), kurios 

teikimą nustato Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymas, vienkartinė materialinę parama, kompensuojamas lengvatinis keleivių pavėžėjimas. Ši 

parama skiriama ir mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškoms funkcijoms vykdyti. 

Duomenys apie šios paramos ir kitų išmokų mokėjimą iš Savivaldybės biudžeto pateikiami 22 

lentelėje.  

 

22 lentelė. Piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų mokėjimas  
iš Savivaldybės biudžeto 2018–2020 metais 

Socialinės paramos 

pavadinimas 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vidutinis 

gavėjų 

sk. per 

mėn. 

Sunaudota 

lėšų, tūkst. 

Eur. 

Vidutinis 

gavėjų sk. 

per mėn. 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur. 

Vidutinis 

gavėjų sk. 

per mėn. 

Sunaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur. 

1. Piniginė socialinė 

parama nepasiturintiems  
 1215,54  1348,41  1145,1 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1433797&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1433797&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1433797&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1433797&p_tr2=2
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1.1. socialinė pašalpa  1184 1076,0 1090 943,4 726 752,0 

1.2. kompensacija už 

centralizuotą būsto šildymą 

 

543 
40,6 557 55,5 485 26,1 

1.3. kompensacija už 

karštą vandenį 
90 0,3 72 1,2 24 0,5 

1.4. kompensacija už šaltą 

vandenį 

3 

 
0,04 1 0,01 - - 

1.5. kompensacija už kitą 

kurą  
527 69,7 523 128,0 684 143,2 

1.6. paimto kredito ir 

palūkanų apmokėjimas 
85 28,9 79 26,8 70 26,2 

2. Vienkartinė 

materialinė parama 
171 38,0 154 36,1 130 38,4 

3. Pagalbos pinigai - - 83 133,9 90 148,4 

4. Lengvatinis keleivių 

pervežimas 
- 23,0 - 23,5 - 10,3 

Duomenys pateikiami iš sistemos Parama unikaliais gavėjų skaičiais 
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai yra 

susiję su patvirtintomis valstybinėmis priemonėmis dėl COVID-19 ligos padarinių mažinimo 

valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiais: 

⬧ socialinė pašalpos gavėjų skaičiaus mažėjimą lėmė nuo 2020 m. liepos 1 d. buvo pradėta 

mokėti laikinoji darbo paieškos išmoka Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims kuri, buvo 

didesnė nei nustatytas socialinės pašalpos dydis ir į asmens (šeimos) pajamas buvo įskaitoma; 

⬧ kompensacijos už centralizuotą būsto šildymą lėšų mažėjimą – kilovatvalandės kainos 

mažėjimas (pvz., 2019 m. sausio mėn. – 58,2 Eur, 2020 m. sausio mėn. – 50,4 Eur), teigiama oro 

temperatūra 2020 m. šildymo sezono laikotarpiu, senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų pensijų 

didėjimas.  

⬧ kompensacijų už būsto šildymą kitokiu kuru gavėjų skaičiaus didėjimą lėmė įstatymo 

pakeitimai dėl Valstybės remiamų pajamų (VRP) skaičiuojant šias kompensacijas padidinimas nuo 1 

iki 1,5, žemės ploto normatyvo padidinimas nuo 3 iki 6 ha, turto normatyvas  nevertinamas. 

Socialinės pašalpos gavėjai dalyvauja visuomenei naudingoje veikloje, kurią organizuoja 

seniūnijos. Visuomeninėje veikloje 2018 m. dalyvavo 425, 2019 m. – 593 2020 m. – 584 socialinės 

pašalpos gavėjai. 2020 m. dėl COVID-19 ligos paskelbto karantino ši veikla seniūnijose buvo 

sustabdyta. Informacija, kokiose veiklose jie dalyvavo 2020 m., pateikiama 23  lentelėje.  

 

23 lentelė. Informacija apie organizuojamą visuomenei naudingą veiklą ir piniginės socialinės 

paramos gavėjų dalyvavimą atskirose visuomenei naudingose veiklose 

Visuomenei naudingos veiklos forma  

 

Asmenų skaičius 

1. Aplinkos (teritorijų, skirtų visuomenės poreikiams) tvarkymas 263 

2. Parkų, miškų, medelynų, želdinių, krūmų tvarkymas ir priežiūra 106 

3. Veikla socialinėse, švietimo, sveikatos, kultūros ir kitose 

įstaigose ir institucijose 
26 

4. Veikla nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose 

socialinės, švietimo, sveikatos, kultūros, aplinkosaugos srityse 
20 

5. Pagalba teikiant socialines paslaugas 51 

6. Pagalba organizuojant kultūros, sporto ir kitus renginius 45 

7. Kita gyvybei ir sveikatai pavojaus nekelianti ir specialaus 

pasirengimo bei kvalifikacijos nereikalaujanti veikla 

bendruomenės labui 

73 

Iš viso 584 
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Socialinių paslaugų administravimas 

Specialiosios socialinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliesiems asmenims. Vertinant 

asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas buvo teikiamas alternatyvioms ilgalaikei socialinei 

globai institucijoje paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje: socialinei priežiūrai asmens namuose, 

dienos socialinei globai asmens namuose, trumpalaikei socialinei globai institucijoje. 2020 m. 

ilgalaikei socialinei globai institucijose buvo nukreipiami visiškai nesavarankiški asmenys, kuriems 

mažesnės apimties socialinės paslaugos nebūtų užtikrinusios būtinos pagalbos. Duomenys pateikiami 

24 lentelėje. 

 

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

2018–2020 m.  

Eil. 

Nr. 
Socialinės paslaugos  pavadinimas 

2018 m. 2019 m.  2020 m. 
Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 

Gauta 

prašymų 

Skirta 

paslaugų 

1. Socialinė priežiūra, iš jų: 72 69 67 63 61 61 
1.1. pagalbos į namus paslaugos 70 69 67 63 61 58 

1.2. pagalbos pinigai senyvo amžiaus, neįgaliems 2 - - - - - 

2. Socialinė globa: 90 87 116 99 82 73 
2.1. dienos socialinė globa, iš jų: 12 12 28 25 19 19 

 2.1.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centre „Viltis“ 
- - 3 3 1 1 

 2.1.2. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos 

Socialinės globos padalinyje 
1 1 4 

4 

 
3 
 

3 

 2.1.3. dienos socialinė globa asmens 

namuose 
11 11 21 18 15 15 

2.2. trumpalaikė socialinė globa institucijoje, 

iš jų: 
40 39 50 45 31 28 

 2.2.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centre „Viltis“ (5 d. per 

sav.) 

3 3 5 5 - - 

 2.2.2. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos 

Socialinės globos padalinyje (5 d. per sav.) 
19 19 15 

15 

 
6 6 

 2.2.3. Pasvalio socialinių paslaugų centre (iki 

6 mėn. per metus) 
4 

4 

 
7 

4 
 

4 3 

 2.2.4. VšĮ Pasvalio ligoninės socialinės 

globos padalinyje (iki 6 mėn. per metus) 
10 9 14 13 14 13 

 2.2.5. valstybiniuose socialinės globos 

namuose asmenims su proto ir psichine 

negalia (iki 6 mėn. per metus) 

3 3 8 
7 

 
6 5 

 2.2.6. Kitose socialinės globos įstaigose 

(„Alka“) 
1 1 1 

1 

 
1 1 

2.3. ilgalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų: 38 36 38 29 32 26 

 2.3.1. Pasvalio socialinių paslaugų centre 
12 

11 
 

12 
8 
 

17 
11 

(1 laukia) 

 2.3.2. valstybiniuose socialinės globos 

namuose asmenims su proto/psichine negalia 
10 

10 
 

7 
5 
 

6 
6 

(2 laukia) 

 2.3.3. VšĮ Pasvalio ligoninės socialinės 

globos padalinyje 
10 10 18 

15 

 
7 7 

 2.3.4. Kitose socialinės globos įstaigos  
(VšĮ Adutiškio senelių namai, A. Bandzos 

socialinių paslaugų namai) 

6 5 1 1 2 
2 

(2 laukia) 

 Iš viso : 162 156 183 162 143 134 

Dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo 6 prašymai nepatenkinti. Jie buvo svarstomi 

Socialinės globos paslaugų skyrimo komisijoje. Nepatenkinimo priežastis – pareiškėjai neatitiko 

socialinės globos poreikio vertinimo reikalavimų, jiems nebuvo nustatyti socialinės priežiūros 

(pagalbos) ar slaugos specialieji poreikiai. Dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo 3 prašymai 

nepatenkinti, nes pareiškėjai mirė.  

Laikino atokvėpio paslaugos. Siekiant užtikrinti asmenų, globojančių ir prižiūrinčių neįgalius 



47 
 

asmenis su specialiaisiais slaugos ar priežiūros poreikiais, teisę į poilsį, buvo sudarytos sąlygos 

naudotis laikino atokvėpio paslaugomis. Paslauga 2020 m.  pasinaudojo 1 šeima, auginanti vaiką su 

sunkia negalia, paslaugą suteikė Pasvalio „Riešuto“ mokyklos socialinės globos padalinys.  

Socialinės globos paslaugų kompensavimas. Asmenims, pagal jų pasirinkimą 

apgyvendintiems valstybiniuose socialinės globos namuose, VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės globos 

padalinyje ir kituose socialinė globą teikiančiose įstaigose, socialinė globa yra kompensuojama pagal 

Savivaldybės administracijos sudarytas individualias lėšų kompensavimo sutartis su asmeniu ir 

socialinės globos įstaiga. 2020 m. paslaugos kompensuotos 76 asmenims su  sunkia negalia, 19 

neįgalių asmenų socialinės globos namuose ir 11 tėvų globos netekusių vaikų. 

 

Socialinės priežiūros šeimai administravimas 

Socialinės priežiūros paslaugas – t. y. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą 

šeimoms, patiriančiomis socialinę riziką, teikia Pasvalio socialinių paslaugų centro darbui su 

šeimomis padalinio socialiniai darbuotojai. Dirba 14 socialinių darbuotojų ir 4 atvejo vadybininkai. 

Socialinė priežiūra 2020 m. gruodžio 31 d. buvo teikiama 110 šeimų, patiriančių socialinę riziką, ir 

jose augantiems 267 nepilnamečiams vaikams.  

 

25 lentelė. Šeimų, patiriančių riziką, skaičiaus pokytis 2018–2020 metais 

Rodikliai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Šeimų, patiriančių riziką, sk. 143 116 110 

Vaikų, augančių šiose šeimose, sk.  365 271 267 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas. 2020 

metais finansavimas skirtas 4 organizacijų projektams. Paslaugas gavo 182 neįgalieji ir 6 šeimos 

nariai. 

Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Neįgaliesiems pritaikyti 6 būstai ir jų 

aplinka.  

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti. 2020 m. sausio 1 d. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose buvo įrašyti 97 asmenys ir šeimos (228 asmenys). Per 2020 

metus gauti 27 asmenų ir šeimų prašymai įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui 

išsinuomoti, sąrašus. 40 asmenų ir šeimų išbraukti iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto 

nuomą, sąrašų. Per 2020 metus socialinis būstas suteiktas  aštuonioms šeimoms ar asmenims. 

2020 m. gruodžio 31 d. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose 

buvo įrašyti 76 asmenys ir šeimos (172 asmenys): iš jų jaunų šeimų sąraše – 24 (60 asmenų), neįgalių, 

asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgalioto institucijos patvirtintą sąrašą, 

sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų – 8  (13 asmenų), likusių be tėvų globos ir 

jų asmenų – 5 (5 asmenys), asmenų auginančių tris ir daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta 

nuolatinė globa (rūpyba) – 8 (36 asmenys), bendrajame sąraše – 27 (38 asmenys), socialinio būsto 

nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą – 4 (20  asmenų). 

2020 m. sausio 1 d. asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašuose buvo 114 asmenų 

ir šeimų, o 2020 m. gruodžio 31 d. – 113.  

Per 2020 metus pateikta devyniolika jaunų šeimų prašymų dėl finansinės paskatos jaunoms 

šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionuose. Iš jų vienuolika prašymų 

buvo patenkinti. 

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą 

gaunantiems asmenims modelis. Skirta suma modelio įgyvendinimui – 86900 Eur. Asmenų atranka 

modeliui nukreipta į 3 prioritetines kvalifikuotų ir nekvalifikuotų bedarbių asmenų grupes, kuriems 

sunkiausia integruotis atgal į darbo rinką: piniginės socialinės paramos gavėjai, vyresni kaip 40 metų 

asmenys ir patiriantys socialinę riziką. Bendradarbiaujant su Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, Užimtumo tarnybos 

specialistais, modeliui buvo atrinkti 68 asmenys, iš kurių 60 buvo vyresni kaip 40 metų, o 8 asmenys, 

patiriantys socialinę riziką. Siekiant atgal integruoti šiuos asmenis į darbo rinką suteikiamos 
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paslaugos: psichologo ir priklausomybių konsultanto konsultacijos, finansinio raštingumo mokymai, 

B kategorijos teisių mokymai, pavėžėjimas. Duomenys apie modelio vykdymą pateikiami 26 

lentelėje.  

 

26. lentelė. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą 

gaunantiems asmenims modelio vykdymas Savivaldybėje 2020 m. 

Atrinkti 

asmenys 

Pasirašyta 

susitarimų 

Atlikti 

paslaugų 

pirkimai 

Įdarbinti 

asmenys 

Projekto lėšos  

Skirta 

2020 

m.  

DU Paslaugoms 

įsigyti 

Nepanaudotos 

lėšos 

68 68 6 5 86 900 9481,75 10 576,83 66 841,42 

 

 

SVEIKATOS ADMINISTRAVIMO SRITIS 

 

Įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano Sveikatos 

apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos tikslą Plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugas, gerinti jų kokybę, propaguoti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, užtikrinamas 

Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų – pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir  

valstybinių (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijų – antrinės sveikatos priežiūros 

organizavimas, įgyvendinimas.   

Pirminę asmens sveikatos priežiūrą 2020 m. Savivaldybėje vykdė VšĮ Pasvalio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centras, D. Bagdžiūnaitės įmonė ir nuo 2020 m. gruodžio mėn. 

Aukštaitijos šeimos klinika (UAB „Inmedicus“). 

Prie VšĮ Pasvalio Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro, 2020 m. gruodžio 31 

d. duomenimis, buvo prisirašę 20 439 rajono gyventojai, prie D. Bagdžiūnaitės įmonės – 1 122, prie 

Aukštaitijos šeimos klinikos – 905 gyventojai. 

Antrinę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdė VšĮ Pasvalio ligoninė. 

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikė Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras.  

Savivaldybės sveikatinimo priemonės planuojamos ir įgyvendinamos vykdant Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiąją programą. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų likutis 2020 m. pradžiai buvo 4,3 tūkst. Eur, per 2020 metus gauta pajamų 67,5 tūkst. 

Eur, iš jų: už poliklinikos patalpų nuomą – 58,5 tūkst. Eur, 20 proc. nuo aplinkos teršimo mokesčių 

– 9,0 tūkst.  Išlaidos per 2020 m. sudarė 66,9 tūkst. Eur, iš jų viešojo sektoriaus subjektams įvairių 

sveikatos programų vykdymui – 49,1 tūkst. Eur. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 4,9 tūkst. Eur. 

Sveikatos priežiūros įstaigoms teko daug prisidėti prie COVID-19 ligos valdymo priemonių 

įgyvendinimo.  Bendradarbiauta su gydymo įstaigomis dėl Karščiavimo klinikos ir Mobilaus punkto 

steigimo, jų veiklos užtikrinimo, organizuotas vaistininkų, prekybininkų, pedagogų testavimas 

greitaisiais serologiniais testais, vykdyta COVID-19 ligos sergamumo stebėsena ir analizė, 

įgyvendinti įvairūs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, Administracijos direktoriaus 

pavedimai,  valdant  ekstremalią situaciją ir įgyvendinant karantino ribojimus rajone. 

Visuomenės sveikatos biuras teikė pagalbą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui 

vykdant COVID-19 ligos kontrolę. Pirmojo karantino metu Saločių sienos kirtimo punkte vykdė 

Lietuvos Respublikos sienos apsaugos medicininę-karantininę kontrolę, nuo 2020 m. lapkričio mėn.  

vykdyti COVID-19 atvejų epidemiologiniai tyrimai. 
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VIDAUS AUDITAS 
 

2020 metais  atlikti 6 vidaus auditai, iš jų – 5 daliniai ir 1 specializuotas. Atliekant vidaus 

auditus, priklausomai nuo vidaus audito objekto,  vertintas audituojamojo subjekto vidaus kontrolės 

funkcionavimas, tikrintos ir vertintos audituojamo subjekto sukurtos vidaus kontrolės procedūros, 

kontroliuota, ar laikomasi viešojo juridinio asmens planų, procedūrų, įstatymų, kitų teisės aktų ir 

sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai. Taip pat tikrinta, ar informacija apie audituojamo subjekto veiklą 

yra patikima ir išsami, bei vertinti būdai, kaip renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama 

tokia informacija. Visi atlikti vidaus auditai susiję su  Savivaldybės administracijos vykdomomis 

programomis, atliekamomis funkcijomis: Žemės nuomos mokesčio administravimas, 

Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa, Administracinių paslaugų teikimas Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijoje, Teikiamos atlygintinos paslaugos Savivaldybės biudžetinėse 

įstaigose, Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas.  

Vidaus auditų metu nustatyti dalykai leidžia daryti išvadą, kad vidaus kontrolės sistema šiose 

audituotuose procesuose turi trūkumų, todėl ne visais atvejais veikia patikimai ir užkerta kelią 

klaidoms. 2020 metais audituotose srityse  esminiai trūkumai ir rizikingiausios sritys buvo vykdomų 

funkcijų patikslinimas ir aiškus reglamentavimas; Apskaitos politikos atitikimas teisės aktams, teisės 

aktų reikalavimų laikymasis, tinkamas krūvių paskirstymas, pareigų atskyrimas, įgaliojimų ir 

atsakomybės nustatymo užtikrinimas; dokumentų valdymo, kad būtų kokybiška dokumentų paieška, 

užtikrinimas; informacijos tinkamas viešinimas, privalomų tvarkų parengimas ir jų laiku atliktas 

patikslinimas; kontrolės procedūrų, susijusių su funkcijų, su finansų kontrole sustiprinimas. Vidaus 

audito metu pastebėti smulkūs, nesukėlę rizikos ir ateityje neturintys didesnės reikšmės audituoto 

subjekto veiklai, netikslumai, buvo pataisyti vidaus auditų metu. 2020 m. vidaus auditų metu 

pastebėtiems trūkumams šalinti 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; 

sustiprinti kontrolės procedūras, susijusias su teikiamų paslaugų sritimi ir kitos rekomendacijos, 

susijusios su vidaus kontrolės procedūrų tobulinimu. Ataskaitiniais metais buvo įgyvendinta 80 

rekomendacijų. Ataskaitinių metų pabaigoje tęsiamas 32 rekomendacijų įgyvendinimas, nes nebuvo 

suėję jų įgyvendinimo terminai, minėtų rekomendacijų įgyvendinimas bus tęsiamas 2021 metais. 

Daugiausia reikšmingų rekomendacijų 2020 m. buvo pateikta vidaus kontrolės sistemos, įskaitant 

finansų kontrolę, tobulinimo, dėl vietinių teisės aktų suderinimo tarpusavyje ir kitos rekomendacijos, 

susijusios su vidaus kontrolės procedūrų tobulinimu audituotoje veiklos srityje. Sudaryta 

rekomendacijų būklės ataskaita apie vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 

Pažymėtina, kad rekomendacijų įgyvendinimas yra vienas iš pagrindinių Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus veiklos vertinimo kriterijų, teikiantis grįžtamąjį ryšį ir informaciją apie atliktų vidaus auditų 

veiksmingumą. 

 

 

SENIŪNIJŲ VEIKLA 

 

2021 m. sausio 1 d. Statistikos departamento duomenimis, Pasvalio rajono savivaldybėje 

gyveno 22 337 gyventojai (10,7 proc. Panevėžio apskrities ir 0,8 proc. šalies gyventojų). Nuo 2020-

01-01 iki 2021-01-01 Savivaldybėje gyventojų sumažėjo 2,2 proc. (492 gyventojais). Pasvalio rajono 

savivaldybėje didžioji dalis gyventojų gyvena kaime – 67 proc., Pasvalio m. – 28 proc. ir 5 proc. 

Joniškėlio m. Savivaldybės teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų, iš jų 2 miesto seniūnijos (Pasvalio ir 

Joniškėlio) ir 9  kaimiškos seniūnijos. Didžiausios kaimiškosios seniūnijos pagal gyventojų skaičių 

yra Pasvalio ir Joniškėlio apylinkių, Saločių. Daugiausia miestelių, kaimų ir viensėdžių yra  Vaškų, 

Pasvalio apylinkių, Saločių seniūnijose, mažiausiai – Namišių (20 pav.).  
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20 pav. Gyventojų skaičius seniūnijose 

 

Pagal teritorijos dydį didžiausios seniūnijos Joniškėlio apylinkių, Vaškų, Pumpėnų, iš 

kaimiškų seniūnijų mažiausia teritorija Namišių ir Daujėnų seniūnijų. Daugiausia lėšų  2020 m. buvo 

skirta Pasvalio miesto, Saločių ir Joniškėlio apylinkių seniūnijoms. Daugiausia darbuotojų Pasvalio 

miesto, Vaškų ir Joniškėlio miesto seniūnijose. Informacija apie seniūnijų teritorijų dydį, panaudotas 

lėšas 2020 m. ir darbuotojų skaičių pateikiama 21 paveiksle.  

 

21 pav. Seniūnijų teritorijų dydis, panaudos lėšos ir darbuotojų skaičius 
 

 

Seniūnai ir seniūnijų darbuotojai – žmonės, kurie pirmieji sprendžia žmonėms aktualias 

problemas, pirmieji pagalbininkai nelaimės atveju. Informacija apie 2020 metais seniūnijų 

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos 

tvarkymą pateikiama 22 paveiksle 
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22 pav. Atliktų veiksmų, susijusių su gyvenamosios vietos deklaravimu, skaičius 

 

 

Informacija apie seniūnijų išduotus leidimus renginių organizavimui, prekybai ir paslaugoms, 

kasinėjimo darbams pateikiama 23 paveiksle. 

 
23 pav. Seniūnijų išduoti leidimai renginių organizavimui, prekybai ir paslaugoms, kasinėjimo 

darbams 

 

Informacija apie seniūnijų išduotus leidimus laidoti pateikiama 24 paveiksle 

 

24 pav. Išduoti leidimai laidoti  

 

Buvo teikiamos socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir kitiems pagyvenusiems ir 

neįgaliems seniūnijos gyventojams (25 pav.) 
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Išduotų atlikti kasinėjimo darbus leidimų skaičius

Išduotų organizuoti renginius leidimų skaičius
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25 pav. Informacija apie socialines paslaugas seniūnijose 

 

Praėjusiais metais seniūnijose buvo tvarkomi keliai, kapinės, gyvenvietės, atliekamas 

savivaldybei priklausančių patalpų remontas. Seniūnai tvarkė jiems priskirtas teritorijas,  

pasitelkdami per užimtumo didinimo programą nukreiptus asmenis, socialinės pašalpos gavėjus. 

Kartu su Kultūros centro skyrių darbuotojais organizavo šventinius renginius, su gyventojų 

bendruomenėmis rengė įvairius projektus.  
 

 

Daujėnų seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 9709,8 ha 

Vietinių kelių ilgis – 70  km; gatvių ilgis – 24 km. 

Deklaruotų gyventojų skaičius seniūnijoje – 1063 

Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 35 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais (27 lentelė). 

 

27 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų pavadinimas 

Patvirtinta metams 

tūkst. Eur 
Apmokėtos išlaidos 

Apmokėtos 

išlaidos 2019 

m. lyg.su 2018 

m. +,- 

Apmokėtos 

išlaidos 2020 

m. lyg.su 

2019 m. +,- 2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

Darbo užmokestis 70,3 100 106,5 69,1 99,6 102,2 30,5 2,6 

Socialinio draudimo 

įmokos 

23,1 2,9 3,3 22,6 2,7 2,9 -19,9 0,2 

Prekės ir paslaugos 50,1 54,3 55,4 47,1 52,9 53,3 5,8 0,4 

iš jų – ryšių 

paslaugos 

0,8 0,8 0,3 0,7 0,8 0,2 0,1 -0,6 
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seniūnija

Namišių

seniūnija

Pumpėnų

seniūnija

Pušaloto

seniūnija

Pasvalio

miesto

seniūnija

Pasvalio

apylinkių

seniūnija

Saločių

seniūnija

Vaškų

seniūnija

Priimtų prašymų intervenciniam maitinimui, išmokai vaikui, šildymo kompensacijai, socialinei pašalpai gauti,

socialinei paramai mokiniams skaičius

Surašytų buities tyrimo aktų skaičius

Pašalpas ir kompensacijas gaunančių asmenų skaičius
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 transporto 

išlaikymas 

8,5 14,3 15 7,7 13,8 14,1 6,1 0,3 

 apranga ir patalynė   0,1 0,7   0,1 0,6 0,1 0,5 

 spaudiniai 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 

  prekės 13,5 10,2 18,8 12,6 9,7 18,4 -2,9 8,7 

komandiruotės 0,2   0,1 0,1   0,1 -0,1 0,1 

kvalifikacijos 

kėlimas 

0,7 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1 -0,6 0 

Komunalinės 

paslaugos 

14,5 17,5 15,3 13,7 17,4 15,1 3,7 -2,3 

 kitos paslaugos 11,7 11 4,8 11,5 10,8 4,6 -0,7 -6,2 

Socialinės pašalpos 1,5 5,6 1,8 1,3 5,2 1,4 3,9 -3,8 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

35,8 15,5 13,1 35,7 15,3 12,8 -20,4 -2,5 

Iš viso 180,8 178,3 180,1 175,8 175,6 172,6 -0,2 -3 

 

2020 metais pradėtas Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas: nutiestas 

pėsčiųjų-dviračių takas parke prie bažnyčios, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, rekonstruota Baluškių 

gatvė, įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė. Šie darbai finansuojami iš Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai. Seniūnija prie šio projekto prisideda įrengdama apšvietimą palei pėsčiųjų-dviračių taką 

ir sporto aikštelėje. Darbai bus baigti 2021 metais.   

Prie Daujėnų karjero su Daujėnų Šv. Jėzaus vardo parapijos vaikų dienos centro lankytojais 

sutvarkyti laiptai. Seniūnijos darbuotojai įrengė laiptų apšvietimą, pastatė apžvalgos aikštelę 

neįgaliesiems, negalintiems nusileisti prie karjero. Tad ši vieta su vakarais šviečiančiu fontanu tapo 

mėgstama Pasvalio bei aplinkinių rajonų gyventojų vakarinių pasivaikščiojimų vieta. 

Suremontuota  Porijų  seklyčia: įrengtas vandentiekis ir kanalizacija, tualetas, visame pastato 

viduje paklotos naujos grindys.  

 Daujėnų kapinėse pastatytas namelis įrankiams susidėti, prie kapinių įrengta aikštelė 

biologinių bei kitokių atliekų konteineriams pastatyti, kad pačioje kapinių teritorijoje nebeliktų 

atliekų kaupimo vietos.    

Buvusioje Girsūdų mokykloje pradėtas bibliotekos bei kitų pagalbinių patalpų remontas.  

Vasaros ir rudens laikotarpiu buvo nuolat šienaujamos gyvenviečių žaliosios zonos, pakelės. 

Pastoviai tvarkoma teritorija sudaro daugiau kaip 20 hektarų. 

Toliau vykdant Sosnovskio barščio naikinimo  programą, chemikalais nupurkštos pakelės, 

pamiškės ir pagrioviai Pulciniškio, Levaniškių, Petrovkos, Liukptrių, Galinių, Vytautų, Židonių, 

Sereikių kaimų teritorijose, Porijų kaimo parke ir teritorijoje aplink jį, Smilgių kaime prie tvenkinio 

ir palei Orijos upelį. 

2020 m. Seniūnijoje vyko įvairūs renginiai, tačiau svarbiausias – tradiciniai Sekminių atlaidai 

dėl epidemijos nebuvo toks gausus maldininkų skaičiumi kaip ankstesniais metais.  

  

Joniškėlio miesto seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 236 ha 

Vietinių kelių ilgis – 0 km; gatvių ilgis – 9,9 km. 

Seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 1097 gyventojų iš kurių 187 vaikai iki 

18 metų, nuo 18 iki 65 metų 645 gyventojų ir virš 65 metų 265 gyventojai. 
 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais  (28 lentelė). 
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28 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų 

pavadinimas 

Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos tūkst. 

Eur 

Apmokėtos 

išlaidos 

2019 m. 

lyginant su 

2018 m. 

Apmokėtos 

išlaidos 

2020 m. 

lyginant su 

2019 m. 

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m. 

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m. 

Darbo 

užmokestis 

112,6 165,2 192,3 111,7 164,6 191,9 52,9 27,3 

Socialinio 

draudimo 

įmokos 

37 3,4 3,4 36,2 3,3 3,4 -32,9 0,1 

Prekės ir 

paslaugos 

39,2 32,1 33,0 38,8 31,9 32,7 -6,9 0,8 

Medikamentai 

ir medicininės 

paslaugos 

0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 -0,1 

iš jų – ryšių 

paslaugos 

0,3 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 -0,1 -0,2 

 transporto 

išlaikymas 

8 8,8 6,6 7,8 8,8 6,5 1,0 -2,3 

apranga ir 

avalynė 

2   1,2 2,0   1,2 -2,0 1,2 

  Prekės, iš jų: 14,2 13,0 15,6 14,1 12,9 15,6 -1,2 2,7 

Viešųjų erdvių 

priežiūrai 

6,2 5,9 7,1 6,2 5,9 7,1 -0,3 1,2 

Informacinės 

technologijos 

0,9 0,2 0,1 0,9 0,2 0,1 -0,7 -0,1 

Reprezentacinės 0,8 0,9 0,4 0,8 0,9 0,4 0,1 -0,5 

Kitos atsargos 6,3 6,0 8,0 6,2 5,9 8,0 -0,3 2,1 

komandiruotės 0,2 0,1 0 0,1 0 0,0 -0,1 0,0 

kvalifikacijos 

kėlimas 

0,7 0,7 0,3 0,5 0,5 0,2 0 -0,3 

Komunalinės 

paslaugos 

8,1 11,0 12,1 8,1 10,9 12,1 2,8 1,2 

Kitos 

paslaugos, iš jų: 

14,6 9,9 9,4 14,5 9,8 9,3 -4,7 -0,5 

Viešųjų erdvių 

priežiūrai 

0 2,2 3,2 1,0 2,2 3,2 1,2 1,0 

Reprezentacinės 

paslaugos 

0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,2 

Kitos paslaugos 13,4 7,5 6,2 13,3 7,3 6,1 -5,9 -1,3 

Socialinės 

pašalpos 

2,1 0,2 1,4 2,0 0,1 1,4 -1,9 1,3 

Materialaus ir 

nematerialaus 

turto įsigijimas 

48,2 50,5 13,8 47,9 50,4 13,8 2,5 -36,6 

Iš viso: 248,1 263,2 256,3 245,3 261,6 255,5 16,40 -6,20 

 

2020 metais dėl Covid-19 pandemijos paskelbtas karantinas labai apribojo visą aktyvų 

socialinį gyvenimą, tačiau, bendradarbiaujant  su Joniškėlio miesto bendruomene, buvo surengtas 

„Marabu“ grupės koncertas, kuris buvo stebimas sėdint automobiliuose. Atlaisvinus ribojimus 

surengtos Joninės. Kalėdinės Joniškėlio eglės įžiebimo šventė šiemet buvo kitokia, be vaikų klegesio, 

šokių ir žaidimų.   

Miestas nuolat puošiamas gėlėmis, gėlių piramidėmis, skvere šalia Trimituojančio angelo 
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skulptūros, iš gėlių sodinukų padarytas Joniškėlio miesto herbo atvaizdas, 4 parkuose visą vasarą žydi 

įvairiausių spalvų gėlės. Suremontuoti ir perdažyti seniūnijai priklausantys gėlių stovai.  

2020 m. nugenėti visi medžiai augantys gatvių ir šaligatvių teritorijose. Per metus pašalinta 

10 pavojų keliančių medžių iš kapinių, Mažupės pakrantės, miesto parko, ligoninės teritorijų, iš jų 

išpjauta 20 m3 malkų, kurios naudojamos kultūros namų, pirties ir dirbtuvių patalpų šildymui.  

Suremontuotos ir perdažytos seniūnijos teritorijoje esančios medinės skulptūros ir suolai. 

Suremontuota ir paleista vandens tiekimo sistema į Amžinybės rato skulptūrą. Lankomose vietose 

įrengtos 7 naujos antivandalinės šiukšliadėžės. 

Gerinant gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją, sumontuota 30 vnt. naujų, suremontuota 20 

vnt. neveikiančių gatvės šviestuvų, pakeista 20 vnt. lempų.  

Atsižvelgiant į keliamus reikalavimus panaikinti lauko tualetus, seniūnija pastatė biotualetą 

miesto centre. Atliktas dirbtuvių stogo šiferinės dangos smulkus remontas, perdažytos fasado sienos, 

pakeistos garažo durys. Dirbtuvių pastate darbuotojams įrengtos buitinės patalpos. Pagrindinio garažo 

patalpose išbetonuota dalis grindų dangos. Šalia dirbtuvių pastato, esančiame ūkiniame pastate, 

suremontuotos ir perdažytos išorės sienos, suremontuota stogo danga. Kultūros namų pastate tęsiami 

langų keitimo darbai,  Savivaldybės tarybai papildomai skyrus lėšų įrengtas pandusas neįgaliesiems, 

įsigyta papildomai naujų kėdžių kultūros namų didžiajai salei. Šalia seniūnijos pastato įrengtas ir 

gyventojų pamėgtas knygų dalinimosi namelis, pastatytas vėliavos stiebas.  

Šalia Joniškėlio darželio įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, suremontuota vaikų žaidimo 

aikštelė, netoliese esančiame aikštyne. Atsižvelgiant į autobusų stotelės prastą būklę atliktas stoginės 

ir sienų remontas. Įrengtas Nepriklausomybės kovų memorialo apšvietimas. Išplėsta viešųjų erdvių 

vaizdo stebėjimo sistema. 

Dėl Covid-19 pandemijos pirmą kartą buvo paprašyta savanorių pagalbos dalijant apsaugines 

kaukes bei ES paramą maisto produktais gyventojams. Į į savanorišką veiklą mielai įsitraukė 

Joniškėlio jaunimas. 

Pradėti vykdyti vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimo Joniškėlio mieste I etapo darbai, 

Joniškėlio miesto centre įrengtas elektroninis laikrodis, rodantis temperatūrą, laiką, skelbimus apie 

svarbiausias naujienas, įrengiamos Joniškėlio vaikų dienos centro „Žiburėlis“ patalpos. 

 

 

Joniškėlio apylinkių seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 19 240 ha. 

Vietinių kelių ilgis – 140,46  km; gatvių ilgis – 41,64  km. 

Gyvenamąją vietą seniūnijoje metų pabaigoje buvo deklaravę 2311  gyventojų. 

Seniūnijoje gyvena 427 pensinio amžiaus asmenys. 

Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius –  43 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą. 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. patvirtintas 333,5 tūkst. Eur seniūnijos biudžetas. Lėšos 

buvo skiriamos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 

2020 m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais  pateikiamas 29 

lentelėje. 

29 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos 

tūkst. Eur 

Apmokėtos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. 

+,- 

Apmokėtos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. 

+,- 

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

Darbo užmokestis 127,9 161,6 215,6 126,3 160,8 214,2 34,5 53,4 

Socialinio draudimo 

įmokos 

42,6 4,8 4,9 41,0 4,7 4,5 -36,3 -0,1 
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Prekės ir paslaugos 46,7 46,1 50,7 45,7 45,1 50,1 -0,6 5 

Medikamentai ir 

medicininės paslaugos 

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 -0,1 

ryšių paslaugos 0,2  0 0,2  0 -0,2 0 

 transporto išlaikymas 16,9 18,6 15,4 16,5 18,1 15,2 1,6 -2,9 

apranga  1,3 0,1  1,2 0,1 1,2 -1,1 

 spauda 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

Prekės, iš jų: 14,4 12,6 20,8 14,3 12,4 20,6 -1,9 8,2 

Viešųjų erdvių priežiūrai 5,2 3,8 7,6 5,2 3,7 7,6 -1,5 3,9 

Informacinės 

technologijos 

0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 

Reprezentacinės 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 

Kitos atsargos 8,7 8,2 12,6 8,6 8,2 12,5 -0,4 4,3 

komandiruotės 0,2 0,1  0,1  0 -0,1 0 

kvalifikacijos kėlimas 0,5 0,8 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 -0,2 

Komunalinės paslaugos 28,6 32,2 25,3 25,9 32,1 24,6 6,2 -7,5 

Kitos paslaugos, iš jų: 14,9 13,3 14,2 14,4 13,1 14,0 -1,3 0,9 

Viešųjų erdvių priežiūrai 0,6 0,6 2,5 0,6 0,5 2,2 -0,1 1,7 

Informacinių 

technologijų priežiūra 

0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,1 0 

Reprezentacinės 

paslaugos 

0,1   0,1  0,2 -0,1 0,2 

Kitos paslaugos 13,4 11,7 10,8 12,9 11,7 10,7 -1,2 -1,0 

Socialinės pašalpos 1,3 3,0 0,1 0,9 2,9 0,1 2,0 -2,8 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

18,5 6,7 36,6 18,5 6,7 35,4 -11,8 28,7 

Iš viso 266,3 255,3 333,5 258,7 252,7 329,2 -6,0 76,5 

 

Meškalaukio kaime atnaujinta sporto aikštelė. Švobiškio kaime prisidėta prie Švobiškio ir 

aplinkinių kaimų bendruomenės vykdomo projekto – sporto aikštelės naujos dangos atnaujinimo, 

pagrindo įrengimui nupirkta skalda ir paruošta pagrindo įrengimui. Renovuota Stačiūnų kaimo 

sporto aikštelė: nupirkta skalda, įrengtas aikštelės pagrindas, įrengtas naujas krepšinio stovas, 

teritorijoje pastatyti suoliukai, sportuojančių asmenų saugumui įrengta tvora, skirianti sporto aikštelę 

nuo važiuojamosios gatvės dalies,  gyventojams suorganizuota aikštelės atidarymo šventė.  

Gustonių ir Pažąsų kaimuose atnaujintos, Nakiškių ir Valdeikių kaimuose padarytos ir 

pastatytos naujos skelbimų lentos.    

Atlikta vietinės reikšmės kelių priežiūra, paprastas remontas – nužvyruotos Švobiškio kaimo 

Kazimiero Paltaroko, Mūšos, Pamažupių kaimo Lauko, Norgėlų kaimo Šermukšnių, Joniškėlio 

kaimo Linkuvos, Meškalaukio kaimo Krašto gatvės ar jų dalys, privažiuojamasis kelias į Gustonių 

kaimą nuo krašto kelio Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys. Atkurtas griovių profilis mechanizuotu būdu 

Narteikių kaimo Malūno, Joniškėlio kaimo Linkuvos gatvių, privažiuojamojo kelio į Gustonių kaimą 

nuo krašto kelio Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, Švobiškio kaimo kelio nuo rajoninio kelio Ustukiai–

Rimoniai–Stipinai kelių juostose. Nakiškių ir Švobiškio kaimų pakelių teritorijose iškirsti 

menkaverčiai krūmai ir invaziniai medžiai. Pagal gyventojos prašymą įrengta lentelė su nuoroda į 

Daniūnų kaimą. Seniūnijos darbuotojai pagamino aparatą žvyrkelių dulkėtumo mažinimo priemonių 

laistymui, vasarą du kartus dulkėtumo mažinimo priemonėmis –  „Dustoff“ ir natrio chlorido druskos 

tirpalais buvo laistomi seniūnijos žvyrkelių, šalia kurių yra gyvenamieji namai, atkarpos Joniškėlio, 

Gedžiūniškių, Meškalaukio, Katkūnų, Nakiškių, Narteikių Valdeikių kaimuose.  
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Nakiškių kaimo Tuopų gatvėje naujai įrengtas gatvės apšvietimas – tarp esamų stulpų 

pravesti laidai, uždėti 7 šviestuvai, Liepų gatvėje seni 7 šviestuvai  pakeisti taupiais LED šviestuvais, 

atnaujinta kaimo apšvietimo valdymo spinta. Taip pat naujai įrengtas Katkūnų kaimo Tuopų gatvės 

apšvietimas: įrengta nauja  apskaita, tarp esamų stulpų pravesti laidai, uždėti 7 šviestuvai. Visus 

darbus atliko seniūnijos darbuotojai. 

Seniūnija rūpinasi Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio, Norgėlų, 

Švobiškio, Nakiškių daugiafunkcių centrų, Norgėlų, Švobiškio kultūros namų, taip pat Meškalaukio, 

Nakiškių, Norgėlų, Švobiškio kaimų bibliotekų ūkine dalimi, patalpų remontu, šildymu. Norgėlų 

kultūros centro pastate, virš įėjimo į bendruomenės naudojamas patalpas uždėtas stogelis, salės 

languose uždėti roletai,  pradėtos remontuoti šiame pastate buvusios tuščios, nenaudojamos patalpos 

planuojamam perkelti daugiafunkciui centrui: pakeisti plastikiniais langai, durys, pradėtos ruošti 

dažymui sienos, patalpų šildymui įrengtas kondicionierius.   

Dėl COVID-19 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną ir Narteikių kaime 

perėmus patalpas asmenų saviizoliacijai,  4 seniūnijos darbuotojai pervesti į budėtojo pareigas. Nuo 

2020 m. kovo 25 d. iki 2020 m. birželio 16 d. buvo užtikrinamas nepertraukiamas budėtojų darbas, 

pagalbinių patalpų valymas ir dezinfekavimas, maisto pristatymas, pagal poreikį buvo išvežamos 

buitinės atliekos, skalbiniai.  

  

 

Krinčino seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 12221,8 ha 

Vietinių kelių ilgis – 89 km; gatvių ilgis – 16,378 km. 

Metų pabaigoje gyvenamąją vietą seniūnijoje buvo deklaravę 1749 gyventojai, iš 

jų – 900 moterų ir 849 vyrai. Per metus seniūnijoje gimė 7 vaikai, mirė 34 

žmonės 
Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 1 miestelis ir 48 kaimai (iš kurių 10-yje 

kaimų nėra gyventojų 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, 

seniūnijai lėšos buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms 

finansuoti. 2020 m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais (30 

lentelė). 

30 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos 

tūkst. Eur 

Apmokėtos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. 

+,- 

Apmokėtos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. 

+,- 

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

Darbo užmokestis 111,6 144,7 175,4 110,0 144,7 173,3 34,7 28,6 

Socialinio draudimo 

įmokos 

35,4 3,1 2,6 34,7 3,0 2,5 -31,7 -0,5 

Prekės ir paslaugos 34,1 33,5 30,5 33,9 33,0 30,0 -0,9 -3 

Medikamentai ir 

medicininės paslaugos 

0 0 0,2   0,1 0,0 0,1 

ryšių paslaugos   0,3   0,3 0 0,3 

 transporto išlaikymas 9,4 11,2 9,9 9,4 10,9 9,8 1,5 -1,1 

apranga 0,8  0,8 0,8  0,8 -0,8 0,8 

Prekės, iš jų: 11,6 14,2 11,2 11,4 14,1 11,2 2,7 -2,9 

Viešųjų erdvių priežiūrai 3,4 6,6 4,3 3,4 6,6 4,3 3,2 -2,3 
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Informacinės 

technologijos 

0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 -0,1 0,3 

Reprezentacinės 0,2 0,6 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 -0,3 

Kitos atsargos 7,7 6,8 6,1 7,5 6,7 6,1 -0,8 -0,6 

komandiruotės 0,2  0 0,1  0 -0,1 0 

kvalifikacijos kėlimas 0,9 0,6 0,4 0,9 0,6 0,2 -0,3 -0,4 

Komunalinės paslaugos 19,7 23,9 20,5 19,7 23,9 18,4 4,2 -5,5 

Kitos paslaugos, iš jų: 12,3 8,1 8,1 12,3 8,0 7,9 -4,3 -0,1 

Viešųjų erdvių priežiūrai 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,9 0 0,6 

Kitos paslaugos 12,0 7,8 7,2 12,0 7,7 7,0 -4,3 -0,7 

Socialinės pašalpos 2,5 3,2 0,4 2,3 3,2 0,4 0,9 -2,8 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

14,5 13,4 15,0 14,1 13,2 14,8 -0,9 1,6 

Iš viso 218,9 224,4 244,8 215,7 221,6 239,6 5,9 18,0 

 

Nuolat buvo prižiūrima ir tvarkoma Krinčino seniūnijos aplinka gyvenviečių centruose, prie 

atminimo paminklų ir lankytinose vietose sodinami ir prižiūrimi gėlynai, šienaujamos seniūnijai 

priklausančios teritorijos, pjaunami nudžiūvę medžiai, ruošiamos malkos kurui. Seniūnija  

bendradarbiauja su kultūros įstaigomis organizuojant šventes ir renginius. 

Prižiūrint seniūnijai priskirtus vietinės reikšmės kelius ir gatves: 

• Užtaisytos asfaltuotų gatvių ir kelių išdaužos. 

• Atliktas kelių Krinčinas–Pajiešmeniai ir Ličiūnai–Diliauskai žvyravimas. 

• Atliktas dalies kelio Krinčinas–Žabynė ir Pajiešmenių kaimo aplinkkelio griovių pjovimas. 

• Rekonstruoti Pajiešmenių kaime Sodo gatvėje į daugiabučius vedantys šaligatviai. 

Kaip ir kasmet, seniūnijoje buvo atliekami pastatų ir patalpų remonto darbai: Krinčino 

mechaninių dirbtuvių pastate atlikti elektros instaliacijos remonto darbai, apskardintos plovyklos 

pastato palangės, pertvarkytas Kraštų maldos namų-medicinos punkto-bibliotekos pastato elektros 

įvadas ir sumontuotas kamino įdėklas, suremontuotos bibliotekos patalpos, sumontuoti katilinės 

pastato Krinčine lietvamzdžiai, suremontuota pirtis, seniūnijos pastate pakeisti susidėvėję langai ir 

garažo durys, rekonstruoti, pritaikant neįgaliesiems, laiptai į pastatą,  Gulbinėnų salės bibliotekos 

ugdymo centro pastate sumontuotas granulinis katilas, suremontuota salės patalpa, rekonstruoti, 

pritaikant neįgaliesiems laiptai į pastatą, rekonstruotas elektros įvadas į Žvirgždės bendruomenės 

pastatą, pagaminti ir sumontuoti ant elektros stulpų šventiniai papuošimai. 

 
 

Namišių seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 6455 ha 

Vietinių kelių ilgis 53 km; gatvių ilgis – 14,3 km. 

Seniūnijoje 2020 m. gyveno apie 825 gyventojai (769 deklaruoja gyvenamąją 

vietą). Per metus deklaruotų gyventojų skaičius sumažėjo 33. Mirė 15 seniūnijos 

gyventojų, o gimė 2 vaikai iš jų 1 berniukas ir 1 mergaitė. Seniūnijoje šiuo metu 

gyvena 146 pensinio amžiaus žmogus 
Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 11 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais  (31 lentelė). 
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31 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m 

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos 

tūkst. Eur 

Apmokėtos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. 

+,- 

Apmokėtos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. 

+,- 

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

Darbo užmokestis 69,6 94,8 99,3 69 93,8 94,5 24,8 0,7 

Socialinio draudimo 

įmokos 

23,2 2,8 2,7 22,6 2,3 2,1 -20,3 -0,2 

Prekės ir paslaugos 47,7 44,4 46,8 46,6 42,4 45 -4,2 2,6 

Iš jų – .  ryšių paslaugos 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0 -0,2 -0,1 

 transporto išlaikymas 9,6 9,2 8,5 9,1 8,6 7,8 -0,5 -0,8 

spaudiniai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

prekės 13,6 13,2 16,3 13,4 12,7 15,8 -0,7 3,1 

komandiruotės 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,1 0 

kvalifikacijos kėlimas 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,2 

Komunalinės paslaugos 16,5 15,8 17,2 16,3 15,4 16,9 -0,9 1,5 

kitos paslaugos  6,8 5,4 4,3 6,7 5,2 4,2 -1,5 -1 

Socialinės pašalpos 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 -0,2 0,1 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

30,7 9,8 18,6 30,5 9,8 18,5 -20,7 8,7 

Iš viso 171,2 151,8 167,4 168,7 148,3 160,1 -20,4 11,8 

 

Nuolat buvo tvarkomi keliai, kelkraščiai, iškertant krūmus. Šienaujami parkai, pakelės ir 

kapinės. 2020 m. įsigyta nemažai dekoratyvinių augalų, medelių, kurie susodinti seniūnijos žaliosiose 

zonose. Sutvarkytas Kiemėnų k. Parko g. apšvietimas. Pradėta tvarkyti automobilių aikštelė prie 

Namišių seniūnijos administracinio pastato. 

Seniūnija bendradarbiauja su bendruomenėmis, seniūnaičiais, vietos ūkininkais bei įmonėmis, 

kurios yra Seniūnijos teritorijoje. Kadangi su Seniūnijos turima technika atlikti visus darbus nėra 

lengva, į pagalbą seniūnija pasitelkia vietos ūkininkus. Jie savo turima technika greideriuoja kelius, 

sutvarko pakeles, atlieka kitus darbus, žiemą padeda stumdyti sniegą nuo gatvių, kelių. Labai džiugu, 

kad seniūnijos, bendruomenių ir seniūnaičių pastangomis kiekvienais metais Namišių seniūnijos 

kaimai vis gražėja. 
 

 

 Pasvalio miesto seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

Teritorijos plotas – 722 ha 

Vietinių kelių ilgis – 0 km; gatvių ilgis – 35 km. 

Gyventojų skaičius 2021-01-01 duomenimis – 6262 gyventojai. 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais  (32  lentelė). 
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32 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos 

tūkst. Eur 

Apmokėtos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. 

+,- 

Apmokėtos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. 

+,- 

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

Darbo užmokestis 204,1 265,8 288 200,2 262,1 281,7 61,9 19,6 

Socialinio draudimo 

įmokos 

63,1 4,1 4,5 61 4 4,2 -57 0,2 

Prekės ir paslaugos 211,6 192,7 188,5 210 188,7 181,2 -21,3 -7,5 

iš jų –  ryšių paslaugos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

 transporto išlaikymas 20,1 21,2 19,7 19,6 20,3 17,9 0,7 -2,4 

spaudiniai 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 

prekės 47,1 47 38,1 46,8 45,7 36,4 -1,1 -9,3 

komandiruotės 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 -0,1 0 

kvalifikacijos kėlimas 1,6 1,4 0,7 1,5 1,1 0,6 -0,4 -0,5 

Komunalinės paslaugos 62,7 72,7 63,7 62,7 71,8 62,3 9,1 -9,5 

Ilgalaikio turto remontas 0 0 9,4 0 0 9,3 0 9,3 

kitos paslaugos  78,5 46,3 50,1 78 46,2 49,3 -31,8 3,1 

Socialinės pašalpos 1,1 3,6 6,3 1 3,3 5,1 2,3 1,8 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

34 32,3 102 34 32 101,7 -2 69,7 

Iš viso 512,8 494,9 583 505,2 486,8 568,8 -18,4 82 

 

Pasvalio mieste senų apšvietimo linijų demontavimo darbai vykdyti Rūtų, Ramiosios, 

Vilniaus, Geležinkeliečių gatvėse. Dalyje Biržų gatvės naujai įrengtas apšvietimas nutiesiant kabelinę 

liniją ir sumontuojant atramas šviestuvams. Įrengtas apšvietimas Rūtų, Ramiosios, P. Vileišio 

gatvėse, Žemaitės gatvėje prie namo Nr. 1, Gėlių gatvėje prie namo Nr. 5 įrengtas kiemo apšvietimas. 

Įrengtas apšvietimas Lėvens ir Svalios upių sankirtoje prie B. Brazdžionio paminklo. Atlikta 

Geležinkeliečių gatvės dalies apšvietimo linijos rekonstrukcija (nuo Naujosios gatvės iki Topolių 

gatvės), paklotas naujas požeminis kabelis, sumontuotos metalinės apšvietimo atramos ir nauji LED 

šviestuvai. Nauji LED šviestuvai sumontuoti Dvareliškių gatvės dalyje (prie kempingo). 

Modernizuotas apšvietimas prie Pasvalio krašto muziejaus. Įrengtas Rūtų gatvės stovėjimo aikštelės 

apšvietimas. Įrengtas požeminio kabelio pravėrimo kanalas Užupio ir Topolių gatvėse. Buvo tęsiami 

Melioratorių gatvės apšvietimo atnaujinimo darbai, Kantariškių gatvėje pakeisti šviestuvai iš Na 

250W į Na 70W.  

Prie daugiabučių namų Taikos g. 13, Ežero g. 3B ir  Ežero g. 4 įrengtos automobilių stovėjimo 

aikštelės, kurių bendras plotas 1130 m2. Naujai nutiestas 50 m ilgio šaligatvis  prie Taikos g. 33 

daugiabučio namo. Naujai įrengtos aikštelės atliekų konteineriams Kaštonų ir Melioratorių gatvėse. 

Sodų bendrijos „Vyturys“ bendruomenės pageidavimu, pagamintos ir pastatytos gatvių pavadinimų 

nuorodos, nugreideriuotos ir asfalto išdrožomis užpiltos Bokšto, Žemdirbių, Žvejų gatvių dangos.  

Užtikrinant saugesnę aplinką visiems eismo dalyviams atliktas gatvių ženklinimo 

atnaujinimas, t. y. perdažytos pėsčiųjų perėjos, skiriamosios juostos, įgyvendinti saugaus eismo 

komisijos sprendimai. Joniškėlio gatvėje įrengta autobusų sustojimo aikštelė. 

Taikos gatvėje prie Užimtumo tarnybos, Vilniaus gatvėje prie seniūnijos, prie autobusų stoties 

ir Vytauto Didžiojo aikštėje įrengtuose gėlynuose pasodinti dekoratyviniai krūmai ir medeliai, 

vasarinės gėles.  
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Pasvalio apylinkių seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 13252,5 ha. 

Vietinių kelių ilgis – 107,1 km; gatvių ilgis – 77,75  km. 

Gyventojų skaičius 2021-01-01 duomenimis – 3075 gyventojai. 

Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 58. 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais (33 lentelė). 

 

33 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų pavadinimas 

Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos Apmokėtos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. +,- 

Apmokėtos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. +,- 2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

2018 

m.  

2019 

m.  

2020 

m.  

Darbo užmokestis 110,8 156,2 160,3 109,9 155,1 160,3 45,2 5,2 

Socialinio draudimo 

įmokos 
36,4 4,4 4,4 35,5 4,2 4 -31,3 -0,2 

Prekės ir paslaugos 88 81,6 71,2 80 77,7 65,8 -2,3 -11,9 

medikamentai, 

sveikatos tikrinimas 
 0,2 0,1  0,1 0,1 0,1 0 

Iš jų – ryšių 

paslaugos 
0,8 0,1 0,1 0,8  0,1 -0,8 0,1 

transporto 

išlaikymas 
19,7 14,2 16,4 17,5 12,3 14,3 -5,2 2 

apranga ir patalynė  0,6   0,5  0,5 -0,5 

spaudiniai 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 

prekės 26,1 26,7 20,2 21,6 25,9 18,1 4,3 -7,8 

komandiruotės 0,1   0,1   -0,1 0 

kvalifikacijos 

kėlimas 
0,5 0,3 0,6 0,4 0,2 0,6 -0,2 0,4 

Komunalinės 

paslaugos 
24,2 27,2 21,6 23,7 26,9 20,7 3,2 -6,2 

ilgalaikio turto 

remontas 
      0 0 

 kitos paslaugos 16,4 12,1 12 15,7 11,6 11,7 -4,1 0,1 

Socialinės pašalpos 0,5 1,5 0,5 0,2 1,2 0,2 1 -1 

Kitiems 

einamiesiems 

reikalams 

      0 0 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

7,5 9 17,9 7,3 9 17,5 1,7 8,5 

Iš viso 243,2 252,7 254,3 232,8 247,1 247,7 14,3 0,6 

 

Seniūnija atliko vietinių viešųjų kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūrą: greideriuoti žvyrkeliai, 

šienautos pakelės, kirsti krūmai pakelėse. Geivitonių, Kiemelių, Papyvesių, Talačkonių, Vilkagirio, 

Aukštikalnių, Čižiškių kaimuose kelių priežiūrai panaudotos dulkėtumo mažinimo priemonės.  

Tvarkytos bendrojo naudojimo teritorijos: Vileišių parkas Medinių kaime, Migonių 

piliakalnis, Valakėlių parkas, Kryžių slėnis, Atgimimo parkas, „Poezijos slėnis“ prie Pyvesos, 
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Diliauskų kaimo skveras. 

Organizuojant gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Aukštikalnių kaime, Kildiškio gatvėje 

įrengta nauja gatvės apšvietimo linija, Ustukių kaime Liepų, Tujų gatvėse atnaujinti elektros 

apšvietimo tinklai. Talačkonių, Ustukių kaimuose buvo keičiami gatvių šviestuvai.  

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 organizavo 16 veikiančių arba riboto naudojimo ir 7 neveikiančių kapinių priežiūrą, 

kurių bendras plotas – 2,86 ha. Prižiūrimos žydų žudynių vietos Žadeikių miške. Kapinėse buvo 

pjaunama žolė, genimi medžiai, grėbiami lapai, tvarkomos, rūšiuojamos atliekos, atvežama smėlio, 

vasarą vandens.  

Seniūnijoje atlikta kita ūkinė veikla:  

• prie Ližų, Sindriūnų kaimų kapinių įrengtos vandens talpos; 

• atnaujinta dalis  Migonių kaimo kapinių tvoros; 

• suremontuotos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Diliauskų kaimo bibliotekos 

patalpos, atnaujinti vandentiekio tinklai; 

• šalto asfalto mišiniu taisytos (remontuotos) gatvės Ustukių, Talačkonių, Valakėlių 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 Diliauskų, Ąžuolynės, Talačkonių kaimuose,  

genimos šakos Žadeikių kaime, prie Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinio centro. 

Seniūnijos teritorijoje tvarkytos bešeimininkės atliekos. Atliekos rinktos bendro naudojimo 

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

žvyro karjere, siaurojo geležinkelio zonoje Papyvesių, Migonių k., Migonių piliakalnyje, Valakėlių 

parke. 

 Iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos gauta 700,00 Eur, įsigyti želdiniams 

viešųjų erdvių apželdinimui. Dekoratyviniai augalai pasodinti Ąžuolynės, Girniūnų kaimuose, Kryžių 

slėnyje, prie Valakėlių kultūros namų. Valakėlių kaime skvero apželdinimui pirktas dirvožemis 

(kompostinė žemė). 

Seniūnijos darbininkai nupurškė invazinį augalą Sosnovskio barštį Žadeikių ir Pagojaus I 

kaimuose – 0,8 ha plote. 

 

 

Pumpėnų seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 17672,10 ha 

Vietinių kelių ilgis – 97,16 km; gatvių ilgis – 19,663 km. 

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 

2207 gyventojai: iš jų 1110 vyrų ir 1097 moterys. Iki 7 metų gyvena 109 vaikai, 

nuo 7 metų iki 18 metų – 216 jaunuolių. Daugiau kaip   85 metų – 61 asmuo, iš 

kurių 50 moterų ir 11 vyrų. Per 2020 m. Seniūnijoje gimė 6 vaikai: 2 berniukai ir 

4 mergaitės. 
Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 44. 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais (34 lentelė). 
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34 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų pavadinimas 

Patvirtinta metams,  tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos, tūkst. 

Eur 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. 

+,- 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. 

+,- 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Darbo užmokestis 107,6 153,1 169,8 106,2 152,3 166,3 46,1 14 

Socialinio draudimo 

įmokos 
33 2,1 2,9 32,6 2,1 2,5 -30,5 0,4 

iš jų – ryšių paslaugos     0,3     0,3 0 0,3 

 transporto išlaikymas 8,5 9,6 10,8 8,1 9,3 9,5 1,2 0,2 

apranga ir patalynė     0,8     0,8 0 0,8 

spausdiniai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

komandiruotės 0,1     0,1     -0,1 0 

prekės 14,2 6,5 10,8 13,8 6,4 10,5 -7,4 4,1 

kvalifikacijos kėlimas 0,7 0,4 0,5 0,7 0,3 0,3 -0,4 0 

Atsargos   7 3,1   7 2,8 7 -4,2 

Komunalinės paslaugos 17,5 17,9 20,4 17,2 17,8 19,1 0,6 1,3 

 kitos paslaugos 12 9,5 10 12 9,5 8,8 -2,5 -0,7 

Socialinės pašalpos 1,3 0,4 0,4 1,3 0,3 0,1 -1 -0,2 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

15 9,3 23,2 14,7 9,2 6,1 -5,5 -3,1 

Iš viso 210 215,9 253,1 206,8 214,3 227,2 7,5 12,9 

 

Nuolat prižiūrimi vietinės reikšmės gatvės ir keliai, valomas sniegas, naudojamos slidumą 

mažinančios priemonės, vykdomas pakelių krūmų kirtimas – iškirsta 600 m pakelės krūmų. 2020 m.  

tvarkyti keliai ir gatvės, atliekant asfalto duobių sutvarkymą: Pumpėnų mstl. Ąžuolyno a. (gatvės Nr. 

27630) , Panevėžio g., prie Pumpėnų gimnazijos, Lavėnų k. kelias (kelio Nr. Pm-012); Kriklinių mstl. 

Piliakalnio g. (gatvės Nr. 27649) ir Ežero g. (gatvės Nr. 27624) (100 kv. m). 

Sezono metu reguliariai atlikti šienavimo darbai, tvarkyti želdynai. Atliktas Pumpėnų ir Kalno 

vaikų žaidimų aikštelių remontas. Atlikti Auriliškių ir Gegabrastos kapinių kadastriniai matavimai,  

Kriklinių mstl. buv. mokyklos sklypo formavimo kadastriniai matavimai.  Pastatyti 3 suolai ir atlikti 

paruošimo darbai įrengiant paplūdimio tinklinio  aikštelę, sutvarkyta pavėsinė rekreacijai skirtame 

plote Pumpėnų mstl., prie tvenkinio. Sutvarkytas rekreacijai skirtas plotas Rinkūnų senosios 

mokyklos teritorijoje (pasodinta naujų medžių, sutvarkyta aplinka). 

 Pumpėnų seniūnijai skirti pesticidai panaudoti Sosnovskio barščio 0,30 ha plote naikinimui 

Pumpėnų seniūnijos Vilkiškių k. 

2020 m. Kalno k. želdyne po aukštos įtampos laidais, formuojant apsauginę zoną iškirsti 193 

medžiai, užpajamuota 62 kub. m medienos, iš kurios pagamintos malkos. 

Seniūnija skatina gyventojus saugoti ir gerinti aplinkos kokybę. 2020 m. 89 proc. visų 

Seniūnijos gyventojų naudojasi viešosiomis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, Seniūnijos 

teritorijoje yra 9 rūšiavimo konteinerių aikštelės Rinkūnų, Pumpėnų, Vilkiškių, Kalno, Kriklinių, 

Lavėnų gyvenvietėse. Pumpėnų mstl. ir Kalno k. pastatyti 5 papildomi mišrių atliekų konteineriai ir 

4 tekstilės konteineriai. 2020 metais 41 Seniūnijos gyventojas įsigijo kompostavimo konteinerius.  

Seniūnija organizavo 7 gyvenviečių: Rinkūnų, Pumpėnų, Kalno, Vilkiškių, Kriklinių, 

Talkonių, Moliūnų apšvietimo įrangos priežiūrą (valdymo spintų priežiūrą ir remontą, šviestuvų 

keitimą, priežiūrą ir remontą).  
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    2020 metais atlikta priežiūros ir tvarkymo darbų už 2298,81 Eur šiuose pastatuose:  

Rinkūnų k. kultūros namų remontas; Pumpėnų kultūros namų išorinių sienų dažymo darbai, išdažytos 

grindys; Kriklinių kultūros namų langams ir Kriklinių bibliotekos langams uždėtos vertikalios 

žaliuzės; atlikti einamieji remontai bendruomenės namuose Kalno k., Seniūnijos administraciniame 

pastate. 

 

 

Pušaloto seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 14280,99 ha 

Vietinių kelių ilgis – 82  km; gatvių ilgis –  23 km.   

Gyventojų skaičius 2021-01-01 duomenimis – 1495, iš jų: vaikai – 226, darbingo 

amžiaus gyventojai – 945, pensinio amžiaus gyventojai – 324. 

Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 38. 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais (35 lentelė) 

 

35 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų pavadinimas 

Patvirtinta metams,  tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos, tūkst. 

Eur 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. 

+,- 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. 

+,- 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Darbo užmokestis 81,5 107,4 123,4 81,3 105,8 122,5 24,5 16,7 
Socialinio draudimo 

įmokos 
28,3 4,5 3,5 28,1 4 3,2 -24,1 -0,8 

medikamentų ir med. 

prek. bei  paslaugų 
  0,3     0,3   0,3 -0,3 

pašto ženklų 0,1     0,1     -0,1 0 

 transporto išlaikymas 9,6 10,3 8,4 8,8 9,6 8 0,8 -1,6 

 spaudiniai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

komandiruotės 0,1     0,1     -0,1 0 

  prekės 16,1 8,4 10,9 15,4 7,9 10,7 -7,5 2,8 

apranga ir patalynė     0,4     0,4 0 0,4 

kvalifikacijos kėlimas 0,9 0,4 0,3 0,7 0,3 0,2 -0,4 -0,1 

Komunalinės paslaugos 48,1 47,3 37,9 48,1 47,2 37,6 -0,9 -9,6 

 kitos paslaugos 11,1 8,7 10,7 10,8 8,6 10 -2,2 1,4 

Socialinės pašalpos 1,3 0,6 1,4 1,3 0,5 1,3 -0,8 0,8 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

47,4 3,7 3,6 47,3 3,5 3,6 -43,8 0,1 

Iš viso 244,6 191,7 200,6 242,1 187,8 197,6 -54,3 9,8 

 

Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus pastate išplauta šildymo sistema ir 

suremontuotas dujų katilas. Pumpėnų gimnazijos Mikoliškio darželio skyriuje pakeisti keturi 

laiptinės langai, vonios kambario langas ir lauko durys. Naujai perkloti šaligatviai bei pavėsinių 

grindinys. Mikoliškio kaime prie kultūros namų, padedant bendruomenei, išvalytas tvenkinys. Prie 

Pušaloto miestelio kapinių pastatytas bio tualetas, šventoriuje pastatyti 3 suoliukai. Pušaloto miestelio 
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bibliotekoje sumontuotas kondicionierius. Prie Deglėnų k. esančio priešgaisrinio vandens telkinio 

pastatytas tualetas ir persirengimo kabina.  Pušaloto mst. Stoties g.  nuvalytas grindinys, paklota 

atkarpa šaligatvio. Pušaloto miestelyje atnaujintas gatvių apšvietimas, keičiant šviestuvus į 

ekonomiškesnius. Pastatyti nurodomieji ženklai su kaimo pavadinimais Kidžioniai, Kaukliai, 

Pabuojai bei nuorodos į šiuos kaimus. Nušlaituotas kelias Vaitkūnai– Stumbriškis,  nužvyruoti keliai 

Toliūnai–Stumbriškis, Vaitkūnai–Stumbriškis. Aušros, Orelių, Amatos, Šulinio gatvės. Naujai 

išasfaltuota Žemaitės gatvė Pušaloto miestelyje. Asfaltbetoniu užtaisytos gatvės duobės Pušaloto, 

Deglėnų, Mikoliškio kaimuose. Vasarą buvo šienaujamos pakelės, parkai, skverai, stadionai. Talkinta 

Pasvalio miestui šienaujant miesto prieigas. Buvo nupurkšta apie 8 ha Sosnovskio barščių.  
Seniūnija bendradarbiavo su gyventojais, seniūnaičiais bei krašto bendruomenėmis, 

sprendžiant įvairius klausimus, organizuojant šventes ir renginius atskirose gyvenvietėse. 

 

 

Saločių seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 160,37 km2. 

Vietinių kelių ilgis – 103 km; gatvių ilgis – 21,4  km. 

Gyventojų skaičius 2021-01-01 duomenimis – 2369 gyventojai. Iš kitų rajonų į 

seniūniją atvyko gyventi 61,  gimė 16, mirė 44 ir išvyko 75 gyventojai. Per metus 

deklaruotų gyventojų skaičius sumažėjo 42 
Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 1 Saločių miestelis, 41 kaimas ir 9 

viensėdžiai.  

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais (36 lentelė). 

 

36 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

 

Išlaidų pavadinimas 

Patvirtinta metams,  tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos, tūkst. 

Eur 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. 

+,- 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. 

+,- 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Darbo užmokestis 126,9 170,2 192,1 126,4 168,3 190,2 41,9 21,9 

Socialinio draudimo 

įmokos 

40,2 3,5 4 39,7 3,3 3,8 -36,4 0,5 

Prekės ir paslaugos 86,7 96,6 85,4 85,4 94,3 81,3 8,9 -13 

t. sk. ryšių paslaugos 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,2 0,4 -0,5 

 transporto išlaikymas 18,1 17,8 16,6 17,7 16,8 15,1 -0,9 -1,7 

spaudiniai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

prekės 16,8 20,6 19,4 16,4 20,3 18,9 3,9 -1,4 

komandiruotės 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

kvalifikacijos kėlimas 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,1 

komunalinės paslaugos 38,7 44,5 37,4 38,6 43,8 36,2 5,2 -7,6 

kitos paslaugos 12,3 12,7 11,3 12,1 12,5 10,6 0,4 -1,9 

socialinės pašalpos 1,4 0,5 1,8 1,3 0,3 1,4 -1 1,1 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

8,2 6,6 112 8,2 6,5 111,8 -1,7 105,3 
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įsigijimas 

Iš viso 263,4 277,4 395,3 261 272,7 388,5 11,7 115,8 

 

2020 m. materialaus ir nematerialaus turto įsigijimui panaudota 111,8 tūkst. eurų biudžeto 

lėšų: suremontuotas Saločių miestelio katilo šilumokaitis ir pakura, atliktas Žilpamūšio mokyklos 

pastato  stogo remontas, nupirkta motorinė šluota, lapų nupūtėjas, darbo įrankiai Dagių, Raubonių, 

Žadeikonių ir Žilpamūšio daugiafunkciniams centrams, seniūnijai nupirktas nešiojamas kompiuteris 

ir spausdintuvas,  Raubonių koplyčios patalpoms oro kondicionierius. 

VĮ Registrų centre įregistruoti Ąžuolpamūšės ir Saudogalos kaimų kapinių žemės sklypai ir 

jų valstybinės žemės panaudos sutartys. Parengti Saločių miestelio pirties pastato (parduodamo 

aukcione) žemės sklypo kadastriniai matavimai,  

Atliktas Žilpamūšio mokyklos pastato 605 kv. m. stogo remontas: pakeistos medinės 

konstrukcijos, uždėta nauja stogo danga ir įrengta nauja lietaus surinkimo sistema. 

Vykdytas Dagių, Kurpalaukio, Saločių miestelio, Šakarnių, Puškonių, Puodžių, Raubonių, 

Žadeikonių ir Žilpamūšio kaimų  gatvių apšvietimas.  

Eksploatuojant miestelio katilinę tiekiama šiluma Saločių Antano Poškos pagrindinei 

mokyklai, ambulatorijai, seniūnijos pastatui, 22 butams. Bendras šildomas  plotas 7340 kv. m. Per 

2020 m. Saločių miestelio katilinėje šilumos gamybai panaudota 2200 vnt. šiaudų rulonų. 2020 m. 

suremontuotas Saločių miestelio katilinės katilo šilumokaitis ir viena pakura, sutvarkytas katilinės 

stogas. 

Vietinių kelių ir gatvių žvyro dangos priežiūrai įsigyta 2 t absorbento nuo dulkių DUSTOFF. 

Su šia priemone laistytos Kubiliūnų, Puškonių kaimų ir Saločių miestelio gatvės.  

Seniūnijos komunalinio ūkio darbuotojai atliko šiuos darbus: 

• suremontavo buvusio Puškonių kaimo daugiafunkcio centro pastato patalpas; 

• surinkto ir išvežė bešeimininkes  atliekas iš Rojūnų kaimo savavališko sąvartyno; 

• Raubonių daugiafunkciniame centro antro aukšto patalpose įrengė vandentiekį, nuotekų 

surinkimą, pakeitė elektros instaliaciją, sumontavo baldus; 

• įrengė naują gėlyną Puškonių kaime; 

• kirto krūmus ir tvarkė senųjų Šakarnių kaimo kapinių teritoriją; 

• Saločių miestelyje prie upės įrengė maudyklą: pastatė persirengimo kabiną, šiukšlių dėžę, 

suolą; 

• genėjo medžius Puodžių kaimo gatvėse;  

• dalyvavo sodinant ąžuolyną Lietuvos kariuomenės savanorio, diplomato K. Škirpos tėviškėje 

Namajūnų k.; 

• pastatė san. patalpas Saudogalos kaimo kapinėse; 

• Raubonių daugiafunkciniame centre atvežė ir paskirstė smėlį naujam sporto aikštynui; 

• Saločių parke atvežė asfalto grunto automobilių stovėjimo aikštelei; 

• Saločių miestelyje Gedimino aikštėje pastatė Kalėdų miestelio dekoracijas, Kalėdų Senelio  

• namelį ir papuošė Kalėdinę eglę. 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną ir vykdant COVID-19 prevencines 

priemones, Saločių kultūros centro patalpos buvo pritaikytos Saločių–Grenstalės pasienio postą 

kirtusių asmenų laikinam apsistojimui. Seniūnijos darbuotojai rūpinosi sieną kirtusių asmenų  

atvežimu iki laikino apsistojimo punkto, informacijos perdavimu Savivaldybės Ekstremalių situacijų 

komisijos Operacijų centrui, maisto paketais, patalpų priežiūra. Saločių–Grenstalės pasienio punkte  

sienos kirtimo kontrolei laikinai pastatytose patalpose įrengė elektros energijos tiekimą. 

Seniūnija rėmė ir skatino seniūnijos gyventojų bendruomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą.  

Organizavo valstybinių švenčių Laisvės ir Nepriklausomybės dienų minėjimus, Lietuvos himno 

giedojimą Ąžuolpamūšės piliakalnyje.  
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Vaškų seniūnija 

 

Seniūnijos 

aplinka 

 

Teritorijos plotas – 18884 ha 

Vietinių kelių ilgis – 125  km; gatvių ilgis  – 23  km. 

Gyventojų skaičius 2021-01-01 duomenimis – 2250, iš jų: vaikai – 361; darbingo 

amžiaus gyventojai – 1406; pensinio amžiaus gyventojai – 483 

Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius –  68 

 

Seniūnijos veikla 2020 m. buvo organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, lėšos 

buvo skirtos savarankiškoms, valstybinėms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti. 2020 

m. lėšų paskirstymas pateikiamas palyginimui su 2018 m. ir 2019 m. rodikliais ( 37 lentelė). 

 

37 lentelė. Seniūnijai skirtos ir panaudotos lėšos  2018–2020 m. 

Išlaidų pavadinimas 

Patvirtinta metams, tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos, tūkst. 

Eur 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2019 m. 

lyg. su 

2018 m. 

+,- 

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2020 m. 

lyg. su 

2019 m. 

+,- 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Darbo užmokestis 147,8 196,6 210 144,8 195,8 207,9 51 12,1 

Socialinio draudimo 

įmokos 
46,5 4,2 4,5 45,9 4 4,2 -41,9 0,2 

Prekės ir paslaugos 93,1 84,9 93,4 84,9 80,1 89,9 -4,8 9,8 

medikamentai, 

sveikatos tikrinimas 
0,2     0,2     -0,2 0 

Iš jų – – ryšių 

paslaugos 
0,3 0,2 0,5 0,2 0,1 0,4 -0,1 0,3 

 transporto išlaikymas 18,7 18,4 18,2 16,7 16,2 17,7 -0,5 1,5 

 apranga ir patalynė 1 0,5 0,5 0,9 0,4 0,5 -0,5 0,1 

 spaudiniai 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 

  prekės 30,2 26,4 33,6 27,1 25,8 32,7 -1,3 6,9 

komandiruotės 0,1     0,1     -0,1 0 

kvalifikacijos kėlimas 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 -0,2 

Komunalinės 

paslaugos 
23 23,6 24 21 22,2 22,7 1,2 0,5 

 kitos paslaugos 19 15,2 16,1 18,4 15 15,6 -3,4 0,6 

Socialinės pašalpos 1,8 1,7 0,4 1,6 1,5 0,4 -0,1 -1,1 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

33,9 38,7 10,8 33,5 38,5 9,8 5 -28,7 

Iš viso 323,1 326,1 319,1 310,7 319,9 312,1 9,2 -7,8 

 

Tetirvinų katilinėje atliktas šildymo katilo remontas. Vaškų ambulatorijos ir Tetirvinų katilinių 

kūrenimui nupirkta 250 kub. m malkų, Grūžių ir Vaškų gimnazijos katilinių kūrenimui 1339 vnt. 

šiaudų rulonų. 

Nairių kaime Parko gatvėje sumontuotos apšvietimo lempos, apskardintas Nairių kultūros 

namų pastato stogas. 

Iciūnų ir Grūžių šiaudų sandėliavimo daržinėse atnaujinta sienų ir stogų danga. 

Kelių fondo lėšomis sutvarkyti keliai: atlikti žvyravimo darbai – kelias į Vingrelių kaimą, 

Grūžių kaimo Pušų g., privažiuojamasis kelias į Kyburių kaimo kapines, Vaškai–Grūžiai, Asfaltuotos 



68 
 

išmuštos duobės: Nairių kaime Dvaralaukių, Sodų ir Parko g., Grūžių kaime Juozo Skripkos g., Vaškų 

mstl. Beržų g. 

Atlikti kelių šlaitavimo darbai: kelias Vaškai–Payslykis, privažiavimas į Kyburių kaimo 

kapines, kelias Galkai–Titkoniai, kelio Vaškai–Grūžiai atkarpa nuo Šaipių iki Paliepių kaimų 400 m. 

Seniūnijos lėšomis sutvarkyta Bažnyčios g. Kyburių kaime. 

Seniūnijoje vyko  renginiai: vasario 25 d.  tradicinė Užgavėnių šventė, buvo kepami blynai, 

deginamas laužas; liepos 4 dieną – tradicinis respublikinis bėgimas „Vaškai–Velniakalnis–Vaškai“; 

liepos 4–5 dienomis vyko tradicinė Vaškų miestelio šventė; liepos 6 d. buvo giedama Tautiška giesmė 

ant Velniakalnio kalno – Pasvalio rajono aukščiausios vietos. 
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 

 

2020 metais Savivaldybės administracijos veikla buvo grindžiama kertiniais efektyvaus ir 

gyventojų poreikius atliepiančio administravimo principais. Didelis dėmesys skirtas racionaliam ir 

tikslingam biudžeto lėšų panaudojimui, tinkamam Savivaldybei priskirtų funkcijų įgyvendinimui 

esant ribotiems finansiniams resursams, stengtasi užtikrinti tolygią plėtrą visose srityse, už kurias 

Savivaldybės administracija yra atsakinga. Praėjusiais metais atlikta daug svarbių darbų sprendžiant 

rajono gyventojams aktualius klausimus, didelis dėmesys skirtas Covid-19 pandemijos valdymui, 

daug nuveikta gerinant gatvių infrastruktūrą, nuosekliai dirbta įgyvendinant investicinius projektus, 

formuojant funkcionalią ir ekonomišką viešųjų paslaugų teikimo sistemą. Savivaldybės 

administracija tęsia pradėtus darbus, siekia atsakingai įgyvendinti Savivaldybės tarybos sprendimus, 

skatina rajono gyventojus, verslo įmones, bendruomenes aktyviai dalyvauti sprendžiant jiems 

aktualius klausimus, kartu ieškoti konstruktyvių sprendimų.  

Dėkoju merui, Savivaldybės tarybos nariams, administracijos, įmonių, įstaigų ir organizacijų 

darbuotojams bei bendruomenių nariams už konstruktyvų darbą, idėjas ir bendradarbiavimą.  

 

 

 

Administracijos direktorius        Povilas Balčiūnas 


