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Įvadas

Savivaldybės administracijos direktorius yra Savivaldybės vykdomoji

institucija, turinti viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos

direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės

tarybai ir merui, vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra šios įstaigos

vadovas. Savivaldybės administracijos struktūriniai, struktūriniai teritoriniai

padaliniai 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.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29

straipsnio 8 dalies 9 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m.

gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86, Savivaldybės administracijos

direktorius atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą,

teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui.

Veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinių

Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės administracijos direktoriui

priskiriamų funkcijų įgyvendinimą 2021 metais, svarbiausi konkrečiose

veiklos srityse ataskaitiniu laikotarpiu atlikti darbai, Savivaldybės

administracijos įgyvendinamų funkcijų ir administruojamų Savivaldybės

gyventojams teikiamų paslaugų rodikliai.

Ataskaitiniu laikotarpiu politinio (asmeninio) pasitikėjimo

pagrindu Savivaldybės administracijos direktoriumi dirba

Povilas Balčiūnas, Savivaldybės administracijos direktoriaus

pavaduotoju – Paulius Petkevičius.
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Savivaldybės administracijos struktūra ir 
žmogiškieji ištekliai

Savivaldybės administracijos struktūra:
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Savivaldybės administracijos struktūra ir 
žmogiškieji ištekliai

Per ataskaitinį laikotarpį, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m.

gruodžio 31 d. administracijoje:

Priimti 38 asmenys (7 valstybės tarnautojai ir 31 darbuotojas,

dirbantis pagal darbo sutartis).

Atleisti 36 asmenys (7 valstybės tarnautojai ir 29 darbuotojai,

dirbantys pagal darbo sutartis).

Didžiausia personalo kaita ataskaitiniu laikotarpiu: Administracijoje

(atleista – 10, priimti – 9 asmenys), Pumpėnų seniūnijoje (atleisti – 4,

priimti – 8 asmenys), Namišių seniūnijoje (atleisti – 4, priimti – 5 asmenys).

1 pav. Priimti ir atleisti Administracijos darbuotojai 2021 m.

70 72
73

225 218
221

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Valstybės tarnautojai Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

1 1 1
0 4

1 3 4 3 4 4
102

1 1
5

1
2

8

2
3 4

9

Atleista Priimta

2 pav. Personalo kaita Administracijoje 2019–2021 m.
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Savivaldybės administracijos struktūra ir 
žmogiškieji ištekliai

2021 metais skelbta 12 konkursų / atrankų į valstybės tarnautojo

pareigas.

Iš visų organizuotų konkursų, 7 asmenys buvo paskirti į valstybės

tarnautojo pareigas (Daujėnų, Saločių, Pušaloto, Pumpėnų seniūnijų

seniūnai, Saločių seniūnijos seniūno pavaduotojas, Švietimo ir sporto

skyriaus vyriausiasis specialistas bei Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas).

Vykdytos 6 atrankos į Administracijos struktūriniuose padaliniuose

pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareigas.

Į įstaigos / įmonės vadovo / direktoriaus pareigas organizuoti 5

konkursai. 2020 m. pradėtos 5 konkursų procedūros buvo užbaigtos jau

2021 m.
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2020 m.
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9

3
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3 pav. Organizuoti konkursai į valstybės tarnautojų pareigas 

Administracijoje 2017–2021 m.
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Savivaldybės administracijos struktūra ir 
žmogiškieji ištekliai

4 pav. Administracijos darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių:

Administracijoje dirba 113 vyrų ir 181 moteris. Vidutinis darbuotojų

amžius lieka nepakitęs – 52 metai.

5 pav. Administracijos valstybės tarnautojų stažas Lietuvos valstybei 2021 m. 

gruodžio 31 d.:

Iki 5 m.

18%

5–10 m.

18%

11–15 m.

14%16–20 m.

11%

21–25 m.

12%

Daugiau 

kaip 25 m.

Iki 5 m. 5–10 m. 11–15 m.

16–20 m. 21–25 m. Daugiau kaip 25 m.
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6 pav. Administracijos darbuotojų mokymų skaičius

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

522
430 388

166 139

Mokymų skaičius per metus

Didžiausią dalį išklausytų mokymų sudarė specialiųjų ir

profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms pareigybės

aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gilinimas. Nemaža

dalis mokymų buvo orientuota į profesinės etikos, interesų

konfliktų ir korupcijos prevenciją, strateginį organizacijos

valdymą, analizės, pagrindimo kompetencijos ir

komunikacijos kompetencijos stiprinimą.

Savivaldybės administracijos struktūra ir 

žmogiškieji ištekliai

61 Administracijos darbuotojas dalyvavo 139 mokymuose. Žymiai

sumažėjusį mokymų skaičių lėmė karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji

situacija, paskelbta Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Visi kontaktiniai mokymai,

konferencijos, susitikimai ir renginiai buvo sustabdyti, didžioji dalis –

atšaukti, kai kurie, pakeitus jų datas, perkelti į virtualią erdvę.
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Strateginis planavimas

1 lentelė. 2021–2023 m. SVP programų priemonių vykdymas 2021 m.
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p
ro

c.

01 prioritetinė sritis. Pažangi ir konkurencinga ekonomika.

07 Investicijų ir verslo rėmimo 

programa
22 22 8 3 11 50

Iš viso 01 prioritetinės srities 

įgyvendinimas:
22 22 8 3 11 50

02 prioritetinė sritis. Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone

02 Socialinės paramos politikos 

įgyvendinimo programa 36 37 25 9 3 91,9

03 Ugdymo proceso ir 

kokybiškos ugdymosi aplinkos 

užtikrinimo programa
14 14 9 5 0 100

04 Kultūros programa 16 16 11 3 2 87,5

08 Bendruomeninės veiklos ir 

jaunimo rėmimo programa 15 15 11 2 2 86,7

09 Sveikatos apsaugos politikos 

įgyvendinimo ir sporto programa 13 13 8 5 0 100

Iš viso 02 prioritetinės srities 

įgyvendinimas:
94 95 64 24 7 93,6

03 prioritetinė sritis. Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas

05 Infrastruktūros objektų 

priežiūros ir plėtros programa 12 13 8 3 2 84,6

06 Aplinkos apsaugos ir žemės 

ūkio plėtros programa 11 11 7 3 1 90,9

Iš viso 03 prioritetinės srities 

įgyvendinimas:
23 24 15 6 3 87,5

04 prioritetinė sritis. Saugus rajonas ir efektyvi savivalda.

01 Savivaldybės funkcijų 

įgyvendinimo ir valdymo 

programa

48 49 43 3 3 93,9

Iš viso 01 prioritetinės srities 

įgyvendinimas:
48 49 43 3 3 93,9

Iš viso: 187 190 130 36 24 87,4

Proc. išraiška 100 68,4 18,9 12,6 87,3



Pajamos. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2021 metų Savivaldybės
biudžete planuota gauti 34797,3 tūkst. Eur pajamų, gauta 35530,6 tūkst. Eur.
Biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,2 proc.

Savivaldybės biudžetas

7 pav. Pasvalio rajono savivaldybės  planuojamos pajamos 2017–2021 metais 
(tūkst. Eur)

9322 9153,7
9809,9

12331,6

15214,5

12605,1

15684,4
16027,7

17678,5

17106,2

2017 2018 2019 2020 2021

Dotacijos

Mokesčiai ir turto

pajamos

8 pav. Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto faktinės pajamos  

(tūkst. Eur)

10

53,3

777,5

918,9

15034,5

17988,4

121,1

0 5000 10000 15000 20000

Ilgalaikio turto realizavimo

pajamos

Vietinės rinkliavos

Biudžetinių įstaigų pajamos už

teikiamas paslaugas

Dotacijos

Mokesčiai

Kitos pajamos

Pajamos (tūkst. Eur)



Savivaldybės biudžetas

Išlaidos. Išleista 35172,7 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 97,7 proc.

Grąžinta 58,8 tūkst. Eur nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų:

• 22,0 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams teikti;

• 13,5 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir

mokėti (laidojimo pašalpos);

• 10,2 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;

• 0,2 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti;

• 2,0 tūkst. Eur nuomojamo būsto kompensacijoms mokėti;

• 9,5 tūkst. Eur Užimtumo didinimo programos lėšų, skirtų užimtumo

skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą

gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti;

• 1,5 tūkst. Eur socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties

įsipareigojimams vykdyti.

Mokėtinos sumos

2021 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų

savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų

mokėtinos sumos sudarė 431,5 tūkst. Eur (be ilgalaikių ir

trumpalaikės paskolų). Per 2021 metus mokėtinos sumos

padidėjo 102,7 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų didėjimą lėmė

padidėjusios komunalinių paslaugų išlaidos, kurios sudarė

184,3 tūkst. Eur ir priskaičiuotos socialinės išmokos už 2021

m. gruodžio mėn., kurios sudarė 152,3 tūkst. Eur.

322,9

320,2

657,7

803,9

328,8

431,5

0

19,3

112,9

239,3

74,6

0,1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

9 pav. Mokėtinos sumos 2017-01-01–2022-01-01 (tūkst. Eur)

Iš jų daugiau kaip 45 dienos

11



Savivaldybės biudžetas

2 lentelė. 2021 metų biudžeto asignavimų pagal programas, struktūra (tūkst. Eur)

Progra

mos 

Nr. 

Programos pavadinimas

2021 m. 

patikslintas 

išlaidų  

planas

2021 m. 

išlaidų  

įvykdymas

01

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo

ir valdymo programa 6979,7 6870,4

02

Socialinės paramos politikos

įgyvendinimo programa 5259,8 5196,0

03

Ugdymo proceso ir kokybiškos

ugdymosi aplinkos užtikrinimo

programa 13752,6 13735,4

04 Kultūros programa 2491,9 2488,5

05

Infrastruktūros objektų priežiūros ir

plėtros programa 1886,3 1836,2

06

Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio

plėtros programa 1162,9 1129,3

07

Investicijų ir verslo rėmimo

programa 2403,8 1860,6

08

Bendruomeninės veiklos ir jaunimo

rėmimo programa 242,5 240,2

09

Sveikatos apsaugos politikos

įgyvendinimo ir sporto programa 996,8 994,8

Iš viso 35176,3 34351,4
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Savivaldybės biudžetas

11 pav. Priskaičiuotas valstybinės žemės nuomos mokestis 

2017–2021 m. (tūkst. Eur)

247

344

474

606 637

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2021 m.

gruodžio 31 d. buvo 2498,5 tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 1303,3

tūkst. Eur. Per 2021 metus grąžinta 621,3 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų,

sumokėta 36,1 tūkst. Eur palūkanų. Paskolų likutis per 2021 metus

sumažėjo 386,8 tūkst. Eur. Per 2021 m. pasirašyta viena kreditavimo

sutartis su AB Šiaulių banku dėl ilgalaikės paskolos Savivaldybės pastato

atnaujinimo finansavimo 576,8 tūkst. Eur sumai.

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

2498,5

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

10 pav. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2018-01-01–2022-01-01 (tūkst. Eur)

Žemės nuomos mokestis

13



Administracijos asignavimai

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos biudžetas (kasinės

išlaidos), 2021 m., palyginus su 2020 m., sumažėjo 2417,5 tūkst. Eur.

2021 m. didžiausią įtaką kasinių išlaidų pokyčiui turėjo tai, kad, lyginant su

2020 metais, Kelių priežiūros programos lėšų įsisavinimas sumažėjo 1272,6

tūkst. Eur. Reikia pažymėti, kad dėl pandeminės situacijos kelių programos

finansavimui praėjusiais metais papildomai buvo skirta 911 tūkst.

3 lentelė. Savivaldybės administracijos 2019–2021 m. biudžeto išlaidų įvykdymas 

(tūkst. Eur)

Patvirtinta metams Kasinės išlaidos Ekonomija

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Iš viso 9929,8 14998,3 12534,4 9350,6 14216,8 11799,3 -579,2 -781,5 -735,0

Sumažėjo įsiskolinimai:

Autobusų parko nuostolingi maršrutai – 62,1 tūkst. Eur,

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos –

38,5 tūkst. Eur.

Padidėjo įsiskolinimai:

prekėms ir paslaugoms – 0,6 tūkst. Eur (pakilo elektros,

šildymo kainos),

socialinės išmokos (pašalpos) – 81,8 tūkst. Eur.
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Savivaldybės administracijos įsiskolinimai 2021 m. gruodžio 31 d.

sudarė 224,1 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m., sumažėjo 18,2 tūkst. Eur.



Administracijos asignavimai

Nevyriausybinių organizacijų veiklai vykdyti skirta 414,8 tūkst. 

Eur, panaudota 411,7 tūkst. Eur, iš jų:

• policijos įstaigoms – 8,0 tūkst. Eur;

• jaunimo veiklai remti – 16,2 tūkst. Eur;

• vaikų vasaros stovykloms iš savivaldybės biudžeto lėšų – 2,9 tūkst.

Eur;

• vaikų vasaros stovykloms iš valstybės biudžeto lėšų – 32,1 tūkst. Eur;

• religinėms bendrijoms – 70,0 tūkst. Eur;

• bendruomenėms –71,8 tūkst. Eur;

• religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimui –

8,0 tūkst. Eur;

• akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti 

rėmimui iš valstybės biudžeto lėšų – 128,8 tūkst. Eur, iš savivaldybės –

57,3 tūkst. Eur;

• asmeninės pagalbos teikimui – 16,6 tūkst. Eur.

Sporto klubams skirta 179,0 tūkst. Eur, iš jų – VšĮ „SSK“ 140,0

tūkst. Eur, kitiems sporto klubams – 39,0 tūkst. Eur.

Gyventojų sveikatos stiprinimui bei ligų prevencijos veiklos

vykdymui skirta ir panaudota 83,3 tūkst. Eur, iš jų – VšĮ Pasvalio

ligoninei 43,3 tūkst. Eur kompiuterinio tomografo modernizavimo daliniam

finansavimui, VšĮ Pasvalio PASPC – 40,0 tūkst. Eur mobilaus Covid-19

ėminių ėmimo punkto daliniam išlaidų kompensavimui.

Iš valstybės biudžeto lėšų dėl Covid-19 ligos patirtų

išlaidų kompensavimui skirta ir panaudota 410,9 tūkst. Eur,

iš jų – VšĮ Pasvalio PASPC 208,2 tūkst. Eur, VšĮ Pasvalio

ligoninei – 202,7 tūkst. Eur.
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Viešieji pirkimai

2021 m. įvykdyta viešųjų pirkimų už 4 027 755,43 Eur, iš viso

įvykdyta 640 viešųjų pirkimų.

Per 2021 metus CVP IS priemonėmis įvykdyta 11 atvirų

(supaprastintų) konkursų pagal kuriuos sudarytų pirkimo sutarčių bendra

vertė yra 2 163 774 Eur. Iš jų nupirkta:

Prekių

už 133099 Eur 

(2 sutartys)

Paslaugų

už 240790 Eur 

(2 sutartys)

Darbų

už 1789885 Eur 

(7 sutartys)

Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizatoriai ir

viešųjų pirkimų komisija per 2021 m. įvykdė 601 mažos vertės pirkimą už

1 636 837,59 Eur. Atlikus mažos vertės pirkimus, raštu sudaryta pirkimo

sutarčių dėl:

Prekių

už 41831,65 
Eur 

(14 sutarčių)

Paslaugų

už 249932,26 
Eur 

(37 sutartys)

Darbų

už 996516,51 
Eur 

(26 sutartys)

Per Centrinę perkančiąją organizaciją 2021 m. atlikti 28

pirkimai, paslaugų ir prekių nupirkta už 227 143,84 Eur, iš jų:

10 prekių pirkimų

už 187 677,57 Eur

18 paslaugų pirkimų

už 394 66,27 Eur

16



Investicijos

Projekto (veiklos) pavadinimas Finansavimo šaltinis
Biudžetas

(tūkst. Eur)

Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso
sprendinių keitimas Pasvalio
rajono savivaldybės teritorijos
bendrajame plane

ES Struktūriniai fondai,
Savivaldybės biudžeto
lėšos

78,7

Pasvalio miesto Nepriklausomybės
gatvės kapitalinis remontas

Lietuvos valstybės 
biudžetoir Savivaldybės
lėšos

1 283,7

Pasvalio rajono Daujėnų miestelio
viešosios infrastruktūros
atnaujinimas

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

226,7

Joniškėlio miesto viešosios
infrastruktūros plėtra

ES Struktūriniai fondai,
Lietuvos valstybės
biudžetoir Savivaldybės
lėšos

1 056,3

Pasvalio rajono Raubonių
gyvenvietės viešosios
infrastruktūros atnaujinimas

Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai ir
Savivaldybės biudžeto
lėšos

346,6

Pasvalio rajono savivaldybės
socialinio būsto fondo plėtra

ES Struktūriniai fondai ir
Savivaldybės lėšos

328,5

Kraštovaizdžio formavimas ir
ekologinės būklės gerinimas
Joniškėlio dvaro parke

ES Struktūriniai fondai ir
biudžetoir Savivaldybės
lėšos

487,6

4 lentelė. Įgyvendinti projektai
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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-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/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
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/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/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/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


Investicijos

5 lentelė. Įgyvendinami projektai

Projekto (veiklos) pavadinimas Finansavimo šaltinis
Biudžetas

(tūkst. Eur)

Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero
g. (123318) dalies kapitalinis
remontas

Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai ir Savivaldybės
biudžeto lėšos

249,8

Pasvalio kultūros centro 
infrastruktūros modernizavimas

ES Struktūriniai fondai,
Lietuvos valstybės biudžeto ir
Savivaldybės lėšos

915,0

Bendruomeninių vaikų globos namų ir 
vaikų dienos centrų tinklo plėtra 
Pasvalio rajono savivaldybėje

Europos regioninės plėtros
fondo ir Savivaldybės biudžeto
lėšos

327,9

Pasvalio rajono Pamažupių kaimo
viešosios infrastruktūros įrengimas

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

244,0

Integruotų priklausomybės ligų
gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas

Europos socialinio fondo lėšos 974,1

Priemonių, gerinančių ambulatorinių
sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenims, įgyvendinimas
Pasvalio rajone

ES Struktūriniai fondai, 
Lietuvos valstybės ir
Savivaldybės biudžeto lėšos

18,4

Raubonių vandens malūno-karšyklos-
verpyklos tvarkybos (konservavimo, 
restauravimo, remonto) darbų
projekto keitimas ir darbai bei
kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į 
muziejaus, darbai

Lietuvos valstybės biudžetoir
Savivaldybės lėšos

1 096,5

Pasvalio rajono bendruomeniniai
šeimos namai

Europos socialinio fondo
agentūros lėšos

370,7

Pasvalio rajono savivaldybės pastato, 
adresu Vytauto Didžiojo a. 1, 
Pasvalys, Pasvalio r., modernizavimas

Savivaldybių pastatų fondas 576,8

Sveikos gyvensenos skatinimas 
Pasvalio rajone

ES Struktūriniai fondai,
Lietuvos valstybės biudžeto ir
Savivaldybės lėšos

127,0
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https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinti-projektai/pasvalio-rajono-pervalku-k.-ezero-g.-dalies-kapitalinis-remontas/2816
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinti-projektai/pasvalio-rajono-pervalku-k.-ezero-g.-dalies-kapitalinis-remontas/2816
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-kulturos-centro-infrastrukturos-modernizmas/2708
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/administracine-informacija/projektai/aktualijos/1758/igyvendinamas-projektas-pasvalio-rajono-pamazupiu-kaimo-viesosios-infrastrukturos-irengimas:8007
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/integruotu-priklausomybes-ligu-gydymo-paslaugu-kokybes-ir-prieinamumo-gerinimas/2709
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/priemoniu-gerinanciu-ambulatoriniu-sveikatos-prieziuros-paslaugu-prieinamuma-tuberkulioze-sergantiems-asmenims-igyvendinimas-pasvalio-rajone/2122
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/rauboniu-vandens-maluno-karsyklos-verpyklos-tvarkybos-konservavimo-restauravimo-remonto-darbu-projekto-keitimas-ir-darbai-bei-kapitalinio-remonto-keiciant-paskirti-i-muziejaus-darbai/2118
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-bendruomeniniai-seimos-namai/2925
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/pasvalio-rajono-savivaldybes-pastato-adresu-vytauto-didziojo-a.-1-pasvalys-pasvalio-r.-modernizavimas/2941
https://www.pasvalys.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/sveikos-gyvensenos-skatinimas-pasvalio-rajone/2152


Turto valdymas

2021 metais nurašyta: 

• valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto už 3 619 Eur 

• Savivaldybės nekilnojamojo turto objektai, kurių likutinė vertė 22 

347 Eur

• Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto už 40 218 Eur

• nematerialiojo – už 45 801 Eur

• trumpalaikio – už 68 453 Eur

Suorganizuota 20 nekilnojamojo turto aukcionų, parduoti 5

nekilnojamojo turto objektai už 41 523 Eur, kito Savivaldybės materialaus

turto viešo aukciono būdu parduota už 1 291,50 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduota laikinai naudotis patalpomis,

kurių bendras plotas – 2 454 kv. m. Sudarytos 9 turto panaudos sutartys ir

12 susitarimų dėl panaudos sutarčių pakeitimų ir nutraukimų.

Sudarytos 2 Savivaldybės turto patikėjimo sutartys, kuriomis turtas

perduotas UAB „Pasvalio vandenys“ ir VšĮ Pasvalio ligoninei. 3

nuomininkams išnuomotos Savivaldybės negyvenamosios patalpos, kurių

bendras plotas – 203,40 kv. m.

Savivaldybė iš Nacionalinės švietimo agentūros neatlygintinai gavo

ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto už 55 049 Eur, kuris perduotas

Pasvalio rajono švietimo ugdymo įstaigoms.
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Kultūros paveldo objektų apskaita ir stebėsena:

➢ 5 objektams patikslinti apskaitos duomenys Kultūros vertybių registre

(Vainekonių k. senosios kapinės (u. k. 20514), Pumpėnų vienuolyno

komplekso (u. k. 1528) statiniai (4 vnt.));

➢ 26 objektams atliktos stebėsenos procedūros (būklės patikrinimo aktai

pateikti KPD Panevėžio–Utenos skyriui);

➢ inventorizuota 18 vietovių ir statinių, susijusių su Lietuvos gyventojų

genocidu ir rezistencija (LGGRTC programa).

Tyrimai:

➢ parengta archeologinių tyrimų Saločių mūšio (1703 m.) vietoje

programa ir metodika, atlikti vietovės archeologiniai žvalgymai (mūšio

vietos įamžinimo strategijos I etapo darbai);

➢ tęsiami Pasvalio dekanato bažnyčių sakralinio meno (varpų) tyrimai.

Kultūros paveldas

12 pav. Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės

parapija
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Paveldo objektų tvarkyba:

➢ pagal Kultūros ministerijos 2021 m. paveldotvarkos programą tęsiami

tvarkybos ir kapitalinio remonto darbai valstybės saugomame kultūros

paveldo objekte Raubonių vandens malūne-karšykloje-verpykloje

(pagrindiniame pastate);

➢ pateiktos paraiškos nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų

finansavimui (Kultūros ministerijos 2022 m. paveldotvarkos

programai): Pumpėnų vėjo malūno (u. k. 1529) tvarkybos darbai;

Pumpėnų bažnyčios (u. k. 23648) langų su vitražais restauravimo

darbai.

Kultūros paveldas

13 pav. Raubonių vandens malūnas-

karšykla-verpykla (pagrindinis pastatas) 

14 pav. Pumpėnų vėjo malūnas 
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Komunalinių atliekų surinkimas ir 
tvarkymas

Pakuočių atliekas Pasvalio rajone tvarkanti įmonė iš kolektyvinių

rūšiavimo konteinerių bei individualių rūšiavimo talpų 2021 m. surinko ir

perdavė perdirbimui 468,55 tonas atliekų.

171,24

133,36

89,17

133,32

221,36

113,87

0 50 100 150 200 250

Plastikas (t)
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Popierius/kartonas (t)

2021 2020

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje surinkta ir į mechaninio-

biologinio apdorojimo įrenginius priduota 4467 tonos mišrių komunalinių

atliekų, t. y. 1049 tonomis mažiau nei 2020 m.

Apvažiavimo būdu iš gyventojų surinkta 68,95 tonos (2020 m. – 138

t) didelių gabaritų atliekų.

Iš rūšiavimo konteinerių surinkta ir sutvarkyta 62,87 tonos tekstilės

atliekų bei 4,70 tonos maisto / virtuvės atliekų.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse surinkta ir

sutvarkyta 860,22 tonos (2020 m. – 835 t) įvairių atliekų

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

Gatvių valymo liekanų ir biologiškai skaidžių atliekų

buvo surinkta 48,86 tonos, o pavojingų atliekų – 5,65 tonos.

2021 metais kartu su Atliekų tvarkymo centru ir

Gamintojų ir importuotojų asociacija buvo suorganizuotas

gaminių surinkimas iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir

organizacijų. Per 2021 m. buvo surinkta 42,88 tonos įvairių

elektros elektroninės įrangos atliekų.

15 pav. Surinktų pakuočių kiekiai 2020–2021 metais
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Gamtos apsauga

Tepamu repelentu apdorota 211 ha spygliuočių ir kietųjų lapuočių

želdinių bei žėlinių; 17,0 ha plote kietųjų lapuočių (ąžuolo) želdinių ir

žėlinių apsaugai uždėtos apsaugos priemonės, įsigyta ir uždėta 1370 m

tvoros tinklo kietųjų lapuočių želdinių apsaugai.

Seniūnijų teritorijose esančiose augavietėse, iš viso 14 ha plote,

naikintas Sosnovskio barštis.

Želdynų tvarkymui, priežiūrai bei želdinių būklės gerinimui skirta

3000 Eur. Taip pat iš šių lėšų buvo atlikti savivaldybės saugomo gamtos

objekto – Vytartų liepos aukštuminės arboristikos darbai, pastatyta

apsauginė tvora.

Kraštovaizdžio formavimas.

2021 m. surašyti 96 Želdinių apžiūros ir vertinimo aktai, išrašyti bei

suderinti 73 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Suprojektuotas daugiamečių augalų

želdynas ir apsodinta Pasvalio miesto P. Vileišio gatvė.
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Žemės ūkis

Žemės ūkio valdų registras:

2021 metais į Žemės ūkio valdų registrą įregistruota 60 naujų valdų,

atnaujintos 1672 valdos, išregistruotos 138 valdos.

Ūkininkų ūkio registras:

2021 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 37 nauji ūkininko

ūkiai, atnaujinti ūkio duomenys 614-ai ūkių. Iš Ūkininkų ūkio registro

išregistruoti 39 ūkininko ūkiai. Iš viso Ūkininkų registre yra įregistruoti

1249 ūkininkų ūkiai.
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Viso įrengistruota ūkių Pasvalio rajone

16 pav. Įregistruotų naujų ūkininkų ūkiai 2017–2021 metais

17 pav. Bendras įregistruotų ūkių Pasvalio rajone skaičius 

2017–2021 metais
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Žemės ūkis

Pasvalio rajone priimta 1790 subjektų paraiškos tiesioginėms

išmokoms gauti. Iš viso deklaruota 86070 ha žemės ūkio naudmenų.

Skyriaus specialistai 272 subjektams įbraižė deklaruojamus laukus (3688

vnt.) ir užpildė tiesioginių išmokų paraiškas. Pasvalio rajone 62 žemės ūkio

subjektai paraiškas užpildė savarankiškai.

18 pav. Priimtos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti 2017–2021 metais

2044 1970
1869 1845 1790

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Priimtų paraiškų skaičius per metus

Pasvalio rajone yra 7429 vnt. įregistruotos technikos, didžiausią dalį

(53,3 proc.) sudaro ratiniai traktoriai. Pasvalio rajone praėjusiais metais

įregistruoti 74 vienetai naujos technikos.

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

122

49
37

59
74

Įregistruota naujos technikos per metus, vnt.

19 pav. Įregistruota naujos technikos 2017–2021 metais
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Teritorijų planavimas ir ūkio plėtra

Vykdant statinių naudojimo priežiūrą, patikrinti 325 statiniai,

surašyti 175 statinių techninės priežiūros patikrinimo aktai.

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje

sistemoje ŽPDRIS gauti 52 prašymai organizuoti žemės formavimo ir

pertvarkymo projektus, patvirtinta 10 žemės formavimo ir pertvarkymo

projektų, išduota 60 reikalavimų.

Suteikti 153 nauji (patikslinti) adresai. Išduoti 73 statybą

leidžiantys dokumentai.

Geoinformacinės sistemos, statybos leidimai
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Kelių priežiūros ir plėtros programos

960,4 967,5

1275,4

1706,4

1342,9

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

20 pav. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

tūkst. Eur

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2021 metais buvo gauta

1342,9 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių

inventorizavimui atlikti.

Turtui įsigyti panaudota 832,6 tūkst. Eur. Atlikti darbai:

• Pasvalio r. Pasvalio apylinkių seniūnijos kelio Ps-027 Pasvalio miesto

parkas – Pagojaus II kaimas atkarpos nuo 0,00 km iki 1,02 km

kapitalinio remonto darbai – 156,6 tūkst. Eur;

• Pumpėnų seniūnijos privažiuojamojo kelio Pm-012 į Lavėnų

kaimą inžinerinės paslaugos ir kapitalinio remonto darbai –

218,6 tūkst. Eur;

• Namišių seniūnijos Kiemėnų kaimo Parko gatvės (pėsčiųjų

takas) (Nr. 123506) inžinerinės paslaugos ir kapitalinio

remonto darbai – 71,8 tūkst. Eur;

• Pasvalio miesto Pakrantės gatvės (Nr. 22919) atkarpa

inžinerinės paslaugos ir kapitalinio remonto darbai – 101,0

tūkst. Eur;

• Pasvalio apylinkių seniūnijos Valakėlių kaimo Žemdirbių

gatvė (Nr. 29888) inžinerinės paslaugos ir kapitalinio

remonto darbai – 171,7 tūkst. Eur;

• Joniškėlio apylinkių seniūnijos Meškalaukio kaimo Pievų

gatvė (Nr. 131302) inžinerinės paslaugos ir kapitalinio

remonto darbai – 80,0 tūkst. Eur;
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Kelių priežiūros ir plėtros programos

• Pasvalio apylinkių seniūnijos Pervalkų kaimo Broniaus Krivicko gatvė

(Nr. 123316) inžinerinės paslaugos – 7,4 tūkst. Eur;

• Pasvalio miesto Žemaitės gatvės (Nr. 22927) atkarpos inžinerinės

paslaugos – 5,4 tūkst. Eur;

• Pasvalio miesto Palėvenės gatvė (Nr. 22918) inžinerinės paslaugos –

7,3 tūkst. Eur.

Einamiesiems tikslams skirta 510,3 tūkst. Eur. Atlikti šie priežiūros

darbai ir inžinerinės paslaugos:

• Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (žiemos

priežiūra) – 55,3 tūkst. Eur;

• Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro

danga priežiūra (greideriavimas) – 41,6 tūkst. Eur;

• Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro

danga priežiūra (žvyravimas) – 103,9 tūkst. Eur;

• Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro

danga priežiūra (griovio profilio atkūrimas) – 35,0 tūkst. Eur;

• Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (išdaužų

užtaisymas) – 46,9 tūkst. Eur;

• Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su

asfaltbetonio danga priežiūra (išdaužų užtaisymas) – 99,7 tūkst. Eur;

• Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kitų

inžinerinių statinių tiesimo, rekonstravimo, taisymo

(remonto) ir priežiūros darbų laboratoriniai tyrimai ir

bandymai – 1,20 tūkst. Eur;

• Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir

gatvių kadastrinių matavimų ir kadastrinių bylų sudarymo

paslaugos – 30,0 tūkst. Eur.

• Pasvalio miesto P. Vileišio gatvės (Nr. 22968), Ramiosios

gatvės (Nr. 22931), Rūtų gatvės (Nr. 22959) inžinerinės

paslaugos ir paprastojo remonto darbai – 82,8 tūkst. Eur.
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Melioracija

Pasvalio rajonui 2021 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių

dotacijų žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės

perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (melioracijai) atlikti skirta 319

tūkst. Eur. Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Pasvalio rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinta

Pasvalio rajono 2021 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos

darbų programa.

Suremontuota 46,366 km griovių (išvalytos sąnašos, nukirsti krūmai,

nušienauta);

pakeistos naujomis 500 drenažo žiotys;

nušienauta 47,62 ha griovių.

Pagal ūkininkų ir žemės sklypų savininkų prašymus atlikta 20

avarinių melioracijos statinių remonto darbų ir 7 melioracijos statinių

remonto darbai gyvenvietėse.

Suremontavus 1,493 km valstybei nuosavybės teise priklausančių

drenažo linijų, melioracijos sistemų veikimas pagerėjo 69,24 ha žemės

plote.

Įgyvendinta Pasvalio rajono 2021 metų valstybės lėšomis

finansuojamų melioracijos darbų programa.
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Savivaldybės atstovavimas teismuose

2021 metais atstovauta 33 bylose. Visos bylos (pagal bylų rūšis) –

civilinės.

• 7 bylos buvo nagrinėjamos dėl daiktinių teisių: dėl nuosavybės teisės

įgijimo pagal įgyjamąją senatį – 4 bylos; dėl valdymo nuosavybės teise

fakto nustatymo – 3 bylos;

• 3 bylos buvo nagrinėjamos dėl įmonių bankroto, kuriose atstovauta

Administracijos (kreditoriaus) interesams;

• 22 bylose buvo atstovaujama Administracijos Socialinės paramos ir

sveikatos skyriui. Iš jų: dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose

srityse, globos / rūpybos nustatymo ir globėjo / rūpintojo paskyrimo –

19 bylų; dėl atleidimo nuo globėjo pareigų ir naujo globėjo paskyrimo

– 1 byla; dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje

įgyto turto padalijimo (kai šeimoje yra neveiksnus asmuo) – 1 byla; dėl

materialinės paramos, paramos įsiskolinimo priteisimo ir turto

administratoriaus skyrimo (pilnamečiui, neveiksniam vaikui) – 1 byla;

• 1 byla buvo nagrinėjama dėl leidimo skirti vaikui vidutinės priežiūros

priemonę išdavimo.

2017 m.
2018 m.

2019 m.
2020 m.

2021 m.

127

70 59

21 33

Atstovautų bylų skaičius teismuose

21 pav. Atstovautų bylų skaičiaus pokytis 2017–2021 metais 
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Teisinės pagalbos teikimas

0

500

1000

1500

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

175 153 132 131 126

733 893 894 895 895

Suteikta pirminė teisinė pagalba

Parengta dokumentų antrinei teisinei pagalbai

2021 m. Pasvalio rajone pirminė teisinė pagalba suteikta 895

asmenims, t. y. 4,01 proc. visų Savivaldybės gyventojų. 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.

220

55

94

38

8

3

65

345

22

23

17

5

Šeimos teisė

Privalomoji mediacija

Darbo teisė

Socialinės apsaugos teisė

Žemės teisė

Nuosavybės teisių atkūrimas

Administracinė teisė ir administracinis procesas

Civilinė teisė ir civilinis procesas

Baudžiamoji teisė

Baudžiamasis procesas

Kiti klausimai

Procesiniai dokumentai

Klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, klasifikacija, 2021 m.

Parengti 126 prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą.

2017–2021 m. laikotarpiu suteiktos pirminės teisinės pagalbos ir

parengtų prašymų antrinei teisinei pagalbai skaičiai nekinta.

22 pav. Pirminės teisinės pagalbos pobūdis 2021 metais

23 pav. Pirminės ir antrinės teisinės pagalbos pokytis 2017–

2021 metais
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Civilinės būklės aktų registravimas ir 
duomenų teikimas

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Gimimai 225 229 224 148 168

Mirtys 404 407 425 454 479

Santuokos 137 119 101 75 78

Ištuokos 55 65 72 55 43

24 pav. Santuokų, ištuokų, gimimų ir mirčių skaičius per metus

2021 m. Pasvalio r. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 168 vaikai

– 87 berniukai ir 81 mergaitė. Įtraukta į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių

užsienyje gimusių vaikų – 42 (Jungtinė Karalystė – 16, Norvegija – 9, Danija –

6, Vokietija – 4, Airija – 3, Nyderlandai – 2, Ispanija – 1, Ukraina – 1).

2021 m. įregistruota 78 santuokos, iš jų 4 buvo išvažiuojamosios.

Daugiausia žmonės tuokiasi pirmą kartą, tačiau 30 asmenų (13 vyrų ir 17 moterų)

tuokėsi antrą kartą. 2021 m. registruotos 43 ištuokos.

Per 2021 metus įregistruotos 479 mirtys – 241 moteris ir 238

vyrai. Dažniausia mirties priežastis buvo įvairios širdies ir

kraujagyslių ligos, apie 55 proc. nuo visų mirčių.

2021 m. sudaryti 34 civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar

papildymo įrašai, kuriais buvo taisomi, keičiami, pildomi asmens

duomenys, keičiami vardai, pavardės. Pavardę keitė 6 asmenys.

Surinkti dokumentai ir parašytos išvados 9 bylose. Sudarytos dvi

ištuokų anuliavimo bylos, atsiradus anksčiau sudarytiems įrašams.

Gauta 1047 pranešimų ar paklausimų iš įvairių įstaigų CBAĮ

registravimo, keitimo ar papildymo klausimais. Išsiųsta dokumentų ir

atsakymų į paklausimus 1032, iš jų – maždaug 90 proc.

elektroninėmis priemonėmis. Piliečių prašymų dėl archyvinių

dokumentų gauta 744, išduoti 556 civilinės būklės aktų įrašus

liudijantys išrašai.
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9994 9994
9336

8198

6963 6598

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Gauta dokumentų Išsiųsta dokumentų

iš jų gauti el.dokumentai iš jų išsiųsti el. dokumentai

Sutvarkytos 2019 m. nuolat ir ilgai saugomos bylos surašytos į

apyrašus ir jų tęsinius (iš viso įrašytos 88 bylos). 2021 metais atrinkta

naikinti 1845 bylos, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs.
2021 m. Administracijoje užregistruoti 9336 raštai, gauti iš Lietuvos

Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių,

įvairių įmonių, organizacijų. Išsiųsti 6598 raštai. Analizuojant Savivaldybės

administracijos padaliniuose 2019–2021 m. tvarkomų gaunamų ir siunčiamų

dokumentų kiekius ir tipus, pastebima, kad gaunamų ir siunčiamų dokumentų

kiekiai analizuojamu laikotarpiu panašūs, labai nežymiai didėja gaunamų

elektroninių dokumentų skaičius, siunčiamų elektroninių dokumentų skaičius

nekito.

Savivaldybės institucijų dokumentų 

valdymas

26 pav. Savivaldybės administracijos direktoriaus priimti  įsakymai

815 917 836

570
977

517

535
388

396

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Atostogų, komandiruočių klausimais

Personalo klausimais

25 pav. Gautų ir išsiųstų dokumentų skaičius 2019–2021 metais
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2021 m. Bendrojo skyriaus Asmenų aptarnavimo padalinyje

prašymų suteikti Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas

registruose užregistruota 1730 prašymų.

Elektroniniu būdu galima užsakyti 68 proc. Savivaldybės

administracijos teikiamų administracinių paslaugų.

Elektroniniu (nuotoliniu) būdu piliečiai pateikė 53 proc. prašymų.

Fiziniai ir juridiniai asmenys 2021 m. dažniausiai kreipėsi dėl

paramos ir finansavimo – gauta 328 prašymai, dėl pažymos apie asmens

deklaruotą gyvenamąją vietą – 166, dėl adresų suteikimo – 112, dėl

leidimo kirsti medžius – 104, dėl leidimų, licencijų išdavimo – 68

prašymai.

Skundai sudarė 0,4 proc. gautų prašymų.

Per teisės aktais nustatytą terminą išnagrinėta 80 proc. piliečių

prašymų; 14 proc. atsakymų į prašymus pateikta vėliau nei nustatyta; 6

proc. piliečių prašymų neįvykdyti, iš jų – 5 proc. prašymai gauti 2021 m.

pabaigoje ir prašymų nagrinėjimo terminas persikėlė į 2022 m.

Piliečių aptarnavimas

Kaip ir kiekvienais metais, 2021 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 asmenų priėmimu ir aptarnavimu, ir

seniūnijų teikiamomis paslaugomis.

Į klausimą „Ar patogus Savivaldybės administracijoje

nustatytas asmenų priėmimo laikas?“ visi respondentai

nurodė, kad juos tenkina Savivaldybės administracijos

nustatytas asmenų priėmimo laikas.

Kad piliečius aptarnavę darbuotojai buvo mandagūs ir

paslaugūs, atidžiai išklausė besikreipiančius piliečius, aiškiai

ir tiksliai atsakė į rūpimus klausimus, nurodė 97 proc.

respondentų.
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2021 m. gruodžio 31 d. Pasvalio rajono savivaldybėje buvo 143

galiojančios licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir

165 galiojančios licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir su

tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

Tabako licencijų skaičiaus išaugimas yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad

nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigaliojus teisės aktų pasikeitimams buvo

licencijuota prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Dėl šios

priežasties visi juridiniai asmenys, prekiaujantys su tabako gaminiais

susijusiais gaminiais (elektroninėmis cigaretėmis, elektroninių cigarečių

pildyklėmis, taip pat rūkomaisiais žoliniais gaminiais), privalėjo gauti

licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais

gaminiais.

Per pastaruosius penkerius metus licencijų verstis mažmenine prekyba

alkoholiniais gėrimais skaičius beveik nepakito.

Leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų 

nustatytais atvejais ir tvarka

134 135

119

121

165

138 142 139 139 143

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Galiojančių licencijų tabako gaminiams skaičius

Galiojančių licencijų alkoholiniams gėrimams skaičius

Per pastaruosius metus buvo išduoti 8 leidimai prekybai ar

paslaugų teikimui viešosiose vietose. Sumažėjęs išduotų leidimų

skaičius yra tiesiogiai susijęs su besitęsiančia koronaviruso sukeltos

COVID-19 ligos pasauline pandemija.

Nuo 2021 metų popierinių leidimų ir licencijų visiškai

atsisakyta. Visi leidimai ir licencijos, išduodami, tikslinami,

papildomi, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo

sustabdymas ir naikinamas jų galiojimas naudojantis VĮ Registrų

centro sukurta ir administruojama informacine sistema.

27 pav. Išduotų ir galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais skaičius 2017–2021 m.

35



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.

Interneto svetainėje www.pasvalys.lt 2021 metais paviešinta daugiau kaip

500 naujienų, nuolat buvo atnaujinama sričių informacija (1300 pranešimų).

2021 metais svetainėje apsilankė 80 tūkst. lankytojų, tai net 49 proc.

daugiau negu 2020 m.

Savivaldybės veiklos viešinimas

33 36

80

2019 m. 2020 m. 2021 m.

www.pasvalys.lt

Unikalių lankytojų skaičius, (tūkst.)

Aktualios naujienos, informacija skelbiama Pasvalio rajono

savivaldybės socialiniame tinkle „Facebook“

https://www.facebook.com/pasvalys/. Socialiniame tinkle

Savivaldybės administracija turi 2 779 sekėjus. Per 2021 metus

socialinis tinklas pritraukė 110 sekėjų. Buvo paviešinta daugiau

kaip 1 100 pranešimų.

28 pav. Savivaldybės interneto svetainės lankytojų pokytis 2019–2021 metais

29 pav. Savivaldybės socialinio tinklo „Facebook“ lankytojų pokytis 

2019–2021 metais
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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 ligos plitimui.

2021 metais įvyko 3 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos

posėdžiai, jų metu buvo svarstomi klausimai, susiję su ekstremalių situacijų

prevencija.

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 vyko 1 kartą

valstybės lygio civilinės saugos pratybų metu.

2021 m. atlikti kompleksiniai (planiniai) civilinės saugos patikrinimai

4 įstaigose. Visų patikrintų įstaigų civilinės saugos būklė įvertinta GERAI.

Peržiūrėtas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas,

patikslinta ekstremalių situacijų rizikos analizė.

Ekstremaliųjų situacijų (civilinės saugos) 

prevencija
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Kontroliuojant, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės

kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų

valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės

aktų, 2021 metais patikrintos 8 įstaigos. Įstaigose ir įmonėse tikrinta

raštvedyba ir susirašinėjimas, vidaus viešieji užrašai. Rastos klaidos

nurodytos asmenimis, vykdantiems susirašinėjimą.

2021 metais patikrintos 6 interneto svetainės.

Patikrinta reklamos ir viešųjų užrašų – 6. Iš jų – dėl 2 pareikštos

pastabos. Į pastabas atsižvelgta, klaidos ištaisytos.

Patikrinta Pasvalio krašto muziejaus ekspozicijos ir Pasvalio Mariaus

Katiliškio viešosios bibliotekos viešųjų užrašų kalba. Kalbos klaidų nerasta.

Parengtos 8 atmintinės ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo

Savivaldybės interneto svetainėje. Rekomendacijos el. paštu pateiktos

Savivaldybės administracijos darbuotojams. Konsultacijos kalbos

klausimais nuolat teikiamos elektroniniu paštu, telefonu ir žodžiu.

Valstybinės kalbos vartojimas ir 

taisyklingumo kontrolė
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Švietimo politikos įgyvendinimas

-0,6
-6,6

-9,8
-11,9

-24,8

-14,2

30 pav. Ugdomų vaikų ir mokinių skaičiaus pokytis (2017–2021 

m.) pokytis %

Ikimokykl. amžiaus vaikų sk. Priešmokykl. amžiaus vaikų sk.

1-4 kl. mokinių sk. 5-8 kl. mokinių sk.

9-10 kl. mokinių sk. 11-12 kl. mokinių sk.

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklose 1–12 kl. mokėsi 2 400 mokinių, t. y. 48 mokiniais mažiau negu 2020

m. Mokinių ir vaikų skaičiaus mažėjimas turi įtakos grupių ir klasių komplektų

skaičiui. Kasmet mažėja nuo 10 iki 4 klasių komplektų (grupių ir klasių

komplektų skaičius iš viso: 2017 m. – 213; 2018 m. – 205; 2019 m. – 200; 2020

m. – 190; 2021 m. – 186 komplektai).

621 618 659 639 617

213 199 176 184 199

866 858 853 805 781

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo programa

31 pav. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas, skaičiaus dinamika 2017–2021 m.

39



Švietimo politikos įgyvendinimas

6 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Dalykas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Anglų k. Lietuva 98,5 99,3 97,9 98,9 97,9

Pasvalys 98,0 97,3 98,3 97,4 98,4

Biologija
Lietuva 97,8 98,7 97,5 97,7 97,2

Pasvalys 95,1 100 100 100 98,2

Chemija
Lietuva 99,1 98,4 97,8 97,4 94,5

Pasvalys 94,4 100 93,8 100 100

Fizika
Lietuva 97,6 97,8 96,8 94,7 97,0

Pasvalys 91,7 90 100 88,9 94,1

IKT
Lietuva 97,0 97,3 96,8 93,3 91,3

Pasvalys 88,0 100 100 84,7 100

Istorija
Lietuva 89,0 95,3 98,9 99,8 98,7

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

Lietuvių k.
Lietuva 89,0 91,8 90,9 89,3 91,4

Pasvalys 88,7 90,5 90,1 90,3 85,5

Matematika
Lietuva 94,4 87,6 82,5 67,7 84,8

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

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

Pasvalys 100 100 97,1 100 100

100 procentų išlaikė istorijos, geografijos, informacinių technologijų ir

chemijos egzaminus. Gauti 7 aukščiausi įvertinimai – 100 balų.
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7 lentelė. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai

Metai
Lietuvių k. Matematika

Lietuva Pasvalys Lietuva Pasvalys

2016 m. 6,54 6,32 5,73 5,13

2017 m. 6,45 6,41 5,84 5,49

2018 m. 6,26 6,25 4,74 4,32

2019 m. 6,28 5,87 5,29 4,93

2021 m. 6,50 6,32 6,12 5,10

Pastaba. 2020 m. PUPP nevyko dėl Covid-19 ligos pandemijos 

Duomenų šaltinis: NŠA

8 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

2021 m. 89,3 96,4



Švietimo politikos įgyvendinimas
Neformalus ugdymas

Pasvalio muzikos mokyklą kasmet vidutiniškai lanko apie 10 proc.

mokinių. 2021 m. muzikos mokyklą lankė 266 mokiniai, tai sudaro 11,1

proc. dalį nuo bendro 1–12 kl. mokinių skaičiaus. Iš 266 mokinių 65 mokėsi

Dailės skyriuje.

345 313 324
317

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Mokinių skaičius

292
297

267
266

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Mokinių skaičius

Tęsiama daugiafunkcių centrų veikla. 2021–2022 m. m. centrus lanko

211 vaikų (2020 m. – 187 vaikai). Tai sudaro apie 9 proc. Savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių.

Sporto mokykloje 2021 m. sportinis ugdymas vyko 29 grupėse,

sportavo 317 moksleivių; iš jų 108 rankininkai, 53 lengvaatlečiai, 48

krepšininkai, 19 boksininkų, 36 futbolininkai, 9 dziudo, 44 mokiniai lankė

plaukimo užsiėmimus.
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32 pav. Muzikos mokyklos mokinių skaičiaus pokytis

33 pav. Sporto mokyklos mokinių skaičiaus pokytis

9 lentelė. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų tikslinis 

finansavimas 2019–2021 m.

Metai Teikėjų sk. Programų sk.
Dalyvaujančių vaikų 

sk.

Lėšos 

(tūkst. Eur)

2019 m. 16 28 755 83,3

2020 m. 17 28 730 90,8

2021 m. 20 27 678 106,0
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Išmokos pavadinimas

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Gavėjų

skaičius

Išmokėt

a

(tūkst. 

Eur)

Gavėjų 

skaičius

Išmokėta

(tūkst. 

Eur)

Gavėjų 

skaičius

Išmokėta

(tūkst.

Eur)

1. Išmokos vaikams 4786 3360,7 4532 4127,9 4336 4526,3

2. Tikslinės 

kompensacijos
910 1683,7 905 1753,7 862 1699,9

3. Valstybės ginkluoto 

pasipriešinimo 

(rezistencijos) dalyviams 

– kariams savanoriams

1 8,5 - - - -

4. Vienkartinės išmokos 

COVID-19 padariniams 

mažinti

6027 654,24 62 6,0

5. Kompensacijos už 

sumažintas išmokas
424 29,64 - -

10 lentelė. Socialinių išmokų ir kitos paramos mokėjimas iš Valstybės biudžeto 

2019–2021 metais

Dėl demografinės situacijos pokyčių vaikų skaičius rajone mažėja, tačiau

išmokų vaikams suma didėjo, nes nuo 2021 sausio 1 d.:

• didėjo „vaiko pinigai“: nuo 60 iki 70 eurų. Papildoma

išmoka prie „vaiko pinigų“ (41 euras), kuri skiriama

vaikams su negalia, taip pat vaikams iš gausių ar

nepasiturinčių šeimų siekė 111 eurų per mėnesį;

• „vaiko pinigai“ mokami visiems vaikams nuo gimimo iki

18 metų arba iki 21 metų, jeigu vaikas mokosi pagal

bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius

profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta

bendrojo ugdymo programa.

Tikslinių kompensacijų bazės dydis nuo 2021 m. sausio 1 d. buvo

padidintas nuo 117 Eur iki 120 Eur.
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11 lentelė. Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui

Socialinės paramos 

pavadinimas

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Vidutinis 

gavėjų

skaičius

Sunaudota

lėšų,

tūkst. Eur

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius

Sunaudota

lėšų,

tūkst. Eur

Vidutini

s gavėjų 

skaičius

Sunaudota

lėšų,

tūkst. Eur

1. Socialinė 

parama 

mokiniams 

277,1 326,4 381,4

1.1. nemokamas 

mokinių 

maitinimas

866 219,0 1104 266,3 1030 325,4

1.2. mokinio 

reikmenys
764 58,1 771 60,1 701 56,0

2. Laidojimo 

pašalpa
411 124,9 439 136,9 459 146,9

3. Kompensacija 

palaikų 

pervežimui

1 1,5 4 8,4 1 2,1

Įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams

įstatymo teisinio reglamentavimo pakeitimus, didėjo

mokinių gaunančių nemokamą maitinimą finansavimas, nes

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. į nemokamus pietus įgijo teisę

mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo

programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar

antroje klasėje, nevertinant gaunamų pajamų. Gavėjų

skaičius, gaunančių nemokamą maitinimą ir mokinio

reikmenis, mažėjo dėl mokinių skaičiaus mažėjimo.

2021 m. paramos mirties atveju gavėjų skaičius

didėjo 10 proc., lyginant su 2020 m.
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12 lentelė. Piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų mokėjimas 

iš Savivaldybės biudžeto 2019–2021 metais

Nuo 2021 m. sausio 1 d. neteko galios valstybinė

priemonė dėl COVID -19 ligos padarinių mažinimo valstybės

lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu

laikinosios darbo paieškos išmokos mokėjimas Užimtumo

tarnyboje registruotiems asmenims, kuri buvo didesnė nei

nustatytas socialinės pašalpos dydis ir buvo įskaitoma į

asmens (šeimos) pajamas. Todėl 2021 m. socialinės pašalpos

gavėjų skaičius, kaip matyti iš pateiktų duomenų, išaugo į

2019 m. lygį. Lėšų padidėjimas yra susijęs su valstybės

remiamų pajamų (VRP) padidėjimu ir jo taikymo dydžių

nustatymu Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems

gyventojams įstatyme.

Socialinės paramos

pavadinimas

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Vidutinis 

gavėjų

sk. per 

mėn.

Sunaudot

a

lėšų, 

tūkst., 

Eur.

Vidutinis 

gavėjų 

sk. per 

mėn.

Sunaudota

lėšų,

tūkst., 

Eur.

Vidutinis 

gavėjų sk. 

per mėn.

Sunaudot

a lėšų,

tūkst., 

Eur.

1. Piniginė socialinė 

parama 

nepasiturintiems 

- 1154,91 - 948,0 - 1235,1

2. Vienkartinė 

materialinė parama
154 36,1 130 38,4 113 60,1

3. Pagalbos pinigai 83 133,9 90 148,4 75 142,3

4. Lengvatinis 

keleivių pervežimas
- 23,5 - 10,3 5,4
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13 lentelė. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir 

socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio vykdymas Savivaldybėje 

2021 m.

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. Pastebint teikiamų paslaugų naudą,

bendradarbiaujant su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės

paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, Užimtumo tarnybos specialistais,

2021 metų modeliui buvo atrinktas didesnis 106 asmenų skaičius. Siekiant

integruoti šiuos asmenis į darbo rinką, suteikiamos šios paslaugos: psichologo

ir priklausomybių konsultanto konsultacijos, B kategorijos teisių mokymai,

pavėžėjimas. 2021 metais pradėtos teikti stomatologo ir okulisto paslaugos.

Atrinkti 

asmenys

Pasirašyta 

susitarimų

Atlikti 

paslaugų 

pirkimai

Įdarbinti 

asmenys

Projekto lėšos (tūkst. Eur)

Skirta 

2021 m. 

Darbo 

užmokestis

Paslaugo

ms įsigyti

Nepana

udotos 

lėšos

106 106 7 14 87,0 20,3 31,2 35,5

34 pav. Šeimų, patiriančių riziką ir jose augančių vaikų, skaičius

116 110 85

271 267 219

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Šeimų, patiriančių riziką, skaičius

Vaikų, augančių šiose šeimose, skaičius

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 12 socialinių

darbuotojų ir 4 atvejo vadybininkai. Socialinė priežiūra 2021 m.

gruodžio 31 d. rajone buvo teikiama 85 šeimoms, patiriančioms

socialinę riziką, ir jose augantiems 219 nepilnamečių vaikų.

45



Socialinė parama

Per 2021 m. gauti 22 asmenų ir šeimų prašymai įrašyti į asmenų ir šeimų,

turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.

2021 metais socialinis būstas suteiktas 11 asmenims ir šeimoms.

2021 metais įgyvendinant projektą „Pasvalio rajono savivaldybės

socialinio būsto fondo plėtra“ Pasvalio mieste nupirkti 2 socialiniai būstai (1 ir

3 kambarių butai).
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2019 m. 2020 m. 2021 m.
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Prašymų, įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui

išsinuomoti, skaičius

Suteiktų būstų skaičius

46

35 pav. Suteiktų būstų ir prašymų būstui išsinuomoti skaičius

Socialinės priežiūros akreditavimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais teisė teikti

akredituotos socialinės priežiūros paslaugas nuo 2022 m. sausio 1 d.

suteikta:

• Pasvalio socialinių paslaugų centrui: pagalbos į namus; socialinių

įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo; pagalbos globėjams

(rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų

dalyviams ar besirengiantiems jais tapti; atokvėpio paslaugoms

teikti.

• Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namams: palydėjimo

paslaugai jaunuoliams; intensyvios krizių įveikimo pagalbos

paslaugai teikti.

• Asociacijai „Pasvalio šeimos gerovės centras“: palydėjimo

paslaugai jaunuoliams; psichosocialinei paslaugai teikti.

• VšĮ „Nuoširdus rūpestis“: pagalbos į namus paslaugai teikti.

Teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą nuo 2021 m. sausio

1 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo suteikta 7 vaikų

dienos centrams ir nuo 2021 m. rugpjūčio 27 d. dar dviem vaikų dienos centrams.
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14 lentelė. Akredituotų vaikų dienos centrų finansavimas

Dienos centrai išlaikomi iš Valstybės biudžeto lėšų, kurios gali būti

naudojamos vaikų dienos centrų darbuotojų darbo užmokesčiui,

kvalifikaciniams mokymams ir patalpų išlaikymui finansuoti. Kitos vaikų

dienos centrų išlaidos finansuojamos savivaldybių biudžetų lėšomis, 2021

m. ne mažiau 27,5 Eur vienam vaikui per mėnesį, 2022 m. – 30,0 Eur.

Eil. 

Nr. 
Vaikų dienos centras

Lankiusi

ų vaikų 

skaičius 

per 

mėnesį

Akredituojam

os socialinės 

priežiūros 

vietų skaičius

Panaudotos lėšos

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos Eur.

Valstybės 

biudžeto 

lėšos Eur.

1. Kiemėnų bendruomenės Vaikų 

dienos užimtumo centras
19 24 2227,50 5600

2. Namišių krašto bendruomenės 

Vaikų dienos užimtumo centras
24 25 2640 5600

3. VO „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio 

vaikų dienos centras „Visada 

kartu“

22 25 7150 16800

4. Vaškų Šv. Juozapo parapijos 

vaikų dienos centras
21 22 6700 16800

5. Rinkūnų bendruomenės vaikų 

dienos centras
20 25 6600 16800

6. Krinčino Šv. Apašt. Petro ir 

Povilo parapijos vaikų dienos 

centras

27 27 9100 16800

7. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo 

parapijos vaikų dienos centras 

„Kartu“

20 20 6600 16800

8. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 

parapijos vaikų dienos centras
30 30 9267,50 16800

9. Joniškėlio miesto 

bendruomenės vaikų dienos 

centras „Žiburėlis“

23 24 6985 16800

Iš viso 206 222 57270 128800
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15 lentelė. Vaiko globos (rūpybos) , laikinosios priežiūros organizavimas per 

2019–2021 m.

Vaiko globos (rūpybos) ir laikinosios priežiūros  organizavimas

Dokumentai 2019 m. 2020 m. 2021 m.

1. Prašymai, norinčių tapti budinčiais globotojais / globėjais 4 8 10

2. Prašymai, norinčių priimti vaiką laikinai svečiuotis 5 2 1

3. Nurodymai dėl vaikų laikinosios priežiūros socialinių

paslaugų įstaigoje
- - 5

4. Prašymai (iš jų):

- dėl vaikų laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo /

nutraukimo

63 34 58

- nurodymai dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos)

nustatymo / nutraukimo
5 12

5. Parengta Administracijos direktoriaus įsakymų dėl vaiko

globos (rūpybos), vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu:
95 71 70

Specialiosios socialinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliesiems asmenims

16 lentelė. Specialiųjų socialinių paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, neįgaliems 

asmenims 2019–2021 m. 

Eil. 

Nr.
Socialinės paslaugos  pavadinimas

2019 2020 2021

G
au

ta
 p

ra
šy

m
ų

S
k

ir
ta

 p
as

la
u

g
ų

G
au

ta
 p

ra
šy

m
ų

 

S
k

ir
ta

 p
as

la
u

g
ų

G
au

ta
 p

ra
šy

m
ų

 

S
k

ir
ta

 p
as

la
u

g
ų

1. Socialinė priežiūra, iš jų: 67 63 61 61 74 74

1.1. Pagalbos į namus paslaugos 67 63 61 58 74 74

1.2. Laikinas atokvėpis - - - - - -

2. Socialinė globa: 116 99 82 73 75 70

2.1. Dienos socialinė globa institucijoje 7 7 4 4 2 2

2.2. Dienos socialinė globa asmens namuose 21 18 15 15 14 14

2.3. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje 50 45 31 28 12 12

2.4. Laikinas atokvėpis: - - 1 1 17 17

2.4.1. teikiant dienos socialinę globą

asmens namuose

- - - - - -

2.4.2. teikiant dienos socialinę globą

institucijoje

- - - - - -

2.4.3. teikiant trumpalaikę socialinę globą - - 1 1 17 17

2.5 Ilgalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų: 38 29 32 26 30 25

Iš viso : 183 162 143 134 149 144
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17 lentelė. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 

m. projektų įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai

Neįgaliųjų socialinė integracija

Eil.

Nr.

Organizacijos, 

įgyvendinančios 

projektą, pavadinimas

Skirta 

2019

Skirta

2020

Skirta 

ir 

panaud

ota

2021

Iš jų 2021 m. 2021 m. 

paslaugas 

gavusių asmenų  

skaičius

iš VB iš SB

1. Pasvalio rajono 

neįgaliųjų draugija
15209 15511 14090 13090 1000 31 neįgalusis

2.
VšĮ LASS Šiaurės rytų 14547

16694
15968 14968 1000

30 neįgaliųjų, iš 

jų 1 vaikas

3.
Pasvalio krašto klubas 

„Užjausk draugą“
11633 9840 10443 9443 1000

24, iš jų 18  

neįgaliųjų, 6 

šeimos nariai

4. Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ 

Pasvalio bendrija

5000 4400 4505 - 4505 18 neįgaliųjų

5. Pasvalio rajono 

sergančių cukriniu 

diabetu draugija 

„Sveikata“

- - 3189 2594 595 13 neįgaliųjų

Iš viso projektams finansuoti 46389 46545 48195 40095 8100

116 asmenų, iš 

jų 110 

neįgaliųjų, 6 

šeimos nariai

Neįgalių pilnamečių asmenų civilinė globa, rūpyba

18 lentelė. Skyriaus darbo apimtys neįgalių asmenų civilinės globos, rūpybos 

srityje 2019–2021 m.

Eil. 

Nr.
Pavadinimas

2019 

m.

2020 

m.

2021 

m.

1. Išvados ir atsiliepimai teismui dėl globos, rūpybos nustatymo 39 20 18

2. Pareiškimai teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai 

veiksniu tam tikrose srityse, globėjo, rūpintojo skyrimo ar 

keitimo

6 1 4

3. Priimta prašymų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir

priimti kasdienius sprendimus vertinimo

20 11 10

4. Gauta ir peržiūrėta seniūnijų socialinio darbo organizatorių

globėjų, rūpintojų veiklos kontrolės patikrinimo aktų

151 166 172

Iš viso: 216 198 204



Seniūnijų veikla
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36 pav. Informacija apie seniūnijas

2022 m. sausio 1 d. išankstiniais Statistikos departamento

duomenimis, Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno 22 575 gyventojai, tai

yra 236 gyventojais daugiau, lyginant su 2021 m. pradžios duomenimis

(2021 m. – 22 339 gyventojai).
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37 pav. Seniūnijų panaudotos lėšos (tūkst. Eur)

182,6

272,2

330,4

279,7

182,2

249

239,3

564,8

275,7

376,4

346,9

Daujėnų seniūnija

Joniškėlio miesto seniūnija

Joniškėlio apylinkių seniūnija

Krinčino seniūnija

Namišių seniūnija

Pumpėnų seniūnija

Pušaloto seniūnija

Pasvalio miesto seniūnija

Pasvalio apylinkių seniūnija

Saločių seniūnija

Vaškų seniūnija

Panaudotos lėšos (tūkst. Eur)
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Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius

Daugiausia lėšų 2021 m. buvo skirta Pasvalio miesto, Saločių ir

Vaškų seniūnijoms. Pasvalio, Joniškėlio miesto ir Vaškų seniūnijose dirba

daugiausiai darbuotojų.

38 pav. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius
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Seniūnai ir seniūnijų darbuotojai – žmonės, kurie pirmieji sprendžia

žmonėms aktualias problemas, pirmieji pagalbininkai nelaimės atveju.

Informacija apie 2021 metais seniūnijų gyvenamosios vietos deklaravimo

duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą

pateikiama 39 paveiksle.

39 pav. Atliktų veiksmų, susijusių su gyvenamosios vietos deklaravimu, skaičius



53

Informacija apie seniūnijų išduotus leidimus renginių organizavimui,

prekybai ir paslaugoms, kasinėjimo darbams pateikiama 40 paveiksle.

40 pav. Seniūnijų išduoti leidimai renginių organizavimui, prekybai ir 

paslaugoms, kasinėjimo darbams
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Išduotų organizuoti renginius leidimų skaičius

Išduotų atlikti kasinėjimo darbus leidimų skaičius

Išduotų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose leidimų skaičius

Seniūnijų veikla
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41 pav. Seniūnijų išduoti leidimai laidoti ir prižiūrimų kapinių skaičius

Seniūnijų teritorijose yra 82 veikiančios ir 114 neveikiančių kapinių.

Daugiausia neveikiančių kapinių yra Vaškų seniūnijoje.
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Išduotų laidoti leidimų skaičius

Prižiūrimų veikiančių  kapinių skaičius

Seniūnijų veikla
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Priimtų prašymų intervenciniam maitinimui, išmokai vaikui, šildymo

kompensacijai, socialinei pašalpai gauti, socialinei paramai

mokiniams skaičius
Asmenų, atlikusių visuomenei naudingus darbus, skaičius

Pašalpas ir kompensacijas gaunančių asmenų skaičius
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42 pav. Informacija apie socialines paslaugas seniūnijose

Buvo teikiamos socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms,

pagyvenusiems ir neįgaliems seniūnijos gyventojams.

Praėjusiais metais seniūnijose buvo tvarkomi keliai,

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.

Seniūnijų veikla


