PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS
ASTOS JASIŪNIENĖS VEIKLOS ATASKAITOS
2008 m. rugsėjo 25 d. Nr. T-316
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 str. 35 punktu, Pakruojo
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės veiklos
ataskaitai (pridedama).

Meras

Saulius Gegieckas

Pritarta
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-316

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2007- 2008 METŲ ( 6 MĖNESIŲ) VEIKLOS
ATASKAITA

2008
Pakruojis
-2-

TURINYS
1. Biudžetas
2. Švietimas
3. Darbas su jaunimu
4. Socialinė rūpyba
5. Vaiko teisių apsauga
6. Kultūra
7. Žemės ūkis
8. Investicijų ir turto valdymas
9. Vietinis ūkis ir statyba, teritorijų planavimas, žemėtvarka
10. Civilinė metrikacija
11. Seniūnijų veikla
a. Pakruojo seniūnija
b. Linkuvos seniūnija
c. Klovainių seniūnija
d. Guostagalio seniūnija
e. Lygumų seniūnija
f. Pašvitinio seniūnija
g. Rozalimo seniūnija
h. Žeimelio seniūnija
12. Civilinė sauga
13. Teisinė veikla
14. Apskaita
15. Vidaus auditas
16. Raštvedyba
17. Archyvo veikla
18. Kalbos kultūra
19. Informacinė sistema

-3-

3
5
7
8
17
21
23
24
31
39
40
40
43
45
46
47
48
52
53
54
57
58
60
62
62
63
63

Vykdydama Vietos savivaldos ir kitų įstatymų bei kitų norminių aktų suteiktas teises ir
pareigas, vadovaudama Savivaldybės administracijai atlikau sekantį darbą.

1. Biudžetas
Savivaldybės 2007 metų biudžetas – 51 500,9 tūkst. Lt pajamų ir asignavimų – buvo
patvirtintas 2007 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1. Per metus savivaldybės biudžetas buvo ne
kartą tikslintas – perskirstytos biudžeto išlaidos, keistos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti skirtų asignavimų apimtys ir paskirtis, didintos biudžeto pajamos ir kt. Metų
pabaigoje patikslintas savivaldybės 2007 metų biudžeto planas sudarė 52 521,7 tūkst. Lt pajamų ir
asignavimų. 2007 m. į Pakruojo rajono savivaldybės biudžetą gauta iš viso 52 011,3 tūkst. Lt
pajamų (planas įvykdytas 99,9 proc.). Per metus buvo gauta 600 tūkst. litų trumpalaikė paskola iš
valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui dengti. Ši paskola einamaisiais metais negrąžinta.
Gyventojų pajamų mokesčio iš viso gauta 23 180,5 tūkst. Lt, iš jų pagal procentinę dalį
gaunamų iš VMI teritorinių padalinių – 10 630,5 tūkst. Lt, iš valstybės iždo savivaldybių
pajamoms ir išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – 12550,0 tūkst. Lt. Gyventojų pajamų
mokesčio prognozuojamų pajamų planas (23 853,0 tūkst. Lt) įvykdytas 97,2 proc. (arba negauta
672,5 tūkst. Lt planuotų pajamų), iš jų mokesčio, gaunamo iš VMI, negauta 19,5 tūkst. Lt, gaunamo
iš valstybės iždo negauta 653,0 tūkst. Lt.
Turto mokesčių gauta 1 857,1 tūkst. Lt, iš jų: žemės mokesčio – 1200,8 tūkst. Lt,
nekilnojamojo turto mokesčio – 638,5 tūkst. Lt (metų planas įvykdytas 79,8 proc.), paveldimojo
turto mokesčio – 17,8 tūkst.Lt.
Prekių ir paslaugų mokesčių gauta 173,7 tūkst. Lt, iš jų: mokesčio už aplinkos teršimą –
104,7 tūkst. Lt (metų planas įvykdytas 104,7 proc.), valstybės rinkliavų – 29,2 tūkst. Lt, vietinių
rinkliavų – 1,0 tūkst. Lt, vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą – 38,8 tūkst. Lt.
Turto pajamų gauta iš viso 730,3 tūkst.Lt, iš jų dividendų – 2,3 tūkst. Lt, valstybinės žemės
nuomos mokesčio – 711,0 tūkst. Lt (142,2 proc. prognozuotų šiam laikotarpiui pajamų), mokesčio
už valstybinius gamtos išteklius – 17,0 tūkst. Lt.
Už savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (už patalpų nuomą, įmokos už
vaikų išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ir kt.) gauta 852,8 tūkst. Lt.
Pajamų iš baudų ir konfiskacijos gauta 482,8 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto
realizavimo pajamų – 65,4 tūkst. Lt, žemės realizavimo pajamų – 198,5 tūkst. Lt.
Iš valstybės biudžeto gauta 23 535,7 tūkst. Lt dotacijų lėšų, iš jų mokinio krepšeliui
finansuoti – 14 938,8 tūkst. Lt, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti –
4 926,6 tūkst. Lt, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 3170 tūkst.
Lt.
Iš valstybės biudžeto nuo metų pradžios tarpusavio atsiskaitymo tvarka gauta 500,3 tūkst.
Lt. Iš jų 130,0 tūkst. litų skirta viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės ventiliacijos sistemos įrengimo
išlaidoms iš dalies padengti, 68,4 tūkst. litų piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius
namus, jų dalis, butus atkurti bei kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms
bendrijoms išmokėti, 2,88 tūkst. litų vienkartinėms kompensacijoms asmenims, patyrusiems žalą
likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, išmokėti, 206,9 tūkst. litų
minimaliai mėnesinei algai padidinti, 50,0 tūkst. litų Pamūšio šv. Antano Paduviečio parapijos
vaikų globos namų buitinių nuotekų valymo įrenginiams įrengti, 41,2 tūkst. litų paramai mažas
pajamas gaunančioms šeimoms (dėl kuro pabrangimo), 4,16 tūkst. litų kompensuoti savivaldybei
išmokėtą sumą – suteiktą valstybės finansinę paramą užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos
Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.
Savivaldybės tarybos sprendimais nuo metų pradžios biudžeto išlaidoms ir programoms
finansuoti paskirstyti 900 tūkst. Lt metų pradžios biudžeto apyvartos lėšų likučių.
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Biudžeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas 2008 m. sausio 1 d. sudarė 394,0 tūkst. litų.
Lyginant su biudžeto lėšų kreditoriniu įsiskolinimu 2007 m. sausio 1 d., biudžeto kreditorinis
įsiskolinimas padidėjo 348,9 tūkst. litų.
Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti 2007 m. panaudota 52 063,1 tūkst. Lt (išlaidų
planas įvykdytas 99,1 proc.).
2007 m. Pakruojo rajono savivaldybė gavo 6 162,3 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų, grąžino 1
503,6 tūkst. Lt, sumokėta 254,4 tūkst. Lt palūkanų. Paskoloms gražinti ir palūkanoms mokėti 2007
m. iš viso išleista 1 758,0 tūkst. Lt.
2008 metų Pakruojo rajono savivaldybės biudžetas- 65 382,9 tūkst. Lt pajamų ir
asignavimų – buvo patvirtintas 2008 m. vasario 7 d.sprendimu Nr. T-1. Per pirmą pusmetį
savivaldybės biudžetas buvo tikslintas – perskirstytos biudžeto išlaidos, didintos biudžeto pajamos
ir kt. Liepos 1 dienai biudžeto planas buvo 65 656,2 tūkst.lt. Per 2008 metų 6 mėn. rajono
biudžetas gavo 32 878,9 tūkstančius litų pajamų. Išlaidų padaryta 31 799,1 tūkst. litų. 2008 metais
6 mėn. biudžeto pajamų surinkimo užduotys įvykdytos 99,8 proc. arba negauta 1 128,4 tūkst. Lt.
Daugiausia negauta perskirstomos tarp savivaldybių lėšos išlaidų struktūrų skirtumams – 1 265
tūkst. Lt ir gyventojų pajamų mokesčio iš iždo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti – 1 305 tūkst.
Lt. Gyventojų pajamų mokesčio (gauto iš VMI) surinkta 1 452,1 tūkst. Lt daugiau nei planuota
surinkti per 6 mėn.
Per 6 mėn. biudžetas padidėjo: 273,34 tūkst. Lt gavus lėšas iš valstybės biudžeto pagal
vyriausybės nutarimus, asignavimų valdytojams daugiau surinkus spec. programos lėšų – 1,4 tūkst.
Lt ir 70 tūkst. Lt surinkus įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.
Negauta pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio 37 tūkst. litų , arba planas įvykdytas 91
proc.
Savivaldybės biudžete apskaitomos spec. programų bei tikslinės lėšos. Per 6 mėn. 26
asignavimų valdytojai surinko ir pravedė mokesčių inspekcijai 192,7 tūkst. Lt spec. programų lėšų,
panaudojo 105,7 tūkst. Lt.
Biudžeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas 2008 m. liepos 1 d. sudarė 12 268,8 tūkst. Lt, iš
to skaičiaus ilgalaikių paskolų 9 367 tūkst. Lt.
Iš 2008 m. skirto Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo per 6 mėn. panaudota
48,2 tūkst. Lt.
Finansuojamos 36 biudžetinės įstaigos. Visos įstaigos atsiskaito su išlaidų planais ir
įvykdymo rodikliais. Finansų skyriuje pastoviai vykdoma kontrolė, kad nebūtų pervesta įstaigoms
daugiau lėšų nei sąmatose paskirtyta pagal ketvirčius. Vykdoma darbo užmokesčio bei turto
įsigijimo išlaidų panaudojimo kontrolė. Per 6 mėn. darbo užmokesčiui panaudota 15 011,4 tūkst.
Lt ir sodrai 4 549,4 tūkst. Lt. Prekėms ir paslaugoms planuota 5 655,3 tūkst. Lt panaudota 4 392,3
tūkst. Lt. Ilgalaikiam turtui įsigyti planuota 4 793,2 tūkst. Lt panaudota 4 133,2 tūkst. Lt.
Finansų skyriuje paskaičiuojamas ir apskaitomas valstybinės žemės nuomos mokestis.
2008 m. kovo mėn. 598 skolininkams buvo suformuoti ir išdalinti žemės nuomos mokesčio
nepriemokos priminimai, kurių skola viršija 70 litų, taip pat gegužės mėn. suformuoti skolininkų
sąrašai, kurių bendroji nepriemoka yra iki 100 litų ir perduoti seniūnijoms, kad informuotų ir
paragintų skolininkus susimokėti. Pateikti 127 skolininkų sąrašai 72 919,05 Lt sumai Juridiniam
skyriui dėl priverstinio žemės nuomos mokesčio išieškojimo. Surinkta medžiaga apie
bankrutavusias, nemokias įmones, mirusius fizinius asmenis, neturinčius paveldėtojų, ir tarybos
sprendimu minėtų asmenų skolos buvo pripažintos beviltiškomis ir nurašytos iš žemės nuomos
mokesčio apskaitos programos. Nurašyta 27 161,22 Lt. Žemės nuomos mokesčio bendroji
nepriemoka 2008 m. liepos 1 d. yra 169 311,41 Lt, iš jų fizinių asmenų – 135 727,68 Lt, juridinių –
33 583,73 Lt.
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2. Švietimas
Švietimo srityje 2007 m. buvo siekiama šių tikslų:
1. Plėtoti ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą atsižvelgiant į ugdytinių polinkius ir
siekiant geriau patenkinti jų ugdymosi poreikius.
2. Patobulinti švietimo sistemos struktūrą siekiant racionaliai panaudoti materialius ir
žmonių išteklius. Siekti geresnės pedagoginio personalo kvalifikacijos.
3. Pagerinti ugdymo įstaigų higienos būklę, darbuotojų darbo, ugdytinių ugdymosi sąlygas.
Visos aštuonios savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos parengė individualizuotas savo
įstaigos ugdymo programas, orientuotas į aptarnaujamos teritorijos vaikų ugdymosi poreikius ir į
bendruomenės išsikeltus tikslus bei uždavinius. Darželius ir lopšelius-darželius lankė 635 vaikai,
arba 31 proc. visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. 82 šešiamečiai lankė bendrojo
lavinimo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes.
Diferencijuojant ugdymą pirmą kartą pradėti vykdyti gabių vaikų ugdymo projektai. Per
2007 metus rajone buvo vykdomi 6 tokie projektai. 2007 m. buvo vykdytas 51 vaikams ir jaunimui
skirtas projektas.
2007 m. parengtas socialinės, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas
mokiniams rajono bendrojo lavinimo mokyklose. Dėl to, kad Rozalimo vidurinė mokykla iš
Vyriausybės gavo „geltonąjį“ autobusą ir Degesių pagrindinei mokyklai buvo nupirktas
mikroautobusas, mokyklinių transportu pavežamų mokinių dalis nuo 36,9 proc. (2006 m.) padidėjo
iki 40,3 proc. (2007 m.). Linkuvos gimnazijoje, Lygumų vidurinėje ir Pašvitinio pagrindinėje
mokyklose įsteigti psichologo iš (viso 2,25) etatai, Lygumų vidurinėje, balsių, Bardiškių, Pašvitinio
pagrindinėse bei Pakruojo „Versmės“ pradinėje mokyklose – mokytojo padėjėjo etatai (iš viso 5,5).
Logopedinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą bendrojo lavinimo mokyklose teikė 5 logopedai ir 14
spec. pedagogų. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai per metus konsultavo 103
mokyklinio amžiaus vaikus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių ir 42 vaikus, turėjusius psichologinių
problemų.
Individualiems ugdymosi poreikiams tenkinti rajono mokyklose veikė 411 papildomo
ugdymo būrelių, kurie naudojo ugdymui 736 pedagoginio darbo valandas per savaitę.
2006 – 2007 mokslo metų pabaigoje išsilavinimo pažymėjimus gavo arba buvo perkeltas į
aukštesnę klasę 4 301 (iš 4 380 mokinys). Kursą kartoti toje pačioje klasėje palikti 79 mokiniai
(1,96 proc.).
419 (iš 433) dešimtokų sėkmingai baigė pagrindinio ugdymo programą ir gavo išsilavinimo
pažymėjimus. 90 proc. dešimtokų toliau tęsia mokymąsi vidurinėse arba profesinėse mokyklose.
238 (96 proc.) dvyliktokai įgijo vidurinį išsilavinimą. Iš dešimties laikytų valstybinių
brandos egzaminų rajono abiturientai sėkmingiau negu šalyje išlaikė biologijos, chemijos, fizikos,
informacinių technologijų egzaminus. Iš keturiolikos mokyklinių brandos egzaminų sėkmingiau
negu šalyje išlaikyti biologijos, chemijos, informacinių technologijų, rusų kalbos, prancūzų kalbos,
dailės, muzikos egzaminai. 75,6 proc. gavusių brandos atestatus abiturientų siekia aukštojo mokslo
universitetuose arba kolegijose.
2007 m. rugsėjo 1 d. bendrojo lavinimo mokyklų 1–12 klasėse mokėsi 261 mokinių mažiau
negu 2006 m. rugsėjo 1 d. Mažėjantis mokinių skaičius privertė sumažinti klasių komplektų skaičių
16 vienetų. Padaugėjo mokinių, turinčių ne visų klasių arba jungtinius komplektus. Tokiomis
mokykloms sunkiau surasti mokytojus dalykų specialistus. Vis tik mokytojų kokybinė sudėtis
rajone ne tik nepablogėjo, bet net pagerėjo. Dėstomo dalyko kvalifikaciją 2007 m. pabaigoje turėjo
85,6 proc. asmenų (1,8 proc. daugiau negu 2006 m. ). Pedagoginę kvalifikaciją turėjo 90,7 proc.
asmenų. Mokytojų kokybinės sudėties gerėjimui įtakos turėjo mokytojų skatinimas
persikvalifikuoti, studijuoti neakivaizdiniu būdu aukštosiose mokyklose. 2007 m. persikvalifikavo
studijas pradėjo 6 mokytojai. Neakivaizdiniu būdu aukštosiose mokyklose studijavo 31 mokytojas.
Apsirūpinti mokytojais dalykų specialistais padeda ir nuo 2007 m. spalio mėnesio pradėtas
mokytojų kelionės į mokyklą išlaidų kompensavimas.
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Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras surengė pedagoginiams darbuotojams 26
metodinius renginius, kuriuose dalyvavo 358 asmenys, ir 87 seminarus, kurių dalyviai buvo 1447
asmenys.
Skatinant kvalifikacijos kėlimą buvo vykdoma pedagoginių darbuotojų atestacija. Per 2007
metus devyniems pedagogams suteikta mokytojo metodininko, septyniolikai_vyresniojo mokytojo,
dviem-mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Pradėta vykdyti ir ugdymo įstaigų vadovų atestacija. 2007 m. buvo atestuoti Linkuvos
gimnazijos, Grikpėdžių Broniaus Nainio, Klovainių, Pakruojo „Žemynos“, Stačiūnų, Triškonių
pagrindinių mokyklų direktoriai ir Linkuvos gimnazijos, Klovainių, Stačiūnų, Triškonių pagrindinių
mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui.
Gerinant ugdymo įstaigų higienos būklę, darbuotojų darbo, ugdytinių ugdymosi sąlygas
užbaigta Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos bendrabučio, Lygumų ir Rozalimo vidurinių mokyklų
šiluminė renovacija, įvykdytas Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos renovacijos pirmas
etapas, atlikta Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro patalpų rekonstrukcija. Sutvarkyti
Pakruojo lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“. Rozalimo,
Klovainių, Žvirblonių darželių pavėsinių stogai. Per 2007 metus rajono ugdymo įstaigos ( tarp jų ir
ikimokyklinės įstaigos) gavo iš Švietimo ir mokslo ministerijos arba įsigijo (per projektinę veiklą ir
iš mokinio krepšelio lėšų) 80 kompiuterių, 3 daugialypės terpės projektorius. Linkuvos, Rozalimo ir
Žeimelio lopšeliai-darželiai buvo prijungti prie interneto.
Ugdymo reikmėms nupirkta vadovėlių už 281,4 tūkst. Lt ir mokymo priemonių už 219,2
tūkst. Lt.
2008 metais švietimo srityje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas švietimo sistemos
struktūros tobulinimui, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos gerinimui, ugdytinių ugdymosi
sąlygų gerinimui. Buvo parengta rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005 – 2012 metų
bendrojo plano nauja redakcija. Vadovaujantis planu savivaldybės tarybai pateikti tvirtinti
sprendimai dėl Grikpėdžių Broniaus Nainio pagrindinės mokyklos reorganizavimo į Žeimelio
vidurinės mokyklos filialą, Pamūšio pagrindinės mokyklos reorganizavimo į Pašvitinio pagrindinės
mokyklos pradinio ugdymo skyrių ir daugiafunkcinį centrą, Rozalimo vidurinės mokyklos
Medikonių filialo reorganizavimo į pradinio ugdymo skyrių ir Klovainių pagrindinės mokyklos
Gačionių filialo likvidavimo.
Rajono mokytojai mokomi dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Pakruojo
suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras jau vykdė pradinių klasių, lietuvių kalbos, matematikos,
fizikos, rusų, prancūzų kalbų, technologijų mokytojų mokymus. Kitų dalykų mokytojų mokymai
numatyti šių metų rudenį. Bendrojo lavinimo mokyklų direktoriai ir pavaduotojai supažindinti su
2008 – 2009 m. m. bendrųjų ugdymo planų nuostatomis ir reikalavimais.
Pertvarkyta mokytojų atestacijos sistema pritaikant ją prie naujų mokytojų atestacijos
nuostatų, įsigaliojusių nuo 2008 m. sausio 1 dienos. Pagal naujus nuostatus jau atestuota 11
mokytojų (5 mokytojo metodininko ir 6 vyresniojo mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms).
Siekiant aktualizuoti ugdymo turinį ir stiprinti ugdymosi motyvaciją savivaldybės
administracija finansavo 64 mokyklų vykdomus projektus : 14 pilietinio ir tautinio ugdymo, 22
socializacijos, 12 psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, 9 gabių vaikų ugdymo, 7
gamtosauginius projektus.
Projektams vykdyti skirta 96,1 tūkst. Litų savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos
lėšų. Įvyko vaikų konkursas ,,Dainų dainelė“, vokalinių ansamblių ir solistų konkursas ,,Dainuoju
gimtiesiems šilams”, surengta rajono mokinių dainų šventė. Mokinių komandos dalyvavo
tradicinėse sportinėse varžybose. Surengtos 11 mokomųjų dalykų rajoninės olimpiados. Rozalimo
vidurinės mokyklos šeštokas Virgilijus Dikšas respublikiniame meninio skaitymo konkurse
iškovojo antrą vietą. Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos abiturientė Jurgita Rumbauskaitė 57 – oje
Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje apdovanota pagyrimo raštu.
Savivaldybės administracijos švietimo skyrius pasirašė sutartį su Švietimo plėtotės centru
dėl rajono mokyklų ketvirtokų ir aštuntokų pasiekimų ištyrimo. Mokiniai jau atliko Švietimo
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plėtotės centro parengtas užduotis. Centras iki 2008 m. pabaigos turi atlikti darbų vertinimą ir
analizę.
Pagrindinio ugdymo programą sėkmingai baigė 398 dešimtokai (95,4 proc.). Pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo lietuvių kalbos 273, matematikos 262 dešimtokai.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą sėkmingai išlaikė lietuvių kalbos 97 proc., matematikos
75 proc. patikrinime dalyvavusių dešimtokų.
Iš 228 dvyliktokų, besimokiusių bendrojo lavinimo mokyklose, brandos egzaminus laikė
213. Dvyliktokai turėjo laikyti privalomą lietuvių (gimtosios) kalbos egzaminą ir ne mažiau kaip du
pasirinktus egzaminus. Iš visų laikytų egzaminų (susumavus kiekvieno dvyliktoko laikytus visus
egzaminus) sėkmingai išlaikyti 93,3 proc. egzaminų. Sėkmingiau negu valstybėje rajono
abiturientai išlaikė valstybinius lietuvių kalbos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos,
anglų kalbos, fizikos, istorijos ir mokyklinius chemijos, rusų kalbos, istorijos, muzikos, dailės
egzaminus. Didesnė (negu šalyje ) dalis rajono abiturientų neišlaikė valstybinio matematikos ir
mokyklinių lietuvių kalbos, informacinių technologijų, biologijos, matematikos, geografijos, anglų
kalbos bei fizikos egzaminų. Brandos atestatai buvo įteikti 210 abiturientų. Jų tarpe dviems
Pakruojo ,,Atžalyno” gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai su pagyrimu.

3. DARBAS SU JAUNIMU
Dirbama su formaliomis ir neformaliomis jaunimo organizacijomis. Ši veikla yra susijusi su
jaunimo politikos formavimu ir įgyvendinimu, informacijos sklaida ir konsultacijomis, rengiant
projektines paraiškas bei įgyvendinant juos.
Buvo renkama, kaupiama, sisteminama, analizuojama informacija apie jaunimą Pakruojo
rajone, teikiama informacija apie jaunimo teisių apsaugą ir jaunimo politikos įgyvendinimą
savivaldybėje suinteresuotiems asmenims, skelbiama informacija apie jaunimo organizacijas,
jaunimo konkursus, fondus, renginius internetinėje svetainėje. Pagal surinktus duomenis apie
jaunimo organizacijas buvo išleistas 2008 metų kalendorius su jaunimo organizacijų kontaktais;
Informuojamos Pakruojo rajono jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupes,
mokyklos bei kitos nevalstybinės organizacijos apie įvairiausių institucijų rengiamus konkursus,
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas programas
ir kt. Konsultuojame jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir atskirus asmenis
paraiškų, sutarčių rengimo ir ataskaitų ruošimo, projektų vykdymo klausimais (2007 m. NVO
fondo paramai gauti buvo pateikta 12 jaunimo veiklos projektų ir 3 paraiškos renginių
organizavimui. Skirta parama – 22 400 Lt. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos programų konkursams buvo pateikti 5 jaunimo veiklos projektai, finansavimas
skirtas 2 projektams (parama – 7 000 Lt). Švietimo ir mokslo ministerijos programų konkursams
buvo pateikti 2 jaunimo veiklos projektai (abu finansuoti, parama – 6 000 Lt). Kultūros ministerijos
programų konkursui buvo pateiktas 1 jaunimo veiklos projektas, kuris gavo finansavimą (2 000 Lt),
Nyderlandų bendradarbiaujančių fondų Centrinei ir Rytų Europai mažų projektų rėmimo konkursui
buvo teiktas 1 jaunimo veiklos projektas ir buvo finansuotas (2 000 Lt).
Dalyvauta Nevalstybinių organizacijų finansavimo fondo priežiūros, Gražiausių sodybų,
kaimo bendruomenių, mokyklų, įmonių ir įstaigų aplinkos konkurso vertinimo komisijų,
Prevencinio darbo koordinavimo grupės veikloje (yra minėtų komisijų bei darbo grupės narė,
dalyvavo posėdžiuose, rajono sodybų apžiūroje, padėjo organizuoti „Gražiausių sodybų šventę“).
Specialistė yra Jaunimo reikalų tarybos narė ir sekretorė, koordinavo tarybos veiklą, ruošė posėdžių
protokolus (2007 m. įvyko 4 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, suorganizuoti 2 susitikimai su
jaunimo organizacijų vadovais). Jaunimo reikalų tarybos vardu parengė projektą „Atradimų
džiaugsmas“ NVO konkursui. Šiam projektui buvo skirta 3 000 Lt.
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2007 m. parengta Jaunimo politikos įgyvendinimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2007–
2008 metų programa (patvirtinta 2007 m. sausio 31 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-22), parengtas Priemonių planas jaunimo politikos 2007–2008 metų programai
įgyvendinti Pakruojo rajono savivaldybėje (patvirtintas 2007 m. sausio 31 d. Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-31). Bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų taryba, su
Pakruojo rajono savivaldybės ekologe ir Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriumi, su
Triškonių jaunimo klubu, su Triškonių kaimo bendruomenės centru, su Pakruojo suaugusiųjų ir
jaunimo švietimo centru, su Verslo informacijos centru suorganizavo šiuos renginius: tradicinį
jaunimo organizacijų renginį (2007 m. kovo 2 d.), Pasaulinei žemės dienai paminėti skirtą akciją
„Švarinkime ir gražinkime savo aplinką“ (2007 m. kovo 20 d.), tradicinį jaunimo organizacijų
sąskrydį (2007 m. liepos 24 d.), akciją „Išmok šokti“ (jaunimo organizacijų sąskrydžio metu),
jaunimo forumą tema „Priklausomybėms – ne“ (2007 m. gruodžio 6 d.), viktoriną jaunimo
verslumui ugdyti (2007 m. gruodžio 18 d.), rajoninį renginį „Jaunosios žvaigždutės 2007“ (2007 m.
gruodžio 19 d.).
2008 m. Nevalstybinių organizacijų finansavimo konkursui buvo teikta 12 jaunimo veiklos
projektų. Finansuoti visi (27 000 Lt). Jaunimo reikalų taryba bendradarbiaudama su Pakruojo
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ parengė projektą „PAS“ (Padėk atrast save) NVO
konkursui. Šiam projektui buvo skirta 7 500 Lt. Įvyko 2 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai ir 1
susitikimas su jaunimo organizacijų atstovais.
2008 m. Pakruojo rajono jaunimo organizacijos teikė jaunimo veiklos projektus įvairiems
kitų fondų konkursams. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos programų konkursams buvo pateikta 11 jaunimo veiklos projektų. Finansuoti 4 iš jų
(skirtas 16 300 Lt finansavimas). Švietimo ir mokslo ministerijos programų konkursams buvo
pateikti 5 jaunimo veiklos projektai, iš kurių visi finansuoti (11 700 Lt). Kultūros ministerijos
programų konkursui buvo pateiktas 1 jaunimo veiklos projektas, kuris gavo finansavimą (3 000 Lt),
paramos fondo „Tekantis vanduo“ mažų projektų rėmimo konkursui buvo teikti 3 jaunimo veiklos
projektai ir 1 buvo finansuotas (3 240 Lt).
Parengtas projektas Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės dėl vaikų užimtumo vasarą ir jų mokymo plaukti programų konkursui ir jis buvo
finansuotas (2 800 Lt.)
Skelbiama informacija apie jaunimo organizacijas, jaunimo konkursus, fondus, renginius
internetinėje svetainėje www.pakruojis.lt , skiltyje JAUNIMAS.
Bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų taryba ir Pakruojo rajono jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“, suorganizuotas Tradicinis jaunimo organizacijų renginys (2008 m.
gegužės 9 d.), mokymai jaunimo organizacijų atstovams ir jaunimo lyderiams „„Apskritųjų stalų“
tikslai, uždaviniai, pagrindinė veikla ir strategijos rengimas““ (2008 m. gegužės 28 d.).
Suorganizuota išvyka į Respublikinį verslumo konkursą „PROFAS“ (dalyvavo Linkuvos
gimnazijos moksleiviai), išvyka į Nacionalinę konferenciją „Jaunimo galimybių plėtra
savivaldybėse“ (dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai).

4. SOCIALINĖ RŪPYBA
Per pastaruosius 3 metus pasikeitė įstatymai reglamentuojantys socialinį darbą, socialines
išmokas, paslaugų teikimą, keitėsi tvarkos, įdiegtos kompiuterinės programos, sukurtos naujos
duomenų bazės. Kasmet didėja biudžetas, daugėja išmokų gavėjų skaičius, dėl ko daugėja
dokumentų ir darbo kompiuteriu. Skyriui pavesta daug naujų darbų, kai kurie jų buvo atliekami ir
anksčiau, bet, pasikeitus įvairioms tvarkoms, atsirado naujų funkcijų: keičiasi ir etapais kasmet
didėja išmokos vaikams, šalpos išmokos, vykdomas specialiųjų poreikių nustatymas, skaičiuojamas
lengvatinis keleivių pavėžėjimas, nuostolingi maršrutai, teikiama socialinė parama moksleiviams,
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socialinės paslaugos, įgyvendinamos intervencinės programos, socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtros, studijų rėmimo, būsto pritaikymas neįgaliesiems programos ir kita.
Aptariant socialinio darbo rezultatus dar 2007 metais buvo iškeltos problemos:
1) dideli darbo krūviai specialistų, skaičiuojančių socialines išmokas;
2) netolygiai paskirstyti darbai;
3) mažas darbuotojų, vykdančių valstybines ir deleguotas funkcijas darbo užmokestis;
4) trūksta specialistų, darbo jėgos;
5) socialinių darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos stoka.
Numatyti tikslai ir priemonės iškeltoms problemoms spręsti.
Vienas iš pagrindinių tikslų – sutvarkyti socialinės paramos administravimą.
Nuo 2008 m. sausio mėnesio buvo pertvarkoma socialinės paramos administravimo sistema,
daugiau funkcijų deleguota seniūnijų darbuotojams.
Klovainių, Linkuvos, Lygumų ir Žeimelio seniūnijose panaikinta po 1 socialinio darbuotojo
pareigybę ir įsteigta po 1 vyresniojo specialisto pareigybę, skirtą visų socialinių išmokų ir
kompensacijų skaičiavimui.
Rozalimo, Pašvitinio ir Guostagalio seniūnijose taip pat panaikinta po 1 socialinio
darbuotojo pareigybę ir įsteigta po 1 vyriausiojo specialisto pareigybę, skirtą visų socialinių
išmokų, kompensacijų skaičiavimui ir kitos socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams.
Vienoje didžiausių Pakruojo seniūnijoje buvo panaikintos 2 socialinio darbuotojo
pareigybės, įsteigtas 1 etatas vyresniojo specialisto, skirtas visų socialinių išmokų ir kompensacijų
skaičiavimui.
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Seniūnija
Klovainių seniūnija
Rozalimo seniūnija
Lygumų seniūnija
Pašvitinio seniūnija
Guostagalio seniūnija
Žeimelio seniūnija
Pakruojo seniūnija
Linkuvos seniūnija
VISO

Socialinių
darbuotojų
etatai
3
2
3
2
2
3
4
3
22

Buvusios pareigybės
Socialinis
Jaunesn. socialinis
darbuotojas
darbuotojas
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
14
8

Keičiamos pareigybės
Vyresn.
Socialinis
specialistas
darbuotojas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5

Vyr.
specialistas
1
1
1
3

VISO
Jaunesnysis soc.
darbuotojas
1
1
1
1
1
1
1
1
8

3
2
3
2
2
3
3
3
21

2007 metų socialinės rūpybos skyriaus veiklai rajono taryba patvirtino 2 226 832,57 biudžetą, (tame skaičiuje deleguotų funkcijų – 1 507
096,63 tūkst. Lt) Palyginimui:
Eil.
Nr.

Funkcijos pavadinimas

1.

Socialinės
išmokos
ir
kompensacijos
Išmokos vaikams
Kitos išmokos
Socialinė parama mokiniams
Socialinės paslaugos
Socialinės rūpybos skyriui administravimui
Vaiko teisių apsauga
Iš viso:
VISO:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2003

2004

2005

2006

2007

Savivaldybės
biudžetas
-

Deleguotos
funkcijos
1 374 754,47

Savivaldybės
biudžetas
-

Deleguotos
funkcijos
1 247 534,91

Savivaldybės
biudžetas
-

Deleguotos
funkcijos
667 448,29

Savivaldybės
biudžetas
-

Deleguotos
funkcijos
866 981,68

Savivaldybės
biudžetas
-

-

3 012 085,94

-

3 341 252,90

-

4 049 966,70

-

3 908 978,80

-

55 732,97

-

49 719,56

-

171 019,98

-

462 477,14

-

496 301,45

-

2 420,00

2 700,00

5 275,00

14 400,00

2 280,00

27 000,00

18 480,00

98 200,00

-

133 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 261,91

293 858,03

-

334 762,13

-

316 843,81

-

333 893,92

-

223 434,49

64 000,00

-

112 638,29

-

144 171,04

-

141 599,34

-

166 200,00

352 011,00

4 502 178,70

389 756,69

4 747 358,85

490 143,79

4 886 014,33

814 851,06

5 040 360,48

4 854 189,70

5 137 115,54

5 376 158,12

5 855 211,54

719 735,94

Deleguotos
funkcijos
1 125 634,72
-

171 900,00
1 507 096,63

2 226 832,57

2007 metais iš SADM tikslinėms išmokoms tiesiogiai gauta ir panaudota valstybės biudžeto lėšų: 9 552 467,34 Lt. Palyginimui:
Išmokos:
1) šalpos išmokoms

2003

2) šalpos išmokoms administruoti
3)transporto išlaidų kompensacijos
4)ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) išmokos
5) mokyklinių prekių įsigijimui
6) parama vaikams (kompensacija vystyklams)
7) kompensacijos asmenims, sužalotiems sovietinėje armijoje
8) kompensacijos asmenims, sužalotiems sovietinėje armijoje
administruoti
9) mirusių LR piliečių palaikų pervežimui
10) išmokos vaikams
11) išmokų vaikams administravimas
VISO:

2004

2005

2006

2007

1 688 500,00

2 159 000,00

2 826 000,00

3 578 539,00

4 860 910,00

17 500,00
79 067,00
2 700,00
-

51 400,00
38 000,00
69 200,00
14 400,00
48 760,00
-

103 600,00
34 000,00
15 500,00
27 000,00
17 200,00
11 500,00
-

111 500,00
30 256,00
96 210,00
98 200,00
4 320,00
86,00

83 100,00
27 803,00
133 300,00
5 760,00
115,20

8 000,00
1 795 767,00

4 000,00
2 384 760,00

3 034 800,00

3919 111,00

4 160,00
4 247 319,14
190 000,00
9 552 467,34

Nuo 2004-04-01 Įsigaliojus LR Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims)
įstatymui, keičiantis VRP dydžiui kasmet kito socialinėms pašalpoms skiriamų lėšų skaičius: 2003m. -1 045 449,74 Lt., 2004m. – 580 424,05
Lt., 2005m. – 306 156,81 Lt., 2006m. - 355 183,95 Lt., 2007m - 535 016,20 Lt.
Permainingos Lietuvos socialinės ekonominės sąlygos atsispindi ir rajono šeimose - sumažėjo vaikų gimstamumas. Įsigaliojus LR Išmokų
vaikams įstatymui padaugėjo socialinių išmokų gavėjų. Išmokoms vaikams 2007 metais panaudota: 4 247 319,14 Lt. Iš jų:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Išmokų rūšys

2004

2005

2006

2007

Vienkartinė išmoka gimus
vaikui
Išmoka vaikui
Vaiko globos (rūpybos)
išmoka
Vienkartinė
išmoka
įsikurti
Vienkartinė išmoka nėščiai
moteriai

183 100,00

272 250,00

232 000,00

231 200,00

2 174 331,25
902 111,21

2 716 439,11
974 980,69

2 648 800,17
910 500,93

2 867 778,08
966 910,87

68 710,51

58 297,00

92 177,83

157 040,19

13 000,00

28 000,00

25 500,00

24 390,00

12

VISO:

3 341 252,90

4 049 966,70

2004 m

2005 m

3 908 978,80

2006 m.

4 247 319,14

Eil.
Nr.

Rodiklis

2007 m.

1.

Šeimų skaičius

1 847

2 015

2 055

2 369

2.

Išmokų skaičius

18 106

45 035

44 049

46 913

Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymą “Dėl paramos mirties atveju“ yra mokama laidojimo pašalpa, išmokėta 366 300,00 Lt. Palyginimui
Eil.
Nr.
1.

2003
301 506,92 Lt.

2004
315 750,00 Lt.

2005

2006

272 250,00 Lt.

2007

232 000,00 Lt.

366 300,00 Lt.

Vadovaujantis Europos tarybos reglamentais (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr.574/72, į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
užsienio išmokų tarnybą buvo išsiųsta 19 užklausimų dėl teisės gauti išmoką vaikui. Taip pat buvo išsiųsti 10 atsakymų į užklausimus VSDFV
užsienio išmokų tarnybai. Viso tokių raštų parengta ir atsakyta 29 (2006m. – 22; 2005m.-8).
Piniginei socialinei paramai gauti priimta sprendimų – 2085, išmokoms šeimai priimta sprendimų – 2628, vienkartinei išmokai būstui
įsigyti - 29, laidojimo pašalpai išmokėti – 469.
Rajono gyventojams, atsidūrusiems ypač sunkioje materialinėje padėtyje – dėl ilgalaikės ir sunkios ligos, nukentėjusiems nuo gaisro ar
kitų stichinių nelaimių, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, kritus gyvuliui, susidarius ypač sunkiai šeimos materialinei padėčiai buvo teikiama
vienkartinė materialinė parama. Ypač sunkiai materialiai besiverčiantiems komisijos sprendimu buvo skiriama vienkartinė pašalpa. Šiai
paramai panaudota 40 671,00 Lt. savivaldybės biudžeto lėšų. Dar 12 800,00 Lt. buvo panaudota įsiskolinimams už būsto išlaikymą padengti.
Vadovaujantis LR Socialines paramos mokiniams įstatymu parengtos tvarkos, aprašai dėl kreipimosi socialinei paramai gauti, dėl
mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis, dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo. Mokyklinių prekių įsigijimo apskaita vykdoma nuo
2003 metų
Lėšos mokyklinių prekių įsigijimui
Šeimų, kurioms suteikta parama skaičius

2003
2 700,00
×

13

2004
14 400,00
×

2005
27 000,00
449

2006
98 200,00
620

2007
133 300,00
510

Moksleivių, kuriems suteikta parama skaičius

×

825

×

1 152

1026

Į Studijų rėmimo fondą 2007 metais buvo surinkta 29 354,08 Lt, iš kurių 25 7410,00 Lt paskirstyta studentams. Įvyko 3 Studijų rėmimo
fondo tarybos posėdžiai.
Gauta prašymų

Patenkintų prašymų

Nepatenkintų prašymų

Lėšų apskaita (litais)
Visos fondo lėšos

69

56

Panaudota

29 354,08

13

Banko operacijos

25 740,00

Likutis

2,12

Vidutiniškai
vienam studentui

3 611,96

459,64

Parengtas ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas.
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-5 pritarė Paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai
nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2007 m. programai. Šiai programai įgyvendinti panaudota - 4 650,60 Lt. Išdalinta maisto produktų –
71 700,78 kg, iš viso paramą gavo 4 143 rajono gyventojai. Vidutiniškai vienam paramos gavėjui per metus tenka 17,3 kg maisto produktų: cukraus,
miltų, sausų pusryčių ir kt. Suteikti maisto produktai įvertinti 171,0 tūkst. Lt. Visa parama išreikšta litais – 175 650,00 Lt. Vienam asmeniui parama
suteikta už 42,39 Lt. , iš jų: savivaldybės – 1,12 Lt.

Maisto iš intervencinių atsargų dalinimas Pakruojo rajone 2006 - 2007 metais
Eil. Nr.
1
2

Metai
2006
m.
2007
m.

Vidutinis
gavėjų
skaičius

Savivaldybės biudžeto lėšos
Transporto
Patalpų nuomos
paslaugos
paslaugos

Iš viso:

Suteikta
parama (kg)

Vidutiniškai vienam
gavėjui (kg)
43,6

2789

3656,76

3494,10

7 150,86

121 681,500

4143

1402,50

2407,20

4 650,00

71 700,775

17,3

14

Įgyvendinant socialinių paslaugų administravimo klausimus kiekvieną mėnesį buvo organizuojami socialinių įstaigų, o kiekvieną ketvirtį
- visuomeninių žmonių su negalia organizacijų vadovų pasitarimai, kurių metu buvo pateikiama naujausia informacija, metodinės
rekomendacijos, aptariamos neįgaliųjų problemos, organizaciniai reikalai, pateikiama nauja informacija, supažindinama su planais.
Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2007 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-23 „Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės
integracijos 2007 metų programos patvirtinimo“ patvirtino priemones įstaigas bei organizacijas, atsakingas už šios programos įgyvendinimą. Šios
programos įgyvendinimui lėšų nebuvo skirta.
Rajono stacionarios socialinės globos įstaigos dirbo pagal sudarytus metinius veiklos planus, organizavo įvairius renginius savo įstaigų
gyventojams ir lankytojams, bendradarbiavo tarpusavyje, dalinosi dirbo patirtimi.
Kartu su visuomeninėmis neįgalių žmonių organizacijomis paminėtos reikšmingos datos: spalio 15d. Pasaulinė baltosios lazdelės dienalapkričio 16 d. – Pasaulinė diabeto diena, gruodžio 10 d. – Pasaulinė neįgaliųjų diena.
VšĮ Pakruojo neįgaliųjų dienos centras ir UAB „Retenė“ vykdė neįgaliųjų kompiuterinio raštingumo mokymus, rengė amatų mokymo
stovyklas.
Socialinių paslaugų teikimo komisija pravedė 12 posėdžių. Svarstyti virš 30 prašymų. Rajono globos įstaigose apgyvendinta 40 (2006 m
. – 19 ) asmenų, Linkuvos socialinių paslaugų centre -13, Rozalimo senelių globos namuose – 7, Laikino gyvenimo namuose – 20.
Pagalbos namuose paslaugos vienišiems ir neįgaliems asmenims buvo teikiamos 98 rajono gyventojams (45 mieste, 53 kaimo vietovėje).
Dar 30- čiai probleminių šeimų, kuriose gyvena 63 vaikai, buvo teikiamos paslaugos.
Teikta metodinė parama rengiant ir įgyvendinant socialinių paslaugų infrastruktūros projektą „Grikpėdžių kaimo bendruomenės centras“.
2007 metų ataskaitoje buvo pateiktos problemos, kurias dalinai išsprendėme: seniūnijų socialiniai darbuotojai turi priėjimą prie duomenų
bazės, veikia programa „Parama“, turi galimybę gauti informaciją iš Sodros duomenų bazės. Peržiūrėti pareigybių aprašymai, darbo krūvių
pasiskirstymas. Liko neišspręsta Rozalimo senelių globos namų problema, nes ten patalpos neatitinka techninių, sanitarinių – higieninių,
priešgaisrinės saugos normų ir reikalavimų.
2008 metais savivaldybės administracijos direktorės įsakymu patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose patvirtintos pagrindinės
darbuotojo funkcijos. Seniūnijų specialistai ne tik priima ar patikrinta dokumentus socialinėms išmokoms gauti, bet ir rengti buities tyrimo aktus,
renka informaciją, reikalingą socialinėms išmokoms skirti, formuoti išmokų gavėjų bylas, apskaičiuoja socialines išmokas, suveda duomenis į
kompiuterinę duomenų programą „PARAMA“ ir SPIS, tirti gyventojų skundus ir prašymus socialinių išmokų klausimais.
Vyresniesiems specialistams ir socialiniams darbuotojams yra pavesta dirbti socialinį darbą, siekti užkirsti kelią galimoms asmens,
šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms atsirasti, vertinti ir nustatyti asmens ar šeimos socialinių paslaugų poreikius, tarpininkauti dėl
kitų pagalbos priemonių šeimai, vykdyti švietėjišką veiklą bendruomenėje ir kitus pavestus darbus.
2008 m. Socialinės rūpybos skyriaus darbas organizuojamas poskyriuose. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės
įsakymais patvirtinti skyriaus veiklos nuostatai ir skyriaus darbuotojų pareiginiai aprašymai.
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Socialinės rūpybos skyriaus biudžetas 2008 metams - 20 992,5 tūkst. litų. Iš jų valstybės biudžeto lėšos valstybinėms funkcijoms
vykdyti -16 227,5 tūkst. litų, valstybės biudžeto lėšos deleguotoms funkcijoms – 3 596,8 tūkst. litų, savivaldybės biudžeto lėšos – 1 168,2
tūkst. litų.
INFORMACIJA APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 2008m.I pusmetį
Skirta
Panaudota (tūkst. lt.) Likutis
(tūkst. lt.)
(tūkst. lt.)
Valstybės biudžeto lėšos
16 227,51
6 453,7
9 773,81
(valstybinėms funkcijoms vykdyti),
Panaudota 40%
iš jų:
Šalpos išmokos
9 188,01
3 664,9
5 523,11
Išmokos vaikams
7 012,8
2 762,1
4 250,7
Kitos išmokos
26,7
26,7
Valstybės biudžeto lėšos
3 596,8
1 371,0
2 225,80
(deleguotoms funkcijoms vykdyti)
Panaudota 38%

Lėšos

Soc.pašalpos ir kompensacijos

1726,0

787,3

Soc. parama mokiniams

1 454,0

426,1

Soc. paslaugos
VTAS
Savivaldybės biudžeto lėšos

219,8
197,0
1 168,2

74,6
83,0
572,8
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Pastabos
Nepanaudotos lėšos bus grąžintos į
valstybės biudžetą.

II pusmetį bus panaudotos lėšos, skirtos
socialinei paramai mokiniams bei
šildymo išlaidų kompensacijoms
išmokėti
938,7 Nuo 08.01 padidėjus VRP lėšų poreikis
išaugs
1 027,9 Nuo 07.01 įsigaliojus naujam įstatymui
lėšų poreikis išaugs
145,2
114,0 Bus panaudotos visos lėšos
595,4 Bus panaudotos visos lėšos

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS GAUNAMOS IR APSKAITOMOS LĖŠOS
biudžeto
Administravimui

2002

Valstybės
Šalpos
Išmokoms
(spec. aut.
išlaidų
kompensacijos
1 487,4

-

lėšos
Kitos
Išmokos
Nuo
2007m.
išmokos
vaikams
76,7

2003

1 688,5

-

2004

2 179,0

2005

Metai

Admin
istravim
ui

Viso

Savivaldybės biudžeto
Dotacijos
Adminis(VTAT)
travimas

lėšos
Savivaldybės
biudžetas

Administravimas

Iš viso
Viso

-

1 564,1

4 303,8
(57,2)

206,9

91,8

-

4 659,7

6 223,8

96,6

-

1 785,1

4 386,8
(112,7)

293,9

58,1

-

4 851,5

6 636,6

51,4

107,2

-

2 337,6

4 588,8
(144,3)

334,6

55,0

-

5 122,7

7 460,3

2 826,0

103,6

61,0

-

2 990,6

4 803,1
(141,6)

312,1

92,4

-

5 349,2

8 339,8

2006

3 715,5

111,5

38,0

-

3 865,0

5 055,5
(166,2)

353,8

70,0

-

5 645,5

9 510,5

2007

5 374,2

83,1

4 247,3

190,0

9 735,3

60,2

496,3

223,4

2 287,0

12 022,3

2008
planas

9 009,7

178,3

6769,8

269,7

16,227,51

1 335,2
( 171,9 )
3 286,4
(197,0 0

113,4

821,0

347,2

4 765,0

20,992,51
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5. Vaiko teisių apsauga
Kiekvieno vaiko ateitis didžiąja dalimis priklauso nuo to, kokioje šeimoje jis gimė, kaip
buvo laukiamas, kokie šeimos tarpusavio santykiai ir požiūris į vaiką, ar jis iš tiesų saugus ir
mylimas. Deja, ir šiandieną dar matyti, kad daugelio vaikų šeimų ekonominiai nepritekliai,
sukeliantys naujas vaikų nepriežiūros problemas, savo ruožtu nulemiančias išaugusį nusikaltimų,
smurto, prievartos, išnaudojimo ir diskriminacijos prieš vaikus atvejų skaičių. Pagalbos į Tarnybą
kreipiasi vis daugiau šeimų. Įvairėja problemų ratas. Kad šeima keistų požiūrį į vaikų priežiūrą ir
auklėjimą reikalingas ilgas laikotarpis, kantrus ir atsakingas darbas.
2008 m. sausio 1 d. tarnyboje socialinės rizikos šeimų yra užregistruota 164 jose auga 470
nepilnamečių vaikų.
Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičiaus kaita per 2000–2007 metus
Metai

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vaikų skaičius
soc. rizikos
šeimose

373

471

480

537

647

679

2006

2007

479

496

Socialinės rizikos šeimos Pakruojo rajono seniūnijose
Guost
agalio
sen.

Klova
inių
sen.

Lygum
ų
sen.

Linkuv
os
sen.

Pakruoj
o
m.

Pakruoj
o sen.

Pašvitini
o
sen.

Rozali
mo
sen.

Žeimeli
o
sen.

Probleminių
šeimų
skaičius

13

18

24

30

16

15

20

17

20

173

Probleminėse
šeimose
vaikų
skaičius

49

45

76

82

33

43

46

54

60

486

Seniūnijos

Viso

2007 metais socialinės rizikos šeimų skaičius rajone, lyginant su praėjusiais metais, beveik
nepakito. Metų bėgyje į socialinės rizikos šeimų įskaitą įrašyta 17 naujų šeimų, kuriose auga 42
vaikai, išbraukta 19 šeimų, kuriose augo 42 vaikai. Per 2008 metų pusmetį įskaiton pateko dar 10
šeimų, o 7 buvo išbrauktos-5 išvyko į kitus rajonus, 1 šeimos tėvams apribota tėvų valdžia, 1
šeimoje vaikas tapo pilnamečiu.
Viena pagrindinių įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą
priežasčių yra tėvų girtavimas ir nepriežiūra, tai sudaro 64 %, o visos kito priežastys sudaro 36 %.
Šeimose, kurios į apskaitą įrašytos dėl girtavimo auga 103 vaikai, tai sudaro 60% visų socialinės
rizikos šeimose augančių vaikų. Girtavimas labiau paplitęs kaimo vietovėse, čia gyvena apie 4/5
visų girtaujančių socialinės rizikos šeimų.
Nuo 2007 m. vasario mėn. pradėjo dirbti socialiniai darbuotojai darbui su socialinės
rizikos šeimomis bei socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimose organizuoti. Šių darbuotojų
įdirbis turėtų mažinti globos vaikams poreikį bei socialinės rizikos šeimų atskirtį. Rajone veikia du
vaikų dienos centrai, kur vaikams organizuojamas ugdymas, pagalba pamokų ruošoje, laisvalaikio
užimtumas ir maitinimas. Su centrą lankančių vaikų tėvais dirbamas socialinis darbas, jie skatinami
geriau rūpintis savo vaikais ir jų ugdymu. Gerinamas paslaugų poreikio socialinės rizikos šeimoms
teikimas.

Pakruojo rajone socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, nestacionarias socialines
paslaugas teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nestacionarių socialinių paslaugų
centras. Šeimose lankosi ir su jomis dirba lankomosios priežiūros darbuotojos. 2008 metais per I
pusmetį buvo pateikta 17 prašymų dėl paslaugų poreikio nustatymo socialinės rizikos šeimoms, ir
šiai datai rajone 24 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 70 vaikų yra socialinių paslaugų gavėjai.
Tarnyba rūpinasi paslaugų joms plėtimu, ieško socialinių partnerių. Siekia, kad šeimų problemos
būtų sprendžiamos pasitelkus NVO galimybėmis, stebi pagalbos poveikį šeimai. Ieškoma socialinių
partnerių teikiančių socialines, psichologines, medicinines paslaugas šeimoms ir vaikams. Tarnybos
tikslas stiprinti paslaugų šeimai ir vaikui sistemą. Sukurti kompleksinės pagalbos teikimo sistemą
socialinių problemų turinčioms šeimoms ir jų vaikams, rizikos grupės vaikams, bendradarbiaujant
su valstybinėmis institucijomis, nevalstybinėmis organizacijomis.
Siekdama šio tikslo tarnyba vykdo nacionalines programas, pati dirba socialinį darbą su
šeimomis, rūpinasi paslaugų joms plėtimu. Siekia, kad šeimų problemos būtų sprendžiamos
pasitelkus NVO, Socialinių paslaugų centrą, kaimo bendruomenes, seniūnijų darbuotojus, ugdymo
įstaigas, vaikų dienos centrus ir kt. Stebi pagalbos poveikį šeimai. Vadovaujantis Socialinės rizikos
šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje)
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m.
liepos 28 d. įsakymu, Nr. A1-212 (Žin. , 2006, Nr. 86-3373) vykdomos šeimų peržiūras.
Statistikos departamento Šiaulių teritorinės statistikos valdybos duomenimis 2008 m.
pradžioje Pakruojo rajone gyveno 6153 vaikai.
Nuo 2008 m. gegužės l d. Vaiko teisių apsaugos tarnyba pakeista į Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, kurio pagrindinis uždavinys – užtikrinti
vaiko teisių apsaugą rajone. Tuo tikslu įgyvendinamos nacionalinės programos, vykdomi
savivaldybės programos bei projektai. Pagrindinės veiklos kryptys – pagalbos soc. rizikos šeimose
augantiems vaikams bei jų šeimoms organizavimas, darbas su likusiais be tėvų globos vaikais,
globa bei įvaikinimas, pagalba smurtą patyrusiems vaikams bei jų šeimoms, vaiko atstovavimas
vaiko teisėsaugos institucijose, prevencinis darbas vaiko teisių apsaugos srityje, tarpžinybinis
bendradarbiavimas.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. tarnyba įtraukta į pavojingų darbų sąrašą, dažnai tenka vykti į
iškvietimus atliekant skubias ir svarbias užduotis, sprendžiant konfliktines situacijas ir bendrauti su
agresyviais klientais bet kuriuo paros metu, operatyviai vedami duomenys į Socialinės paramos
Informacinę sistema (SPIS). Nuo 2008 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymas. Sudaryta prevencinio darbo koordinavimo grupė, patvirtintas darbo grupės
reglamentas, ištirtas minimalios ir vidutinės vaiko priežiūros poreikis rajone. Įgyvendinant minėtą
įstatymą pagrindinis tikslas-teikti visokeriopą ir efektyvią pagalbą elgesio problemų turintiems
vaikams. Vis daugiau dėmesio skiriam prevencinėms programoms, darbui su šeimomis, siekiant,
kad vaikai netaptų socialiniais našlaičiais. Pagrindinis mūsų tikslas – naikinti vaikų skurdą ir didinti
paramą šeimoms, siekiant gerinti sąlygas vaikui augti biologinėje šeimoje. Bendradarbiaujant su
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centru pateikti projektai dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų „Priglausk mane“ ir
projektas dėl pagalbos krizę ištikusiai šeimai „ Šeimos užuovėja“. Abiems projektams paskirtas
finansavimas ir jie pradėti įgyvendinti. Dažniausiai skurdą ir socialinę atskirtį patiria vaikai, kai
šeimoje tėvų santykiai nestabilūs, tėvai menkai socialiai motyvuoti keisti gyvenimo būdą, neturi
vaikų auklėjimo įgūdžių ir jų neprižiūri, piktnaudžiauja svaiginamosiomis medžiagomis, todėl SOS
vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Šeimų stiprinimo projektai teikia pagalbą ir paramą šeimoms.
Kartu rengiamas projektas „Vaikų palikimo prevencija – Šeimos stiprinimas“ su Lietuvos SOS
vaikų kaimu ir ruošiamasi jį įgyvendinti mūsų rajone. Vienas iš projekto tikslų- tobulinti seniūnijų
socialinių darbuotojų darbą Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus VŠĮ „ Vaiko namas“,
kurios psichologai konsultuoja bei 2008 m. jau pravedė tris seminarus rajono globėjams bei globos
įstaigų darbuotojams: „Vaikų prostitucija ir išnaudojimas pornografijai: atpažinimas ir pagalba“,
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„Vaikai ir jų agresija. Darbas su elgesio sunkumų turinčiais vaikais“, „Vaikų konfliktai –
sprendimai ir pasekmės“.

Smurtas prieš vaikus
2007 metais 38 vaikai patyrė smurtą. Lyginant su 2006 metų duomenimis (70 vaikų patyrė
smurtą), 2007 metais smurtą patyrusių vaikų skaičius sumažėjo. Smurtą patyrusių vaikų skaičiaus
mažėjimą lėmė tai, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pageidavimu tarnybos registruoja
tik tarnybų užfiksuotus atvejus. 2008 metais iki liepos 1 d. skyriuje užregistruoti 28 smurto prieš
vaikus atvejai: 4 fizinio smurto, 24 psichologinio smurto atvejai.
Nors yra patvirtinta valstybinė Smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 20052007 m. programa, kurios tikslas – suteikti smurtą patyrusiems vaikams trumpalaikę ar ilgalaikę
kompleksinę pagalbą, kol kas tik nedidelė dalis smurtą patyrusių vaikų sulaukia tokios pagalbos.
Pagrindinė priežastis- kompleksinių paslaugų (ypač psichologinės pagalbos) prieinamumas ypač
kaimiškuose rajonuose, bei tarpžinybinio bendradarbiavimo trūkumas. Ir toliau lieka neišspręstas
klausimas dėl smurtautojo paėmimo iš šeimos, todėl smurtą patyrusioms šeimoms, dažniausiai
motinoms ir vaikams tenka išvykti iš namų. Rajone prie nestacionarių socialinių paslaugų centro
veikia laikino gyvenimo namai, kuriuose ir gali prisiglausti minėtos šeimos.
Rizikos grupės vaikai
Per 2007 metus nepilnamečių įvykdytų nusikalstamų veikų skaičius padidėjo lyginant su
2006 metais. 2008-01-01 Pakruojo rajono pataisos inspekcijos įskaitoje buvo 27 nepilnamečiai.
2008 m. liepos 1d. policija domisi 80 rizikos grupės vaikų, 8 jų yra profilaktinėje įskaitoje
(Pataisos inspekcijoje).
Analizuojant duomenis galime daryti išvadą, kad nepilnamečių nusikalstamumo lygis auga,
susiduriama su lengvai įsigyjamu alkoholiu, tėvų abejingumu auklėjant savo vaikus.
2007 metų gruodžio 31 d. Pakruojo rajone buvo globojami 179 likę be tėvų globos vaikai.
Iš jų 100 gyvena šeimose, 12 – šeimynose, 67 – globos institucijose. Jiems nustatytos 127
nuolatinės globos ir 52 laikinosios, iš jų 3 nagrinėjamos teisme dėl nuolatinės globos nustatymo.
Globa šeimoje yra viena iš geriausių alternatyvių globos formų be tėvų globos likusiam
vaikui. Daugiausia globojamų vaikų šeimose yra Pakruojo mieste, 17 vaikų, jie yra globojami 13
šeimų. Mažiausiai Pašvitinio ir Rozalimo seniūnijose – po 6 vaikus. Mažiausiai globėjų šeimų yra
Linkuvos mieste ir Guostagalio seniūnijoje – po 5 globojančias šeimas.
Daugiausia likusių be tėvų globos vaikų globoti imasi artimi giminaičiai, vis rečiau pasitaiko
žmonių, norinčių pasiimti globoti svetimą vaiką. Žmonės atsakingai žiūri į vaikų auklėjimą ir
atsakomybę už svetimus vaikus prisiima nenoriai.
Per 2007 metus buvo užregistruota 40 likusių be tėvų globos vaikų.
Iš jų 15 grąžinti tėvams. Iš viso šiais metais išleista pas tėvus 27 vaikai. Palyginti nedidelį
vaikų, likusių be tėvų globos, skaičių lėmė intensyvus tarnybos ir seniūnijos darbas su rizikos
grupės šeimomis.
Šeimose per 2007 metus buvo apgyvendinti 13 vaikų, tačiau institucinė globa, kai tenka
vaiką skubiai paimti iš šeimos dėl vaikui kylančios realios grėsmės sveikatai ir gyvybei, išlieka
aktuali, todėl 27 vaikai buvo laikinai apgyvendinti globos institucijose, šeimynose apgyvendinta
vaikų nebuvo.
Sulaukė pilnametystės ir išleisti savarankiškam gyvenimui 4 globos įstaigų auklėtiniai. 3
vaikai iš globos įstaigų persikėlė gyventi į globėjų šeimas. Septyni vaikai iš globėjų šeimų perkelti
gyventi į globos institucijas. Pagrindinė priežastis dėl kurios vaikai iš globėjų šeimų perkeliami
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gyventi į globos institucijas, tai globėjai dažniausiai neįvertina situacijos sunkumo ir sudėtingumo
rūpintis vaiku, kuris yra vienaip ar kitaip pažeistas, ko pasekoje kyla paauglystės problemos.
Buvo atliktos 59 globos (rūpybos) peržiūros. 24 peržiūrų metu nutarta kreiptis į teismą dėl
nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo bei tėvų valdžios apribojimo, tai vaikai iš šeimų, kurių tėvai
jau nebepajėgia tinkamai rūpintis savo vaikais, arba vienas iš tėvų miręs, su kitu nepalaiko jokių
ryšių, visai nesirūpina savo nepilnametėmis atžalomis.
Per 2007 metus įvyko 10 globos organizavimo komisijos posėdžių, kurių metu buvo
apsvarstyta 103 klausimai. Daugiausia svarstyta globos peržiūros, vaikų grąžinimo į šeimą
klausimai, globos keitimo, globotinių ir globėjo elgesys. Sprendžiami klausimai dėl naujų globėjų
tinkamumo.
Nuo 2006 m. liepos 1 d. įsigaliojus Vaiko globos išmokų įstatymo pakeitimui, bei nuo 2007
m. birželio 3 d. įsigaliojus naujiems Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatams, kuriais
vadovaujantis nustatoma laikinoji globa tėvų prašymu jiems išvykus į užsienį buvo nustatyta 48
laikinosios globos (rūpybos). Ne visada tėvai tinkamai sugeba parinkti savo vaikams globėjus
(rūpintojus), kas rodo, kad neatsakingai žiūri į savo vaikų auklėjimą ir rūpinimąsi jais. Dauguma
tėvų išvyksta palikę vaikus be įstatyminio atstovo. Nors informacija buvo pateikta spaudoje,
internete, seniūnijose, Informaciją rinkta iš mokyklų, seniūnijų apie tėvams išvykus į užsienį 2008
m. sausio 1 d. tėvai išvykę į užsienį įstatyminius atstovus buvo palikę 36 Lietuvoje likusiems
vaikams.
Vaiko teisių apsaugos problemų sprendimas sunkiai įsivaizduojamas be tarpžinybinio
bendradarbiavimo, todėl Vaiko teisių apsaugos tarnyba nuolat palaiko glaudžius ryšius su Švietimo
skyriumi, rajono medikais, Psichikos sveikatos centru, rajono PK pareigūnais, ugdymo įstaigomis,
Savivaldybės skyriais, rajone veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis su
vaikais, šeimomis, su Lietuvoje veikiančiais fondais, teikiančiais šeimoms, bei kitomis
organizacijomis. Bendradarbiaujant su VŠĮ Respublikinės universitetinės ligoninės Vaiko raidos
centru bei krizių ir intervencijos skyriumi, VŠĮ „Vaiko namas“, Kauno“Pastogė“, Vievio sanatorine
mokykla, pedagogine psichologine tarnyba ir bet kuria kita dirbančia su vaiku institucija ar
organizacija.
Stengiamės kuo daugiau supažindinti visuomenę su vaiko teisėmis ir pareigomis,
dokumentais, reglamentuojančiais vaiko teisių apsaugą, tuo tikslu dalyvaujame visuotiniuose tėvų
susirinkimuose ugdymo institucijose, organizuojame pokalbius su moksleiviais, teikiame
konsultacijas gyventojams vaiko teisių apsaugos klausimais Spręsta skyrium gyvenančių tėvų
bendravimo su vaikais problemos, laikinų vaikų išvykimų į užsienį klausimai. Nuo 2007 m. birželio
1 d. pasikeitus vaiko laikino išvykimo į užsienį tvarkai, apie tai informavome rajono visuomenę.
Nerimą kelią ypatingai dažnėjantys tėvų išvykimai dirbti į užsienį, kai vaikai paliekami artimųjų
priežiūrai be savo įstatyminio atstovo, nepilnamečių tapimas motinomis, paauglių bėgimas iš namų,
skyrium gyvenančių tėvų bendravimo su vaikais, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo problemos.
Trūksta kompleksinės pagalbos vaikui, todėl tarnybos ateities planai- inicijuoti vaiko ir šeimos
krizių centro, vaikų dienos centrų, steigimą, svarstyti naujų modelių grupių steigimą ikimokyklinėse
įstaigose bei ugdymo įstaigose. Labai vertiname glaudų bendradarbiavimą su Respublikos Vaiko
teisių apsaugos tarnybomis, Valstybės vaiko teisių apsaugos tarnyba bei Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo skyriumi, operatyvią pagalbą, patarimus sudėtingose
situacijose, rajono vadovų požiūrį į vaiką, nes kiekviena tarnybos darbuotojų darbo diena susijusi su
mažo žmogaus didele problema.
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6. Kultūra
2007 metais rajono kultūros įstaigose veikė 79 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose 885
dalyviai. Kiekvienas mėgėjų meno kolektyvas ruošia naujas, atnaujina buvusias programas ir jas
pateikia žiūrovų vertinimui. Pakruojo kultūros centras 13 kartą žiūrovus kvietė į liaudies muzikantų
šventę „Pupų dėdės armonika“, mėgėjų teatrų šventė „Auksinis kiaušinis“ vyko Bardiškių kultūros
namuose, kaimo teatrų šventė – Rozalime, IV-oji vestuvių muzikantų šventė Linkuvoje, vokalinių
ansamblių šventė – konkursas „Kur aukštas klevas“ subūrė dainos mylėtojus Guostagalyje, Kluono
teatras – Balsių etnografinėje sodyboje, III- oji regiono jaunimo pučiamųjų orkestrų šventė Pakruojyje, į Pakruojo dvarą sugrįžo 19-oji regiono folkloro šventė „Žiemgala“, kas antri metai
vykstanti chorų šventė „Aušta aušrelė“ – skambėjo Pakruojo bažnyčioje, kelių kartų šokėjus
sukvietė koncertas „Kas senolių sumislyta“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, o
Tarptautinę šokių dieną kartu su šokių kolektyvu „Reketys“ šventiniame koncerte šoko Alksnupių
senjorų šokių grupė, „Žemynos“ pagrindinės ir „Atžalynos“ gimnazijos šokėjai. Pirmą kartą
liaudiškos kapelos iš Žeimelio, Linkuvos, Rozalimo, Naujosios Akmenės rinkosi į šventę „Trenk
polkutę“ naujai rekonstruotuose Ūdekų kultūros namuose, antrą kartą romansų šventėje „Rudens
romansas“ Klovainių kultūros namuose skambėjo Rozalimo, Stačiūnų, Titonių, Šiaulių m.
„Vakarės“ ir Kupiškio m. „Kupkėmio“ atliekami romansai. Plečiasi ne tik švenčių ratas, bet gausėja
ir kolektyvų, norinčių pabuvoti mūsų kultūros darbuotojų organizuojamose šventėse, skaičius.
Šventes pradžiugina ir kultūros rėmėjai.
Plečiasi koncertinių išvykų geografija: mūsų rajono kolektyvai aktyviai dalyvauja net tik
regiono šventėse, bet yra žinomi ir kviečiami dalyvauti ir tolesnių rajonų šventėse. Aktyviai
koncertuoja Guostagalio kultūros namų vyrų vokalinis ansamblis, 2007 metais Joniškyje vykusiame
apskrities vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Dainų sparnais“ tapęs
nugalėtoju kaimų ir miestelių kategorijoje. Aktyviai koncertinėje veikloje dalyvauja Pakruojo
kultūros centro jaunimo pučiamųjų orkestras, Ūdekų kultūros namų liaudiškos muzikos ansamblis
„Lakštutės“, Linkuvos kultūros namų liaudiška kapela ir kt. rajono mėgėjų meno kolektyvai.
2007 metų tautodailės parodoje dalyvavo 70 autorių, eksponuota 390 darbų. Į apskrities
tautodailės parodą, rengiamą Šiauliuose, atrinkti 78 darbai.
Savo krašto etninės kultūros metraštyje gilų pėdsaką palieka Rozalimo kultūros namų
folkloro ansamblis „Sedula“, Stačiūnų kultūros namų folkloro ansamblis „Volungė“. Pamūšio
kultūros namų folkloro ansamblis „Pamūšis“ jau septintą kartą savo krašto dainų, šokių ir
muzikavimo grožį atskleidė europiečiams festivalyje „Europiada -44“, vykusiame Danijoje,
Horseno mieste.
Knygos mylėtojus pradžiugino susitikimas su 12-osios rašytojo J.Paukštelio literatūrinės
premijos laureatu D.Mušinsku, novelių rinkinio „Kalno saugotojas“ autoriumi.
Septynioliktoje Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ dalyvavo 316 pakruojiečių delegacija.
Pakruojo rajoną Dainų šventėje atstovavo: Pakruojo kultūros centro mišrus choras „Uolainis“,
Linkuvos kultūros namų moterų choras „Mūša“, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos choras, Pakruojo
kultūros centro jaunimo pučiamųjų orkestras, „Žemynos“ pagrindinės mokyklos merginų ir
Pakruojo kultūros centro pagyvenusių žmonių tautinių šokių grupė „Laja“, Pakruojo kultūros
centro vyresnio amžiaus tautinių šokių grupė „Reketys“, liaudiškos muzikos kapela, P.Jasilionienės
vadovaujamas kanklininkių ansamblis, „Pamūšio : ir „Naujapamūšio“, „Linkavos“, „Kruojos“
folkloro ansambliai.
Krašto etninės kultūros išsaugojimui, papročių ir tradicijų pažinimui, gyvųjų tradicijų
šaltinių fiksavimui padeda kasmet organizuojamos kraštotyros ekspedicijos bei kuriami vaizdo
įrašai apie liaudies tradicijų pateikėjus. Gražų darbo pavyzdį rodo Pamūšio kultūros namų
specialistė Z.Kapučinskienė, subūrusi vaikų folkloro ansamblį „Naujapamūšis“ bei ruošianti
ansambliečius dalyvauti liaudies kūrybos konkursuose. 2007 metais 2 šio ansamblio dalyviai tapo
Respublikinio vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“
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diplomantais ir Šiaurės Lietuvos moksleivių folkloro šokių varžytuvių „Patrepsynė 2007“
nugalėtojais.
Pavasario žalumos, atgimstančios gamtos šventę –Jurginės - antrą kartą vaikų folkloro
ansambliai šventė Balsių etnografinėje sodyboje. Pavasario šventei dainas, šokius ir žaidimus skyrė
Balsių, Šukionių, Klovainių pagrindinių mokyklų. „Naujapamūšio“ vaikų folkloro ansambliai,
folkloro ansamblio „Linkava“ vaikų grupė. Šventinę programą parodė svečiai iš Vecsaulės
(Latvija).
Birželio mėnesį trečius metus Balsių etnografinėje sodyboje buvo vykdomas tęstinis
projektas: senųjų amatų savaitė Klovainių seniūnijos mokyklų mokiniams. Vaikai mokėsi pinti
juostas, lipdyti iš molio, drožinėti, pinti iš vytelių, iš šiaudų komponuoti paveikslus, raukti nagines,
gaminti veltinius papuošalus, kepti kaimišką duoną, spausti sūrį, mušti sviestą. Kultūros darbuotojai
stovyklaujančius vaikus mokė Pakruojo krašto dainų, žaidimų, papročių. Ši stovykla turi didelę
edukacinę svarbą, leidžiančią vaikams ne tik susipažinti su senaisiais krašto amatai, bet patiems
dalyvauti kūrybiniame procese. Dalį lėšų šio projekto įgyvendinimui skyrė Kultūros ministerija..
Stovykloje dalyvavo daugiau kaip 30 vaikų.
Kasmet, atsižvelgiant į leidėjų prašymus, yra skiriamos lėšos knygų leidybai. 2007 metais
leidybai skirta 8050 litų. Dalinai finansuota šių leidinių leidyba: A.Miškinis „Rozalimas“,
F.Murnikienė „Takelis veda į Paplonę“, monografija „Linkuva“, A.Šimkus „Laiko žingsniai“ir kt.
Pakruojo krašto muziejus „Žiemgala“ surengė 5 parodas. Muziejus yra parengęs keletą
edukacinių programų moksleiviams, kuriomis siekiama ugdyti teigiamą požiūrį į tautos kultūros
paveldą, suteikti žinių apie senovės gyvenimo būdą ir papročius- „Lino kelias iki staklių“,
„Aukštaičių kryžiai“, žaidimu „Ką radai dėžėje? ir kt. 2007 metais muziejus įsigijo 101 eksponatą,
iš jų spaudinių – 57, buities daiktų – 20, fotografijų – 3, dokumentų – 14 ir kt. Muziejų aplankė 560
lankytojų; iš jų individualūs – 130, organizuoti – 430, 10 ekskursijų.
Turistų srauto padidėjimas vasaros laikotarpiu jaučiamas Pakruojo dvaro sodyboje.
Pavieniai turistai nėra registruojami, fiksuojamos tik turistų grupės, kurioms yra vedamos
ekskursijos. 2007 metais Pakruojo dvarą organizuotai aplankė daugiau kaip 2000 lankytojų. Jų tarpe
užsieniečiai - vokiečiai, amerikiečiai, švedai, lenkai, latviai, čiliečiai ir kt.
Kultūros paveldo tvarkybos darbuose didžiausias dėmesys buvo skiriamas Pakruojo dvaro
sodybos restauravimo ir Linkuvos Švč. M. Marijos Škapliernės bažnyčios fasadų remontui,
paruošta techninė dokumentacija Mažosios smuklės, Žeimelyje, avarinės būklės likvidavimo
darbams. Dalis lėšų šiems kultūros paveldo objektams tvarkyti buvo gautas iš ES fondų ir Kultūros
paveldo departamento.
Pastarieji metai skirti ir kultūros darbuotojų darbo sąlygų gerinimu, kultūros įstaigų patalpų
remontui, jų estetinio vaizdo formavimui, garso aparatūros, muzikos instrumentų ir sceninių rūbų
įsigijimu. Pastato remonto darbai pradėti Linkuvos ir Plaučiškių kultūros namuose, Pašvitinio
laisvalaikio salėje, suremontuota Klovainių kultūros namų didžioji salė, pakeistos durys Bardiškių,
Rozalimo kultūros namuose, nupirktos naujos žiūrovų kėdės Linkuvos, Rozalimo, Stačiūnų kultūros
namams.
2007-ieji rajono bibliotekininkams buvo sėkmingi aktyvaus darbo metai. Rajono
bibliotekose lankėsi 21,9% rajono gyventojų. Viešojoje bibliotekoje skaitė 20,5% rajono gyventojų.
Vartotojų sutelkta – 5 665. Lankytojų užregistruota – 86 580. Skaitomumas – 31,6. Lankomumas –
15,3. Išduota dokumentų – 178 808 fiz.vnt. Iš viso suorganizuota 828 renginiai, kuriuose apsilankė
15 641 lankytojų. Per ataskaitinį laikotarpį atsakyta 16 234 bibliografinės užklausos.
Rajono bibliotekų fonduose sukaupta 211 224 fiz.vnt. dokumentų. Ataskaitiniais metais
gauta 14 782 fiz.vnt. dokumentų. Naujai gautų dokumentų procentas fonde – 7,0. Bendras fondo
apyvartos rodiklis – 0,8. Atsižvelgiant į tai, kad bibliotekose dar yra nemažai aktualumą praradusių,
susidėvėjusių, dubletinių knygų, ataskaitiniais metais buvo nurašyta 19 456 fiz.vnt.
Ataskaitiniais metais pagerėjo rajono bibliotekų materialinė bazė. Pagal „Bibliotekų
renovacijos ir modernizavimo 2003 – 2013 metų programą“, kapitalinis remontas padarytas
Linkuvos miesto filiale. Biblioteka prisidėjo rengiant dar vieną kambarį Bardiškių filiale. Nupirkti
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visi nauji baldai suremontuotam Linkuvos miesto filialui. Sutvarkytas šildymas Bardiškių, Titonių
ir Pamūšio filialuose. Nupirkti nauji baldai Titonių filiale esančiam rašytojo Juozo Paukštelio
memorialiniam kambariui. Dalinis remontas atliktas ir viešosios bibliotekos gautoms pastato rūsyje
esančioms pagalbinėms patalpoms. Į naujas patalpas perkeltas Triškonių filialas.
Pirmą 2008 metų pusmetį Kultūros skyrius, įgyvendindamas rajono ir regiono kultūros
politiką, pagrindinį dėmesį skyrė kultūros proceso valdymui per kultūros įstaigas, kuravo kultūros
renginius, rengė ir teikė pasiūlymus savivaldybės administracijai kultūros vystymo, materialinės
bazės stiprinimo klausimais, teikė metodinę paramą kuruojamų įstaigų, nevyriausybinių
organizacijų vadovams, kaupė, analizavo ir vertino savivaldybės kultūros įstaigų mėgėjų meno
kolektyvų veiklą.
Šių metų pirmame pusmetyje įvyko daugelis rajoninių ir regiono švenčių, kurios ryškiai
papildė rajono kultūros istoriją. Tai: šeštoji kaimo mėgėjų teatrų šventė „Auksinis kiaušinis“
Bardiškiuose, dramos kolektyvų šventė Rozalime, Kluono teatras Balsiuose, pučiamųjų orkestrų
šventė „Vario dūdos“ Pakruojyje, septintoji vokalinių ansamblių šventė – konkursas „Kur aukštas
klevas“ Guostagalyje, dvidešimtoji folkloro šventė „Žiemgala“ ir kt. Pakruojo kultūros centro
organizuojama tradicinė liaudies muzikantų šventė „Pupų dėdės armonika“ buvo pristatyta Lietuvos
liaudies kultūros centro organizuojamai konkursinei apžiūrai „Tradicija šiandien“, renginys buvo
įvertintas LLKC Padėkos raštu ir premija. Renginio vedančiosios I. Kybartienė ir Z. Kapučinskienė
pripažintos geriausiomis renginio vedančiosiomis. Pakruojo kultūros centro jaunimo pučiamųjų
orkestras ( vadovas V.Lukošiūnas), tapo 2007 metų laureatu, buvo įvertintas nominacija „Naujai
suspindusi žvaigždė“ ir apdovanotas „Aukso paukšte“, to paties kultūros centro merginų ir
J.Pakalnio muzikos mokyklos jaunuolių šokių grupės (vadovė L.Juodagalvienė) respublikiniame
vaikų ir jaunimo liaudies šokių konkurse „Aguonėlė- 2008“ užėmė antrąją ir trečiąją vietas.
Pamūšio kultūros namų vaikų folkloro ansamblio „Naujapamūšis‘ (vadovė Z.Kapučinskienė) 3
šokėjų dalyvavo respublikinėse moksleivių folklorinių šokių varžytinėse „Patrepsynė“.
Šešioliktąjį kūrybinės veiklos jubiliejų paminėjimo Bardiškių kultūros namų folkloro
ansamblis (vadovė I.Nogobodienė), kuriam buvo suteiktas „Beržutėlio“ vardas. Kovo mėn.
Pakruojo kultūros centre buvo atidaryta tautodailės darbų paroda. Trečią kartą Balsių etnografinėje
sodyboje buvo švenčiamos Jurginės, kurios tampa vaikų folkloro švente. Birželio mėnesį Balsių
etnografinėje veikė senųjų amatų stovykla. Amatų meistrai mokė jaunuosius stovyklautojus
keramikos, žvakių liejimo, pynimo iš vytelių, medžio drožybos, tautinių juostų pynimo, virvelių,
karpinių meno. Įvykusios kraštotyros ekspedicijos „Dainų švenčių tradicija Pakruojo krašte“ metu
buvo gausiai surinkta medžiagos apie Dainų ir šokių šventes, vykusias mūsų rajone. Surinkta
medžiaga pateikta Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamam leidiniui. Įvyko išvažiuojamasis
etninės kultūros seminaras kultūros darbuotojams „Aukštaitijos tautinio kostiumo ypatumai“,
parengtas ir išleistas lankstinukas „Žiemgalos folkloro šventei – 20“
Leidybos komisija apsvarstė gautus prašymus ir teikė pasiūlymus dalinai finansuoti šiuos
leidinius: „Kultūros paveldas: Ksavero ir Jono Danauskų kūryba“, monografiją „Pašvitinys“, T.
Babrauskienės eilėraščių rinkinį „Pokalbis su savimi“, „Skulptoriaus Jono Vasilevičius gyvenimo
kūrybos vingiai“. Viso leidybai I pusmetyje skirta 6800 Lt.

7. Žemės ūkis
Vykdant savivaldybei priskirtas funkcijas žemės ūkio srityje, 2007-aisiais buvo atlikti
atitinkami darbai. Pagal savivaldybės sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra (NMA) prie žemės
ūkio ministerijos buvo atliekami pasėlių ir žemės naudmenų deklaravimo darbai. NMA 2007 metais
pateikta 2 719 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti. Tvarkytas žemės ūkio ir kaimo valdų
registras. Per metus atnaujintos 1 893 valdos. 2007 metų pabaigai rajone buvo 1 101 ūkis.
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Administruoti darbai, susiję su pieno kvotų apskaita. Rajone – 635 pieno gamintojai. Priimti
3 prašymai išmokoms už 148 ėriavedes gauti. Atlikta 2 041 traktoriaus ir priekabų apžiūra,
vykdoma žemės ūkio mašinų ir traktorių registracija. Tvarkomi iš hipotekos gauti dokumentai.
Vykdoma iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų techninė priežiūra,
išduodamos techninės sąlygos infrastruktūros objektams melioruotose žemėse. Iš viso atlikta darbų
už 2 060 tūkst. Lt. Žemės ūkio skyrius atliko užsakovo funkcijas dėl melioracijos įrenginių
tvarkymo gyvenvietėse. Sutvarkyti 7 objektai už 62 tūkst. Lt. Iš 16 žemės bendrovių priimta
matinės finansinės apyskaitos.
Surengti 8 žemdirbių pasitarimai, rajoninės artojų varžybos, sudarytos sąlygos rajono
melžėjoms dalyvauti respublikinėse melžėjų varžybose.
Ataskaitiniu laikotarpiu Žemės ūkio skyriuje dirbo 8 specialistai, tame tarpe rajono
ekologas. Per 2008m. 6 mėn. buvo atlikti šie pagrindiniai darbai:
- NMA teritoriniam skyriui pateikta 2464 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti.
- Tvarkė ir koordinavo Žemės ūkio ir kaimo valdų registrą, atnaujino pateiktus šio registro
duomenis- patikslinti 1488 valdų duomenys.
- Tvarkė ir koordinavo Pašarų registrą, 2008m. liepos 1d. įregistruota 1180 ūkių.
- Administravo visus darbus, susijusius su pieno kvotų apskaitos, suteikimo, perdavimo,
pardavimo klausimais. 2008.07.01. rajone yra 630 pieno gamintojai.
- Atliko 2061 traktoriaus ir priekabų technikinę apžiūrą , tvarkė ž.ū. mašinų bei traktorių
registravimą Registruojamos ž. ū. Technikos registre. Per 6 mėn. įregistruota 28 traktorių ir ž.
ū.mašinų. Tvarkė iš hipotekos gaunamus dokumentus, teikė prašomus duomenis tam teisę
turinčioms institucijoms. Ruošė pažymas NMA prie ŽŪM.
- Atliko iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų tech. Priežiūrą, išdavė technines
sąlygas infrastruktūros objektams melioruotose žemėse. Iš viso atlikta darbų už 805 tūkst. litų.
- Atliko užsakovo funkcijas, tvarkant melioracijos irenginius gyvenvietėse. Sutvarkyti 9 objektai
už 74 tūkst. litų.
- Vykdė ekologinį – gamtosauginį darbą rajone, dalyvavo įvairiuose tokio tipo renginiuose,
išdavė 39 leidimus medžiams kirsti.
- Tvarkė Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo fondo funansinę dalį, per sausio- birželio
mėn.administruota 56 tūkst. litų
- Tvarkė rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimą pagal patvirtintų priemonių planą.
- Organizavo 5 žemdirbių pasotarimus ir mokymus , teikė suinteresuotiems aktualią
informaciją.
- Bendravo su rajono seniūnijomis, sprendžiant aktialius žemdirbiams klausimus, palaikė tamprų
ryšį su vietine spauda.
- Dalyvavo įvairių komisijų darbe.

8. Investicijų ir turto valdymas
Viena iš svarbiausių funkcijų yra savivaldybės administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų,
viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos kontroliavimas ir koordinavimas
teikiant paraiškas ES struktūrinių fondų ar kitų fondų finansinei paramai gauti, projektinių
pasiūlymų ir paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių bei kitų fondų finansinei paramai gauti
rengimas, administratoriaus funkcijų vykdymas įgyvendinant tuos projektus.
2007 metais Investicijų ir turto valdymo skyrius administravo 7 projektus, gavusius
ES
struktūrinių ir kitų fondų finansinę paramą: rengė įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimų prašymus,
susirašinėjimo medžiagą projektų įgyvendinimo klausimais, administracijos direktoriaus įsakymų,
savivaldybės tarybos sprendimų projektus, rengė ir tvarkė projektų veikloms atlikti būtinų viešųjų
pirkimų medžiagą.
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Informacija apie 2007 metais administruotus projektus pateikiama žemiau esančioje
lentelėje:
Eil.
Nr.
1
2

3

4
5

6

7

Projekto pavadinimas

Pakruojo dvaro sodybos
pritaikymas turizmo reikmėms
Pakruojo dvaro sodybos dalies
pastatų ir jos teritorijoje
esančios Kruojos upės
pritaikymas viešiems turizmo
poreikiams
Pakruojo rajono pirminės
sveikatos priežiūros sistemos
modernizavimas ir paslaugų
kokybės gerinimas
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų
kompetencijų tobulinimas
Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas
Pakruojo rajono švietimo
objektuose – Lygumų ir
Rozalimo vidurinėse
mokyklose bei Pakruojo
„Atžalyno“ gimnazijos
bendrabutyje
Kelių, kertančių Lietuvos –
Latvijos sieną, atstatymui
reikalingos techninės
dokumentacijos parengimas
(pagal INTERREG IIIA Pietų
prioriteto programą)

Pakruojo rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano
parengimas

Paramos
sutarties
pasirašymo data
2006 07 04

Projekto
vertė Lt

Skirta
parama Lt

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

6 161 946,31

5 545 751,68

2006 07 15 –
2008 08 31

Pastabos

-

2007 01 01 –
2008 08 31

2006 12 21

10 059
405,00

7 273 126,00

2006 11 09

2 651 353,30

2 372 961,20

2006 03 06

806 834,00

383 004,00

2006 03 01 –
2008 05 31

2005 09 21

3 076 742,01

2 769 968,00

2005 10 01 –
2007 05 31

Projektas
įgyvendintas.

439 887,00

329 915,04

2006 12 18
2007 12 31

Pakruojo rajono
savivaldybės
administracija
buvo
vadovaujantis
partneris
Iš viso projekte
dalyvavo 11
partnerių: 5
savivaldybės bei
Žiemgalos
agentūra iš
Latvijos, 4 – iš
Lietuvos bei VšĮ
„Šiaulių regiono
plėtros agentūra“.
Projektas
įgyvendintas.

446 807,00

379 786,00

2006 03 01
2007 12 31

Projektas
įgyvendintas

-

2006 03 30
IŠ VISO

23 642
974,62

19 054
511,92

2006 11 09 –
2008 06 30

-

-

-

2008 m. I pusmetį vyko susirašinėjimas su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl
projekto „Dalies Pakruojo dvaro sodybos pastatų rekonstrukcija ir pritaikymas kultūros ir
viešosioms reikmėms“, pateikto Norvegijos ir (arba) Europos Ekonominės Erdvės finansinių
mechanizmų finansinei paramai gauti - 2008 m. vasario mėn. gautas patvirtinimas, kad projektui
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skiriama parama, 2008 m. kovo – liepos mėn. buvo rengiami dokumentai, reikalingi paramos
sutarties pasirašymui. Paramos sutartis pasirašyta 2008 m. rugpjūčio mėn. Planuojama projekto
vertė – 1 905 482,92 Lt, paramos suma – 1 619 660,14 Lt.
2008 m. I pusmetį parengti ir pateikti 7 projektai (paraiškos) finansinei paramai gauti:
Eil.
Nr.

1

2

3

4

Projekto
pavadinimas

Techninės
dokumentacijos
parengimas
BMX dviračių
trasų
rekonstrukcijai
LatvijosLietuvos
pasienio
regione
LatvijosLietuvos
pasienio
regiono sporto
įstaigų
bendradarbiavi
mo sistemos
sukūrimas,
siekiant sukurti
ir modernizuoti
sporto
infrastruktūrą
LatvijosLietuvos
pasienio
regiono
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
bendradarbiavi
mo sistemos
sukūrimas,
siekiant
užtikrinti
saugią ir sveiką
ugdymo
aplinką

Gyvenimas prie
Kruojos

Programa pagal
kurią teikiamas
projektas

Europos Bendrijų
iniciatyvos
INTERREG III A
bendradarbavimo
per sieną
programa

Bendra
projekto
vertė, Lt

594.333,92

Prašoma
parama, Lt

472.166,43

Europos Bendrijų
iniciatyvos
INTERREG III A
bendradarbavimo
per sieną
programa

953.801,47

810.731,25

Europos Bendrijų
iniciatyvos
INTERREG III A
bendradarbavimo
per sieną
programa

6.890.566,5
1

5.856.981,5
3

EEE ir
Norvegijos
finansinių
mechanizmų
subsidijų schema
„Nevyriausybinių
organizacijų
sektoriaus
stiprinimas
Lietuvoje“

125.500,00

112.950,00
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Savivaldyb
ės biudžeto
lėšų
poreikis, Lt

48.523,41

63.704,16

374.473,77

12.550,00

Partnerio (ar
pareiškėjo, jei
jis ne
savivaldybės
administracija)
lėšos, Lt

Pastabos

73.644,08

Partneris
Žemgalės
olimpinis
centras,
Jelgava

63.704,16

Vecumni
eki
savivaldy
bės
taryba,
Bauskė

659.111,21

Rundalės
savivaldy
bės
taryba

0,00

Savivaldy
bė kaip
partneris,
pareiškėj
as Pakruojo
rajono
bendruo
menių
sąjunga

5

6

7

Pakruojo dvaro
sodybos –
medinės
evangelikų
bažnyčios –
rekonstrukcija
ir pritaikymas
kultūros ir
viešosioms
reikmėms
Pakruojo dvaro
sodybos dalies
pastatų ir jos
teritorijoje
esančios
Kruojos upės
pritaikymas
viešiems
turizmo
poreikiams
(papildomai
paramai gauti)
Pakruojo dvaro
sodybos
pritaikymas
turizmo
reikmėms
(papildomai
paramai gauti)

EEE ir
Norvegijos
finansinių
mechanizmų
parama

1.905.482,9
2

1.619.660,4
9

285.822,44

0,00

paraiška
vertinama

2.878.458,5
0

2.245.197,6
3

633.260,87

0,00

parama
neskirta

3.436.125,6
9

2.851.984,3
2

584.141,37

0,00

parama
neskirta

16.784.269,01

13.969.671,65

2.002.476,02

796.459,45

ES struktūriniai
fondai, pagal
BPD 3.4
priemonę

ES struktūriniai
fondai, pagal
BPD 3.4
priemonę

2007 metais pagal Valstybės investicijų 2007–2009 metų programą įgyvendinti 3 projektai:
1) Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos Pakruojyje, P. Mašioto g. 1, sporto salės statyba
(skaičiuotina projekto kaina 4 874,75 tūkst. Lt, VIP lėšos – 3 900,00 tūkst Lt; 2007 m. iš VIP skirta
1 500,00 tūkst. Lt);
2) VšĮ Pakruojo ligoninės ventiliacijos sistemos įrengimas (2007 m. iš VIP skirta
130,00 tūkst. Lt);
3) Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijos vaikų globos namų buitinių nuotekų valymo
įrenginių įrengimas (2007 m. iš VIP skirta 50,00 tūkst. Lt).
2007 metais pagal Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo
mokymo priemonėmis 2006–2008 metų programą įgyvendintas projektas „Pakruojo „Žemynos“
pagrindinės mokyklos rekonstrukcija“ (projekto vertė 2 500,00 tūkst. Lt, skirta paramos suma –
1 875,00 tūkst. Lt).
Pagal 2007 metų savivaldybių švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės ir kitos
paskirties statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir materialinio aprūpinimo programą
įgyvendinti du projektai:
1) Pakruojo rajono savivaldybės administracijai priklausančio kultūros, mokslo paskirties
pastato (Rozalimo seniūnija, Plaučiškių kaimas) remontas (paramos skirta 61,00 tūkst. Lt);
2) Dalies Pakruojo rajono savivaldybės administracijai priklausančio kultūros, mokslo
paskirties pastato (Linkuva, Varpo g. 16) remontas (paramos skirta 50,00 tūkst. Lt).
Valstybės investicijų 2008–2010 m programai pateikti 4 projektai:
Eil.
Nr.

Investicijų
projekto
pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

Projekto
vertė,
tūkst. Lt

Panaudota
iki
2008 01 01
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Iš jų
Planas
2008 m.

VIP

nuosavos
lėšos

Iš jų
Planas
2009 m.

VIP

nuosavos
lėšos

1

2

3

4

Pakruojo
„Atžalyno“
gimnazijos
sporto salės
statyba
Pakruojo
„Žemynos“
pagrindinės
mokyklos
rekonstravimas
(II etapas)
Viešosios
įstaigos
„Pakruojo
ligoninė“
vėdinimo
sistemos
rekonstrukcija
Pakruojo krašto
muziejaus
„Žiemgala“
pastato
avarinės būklės
likvidavimas

2006

2008

4875

2904

1971

1331

640

0

2008

2009

5876

160

800

600

200

4916

0

4101

815

0

0

2008

2008

300

0

300

266

34

2008

2009

1870

65

400

300

100

1405

1102

303

IŠ VISO

12 921

2 497

974

6 321

5 203

1 118

3 129

3 471

0

0

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 30 d. nutarimu „Dėl Valstybės investicijų
2008–2010 metų programoje numatytų 2008 metams kapitalo investicijų paskirstymo“ Nr. 105
parama skirta projektams, kurių eilės numeriai 1–3. Pakruojo krašto muziejaus „Žiemgala“ pastato
avarinės būklės likvidavimui skirta papildoma parama iš Privatizavimo fondo.
Valstybės investicijų 2009–2011 m programai pateikti 7 projektai :
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Valstybės investicijų 2009–2011 m programai pateikti projektai
iš jų:

nuosavos
lėšos

Planas
2009 m.,
tūkst. Lt

VIP

nuosavos
lėšos

Planas
2010-2011
m., tūkst.
Lt

iš jų:

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

2009

2010

6215

0

0

3758

3006

752

2457

1966

1

Pakruojo "Žemynos"pagrindinės
mokyklos pastato rekonstrukcija (III
etapas)

2009

2010

1810

0

0

905

724

181

905

724

2

Pakruojo "Atžalyno" gimnazijos
priestatai (III etapas - valgyklos
statyba)

2009

2009

354

0

0

354

283

71

0

0

3

Viešosios įstaigos Pakruojo
ligoninės vėdinimo sistemos
rekonstrukcija (baigiamasis etapas)
Linkuvos gimnazijos pastato
rekonstrukcija

2009

2011

7023

5

5

1049

839

210

5969

4779

Pakruojo krašto muziejaus
"Žiemgala" pastato restauravimas

2009

2010

1870

65

65

400

300

100

1405

1196

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio
"Vyturėlis" pastato rekonstrukcija

2009

2011

1700

4

4

239

191

48

1457

1169

2009

2011

1500

0

0

215

172

43

1285

1028

20.472,00

74,00

74,00

6.920,00

5.515,00

1.405,00

13.478,00

10.862,00

4

5

6

7

J. Paukštelio viešosios bibliotekos
modernizacija, įrengiant ir
pritaikant buvusios spaustuvės
patalpas (Dariaus ir Girėno g. 23,
Pakruojis)
VISO:

Panaudota
iki 2009 m.,
tūkst. Lt

iš jų:

Projekto
vertė,
tūkst. Lt

VIP

0,00

VIP

n

2

2007 m. socialinio būsto fondo plėtros programai vykdyti buvo gauta 136 tūkst. Lt. Jie visi
panaudoti ruošiamo statyti gyvenamojo daugiabučio namo projektui parengti. Per 2007 metus įvyko
11 Pasiūlymams socialinio būsto nuomos klausimais teikti komisijos posėdžių. Jų metu buvo
sprendžiami klausimai dėl socialinių būstų suteikimo ir pažymų apie teisę į valstybės paramą būstui
įsigyti. 2007 metais tokių pažymų išduota 11. Iš jų: 4 asmenims suteikiant 20 proc. subsidiją, 5
asmenims suteikiant 10 proc. subsidiją.
2007 metais socialiniai būstai buvo išnuomoti 23 asmenims (šeimoms). Iš jų: 10 šeimų
būstai suteikti išimties tvarka (po gaisro), 3 šeimoms, įrašytoms į pirmąjį (jaunų šeimų) sąrašą, 1
šeimai, įrašytai į antrąjį (šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų), 2 šeimoms, įrašytoms į trečiąjį
(našlaičių ir likusių be tėvų globos) sąrašą, 5 asmenims (šeimoms), įrašytoms į ketvirtąjį
(neįgaliųjų) sąrašą, 3 asmenims (šeimoms), įrašytoms į penktąjį (bendrąjį) sąrašą, 1 šeimai, įrašytai
į šeštąjį (nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą), sąrašą. Iš viso išnuomota 1 040 kv.
m naudingojo ploto. 2008 m. sausio 1 d. sąrašuose socialiniam būstui išsinuomoti buvo 122
asmenys (šeimos). Iš jų: 33 jaunų šeimų sąraše, šeimų, 16 auginančių tris ir daugiau vaikų sąraše, 5
našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų sąraše, 29 neįgaliųjų asmenų sąraše, 38 bendrajame
sąraše, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę būsto sąlygų pagerinimą - 1.
Pakruojo rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo socialinio būsto naudingas plotas yra apie
8870 m2, t.y. 185 būstai, kuriuose nuolatos gyvena apie 480 asmenų.
Šiemet į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus buvo įrašyta 18 asmenų
(šeimų). Iš viso yra 138 asmenys (šeimos) laukiančios socialinio būsto.
2008 metais buvo nupirktas 1 socialinis butas Balsių k., Klovainių sen. ir iš kitų Pakruojo
raj. savivaldybės administracijos skyrių perimti 3 butai socialinio būsto fondui.
Daugumos Pakruojo mieste esančių būstų padėtis yra patenkinama arba gera, tačiau
daugumos Linkuvos mieste esančių būstų būklė yra bloga. Butuose reikalinga keisti langus, duris,
elektros instaliaciją, taisyti krosnis. Labai prasta lauko tualetų ir sandėliukų (malkinių) padėtis.
Daugumos seniūnijose esančių gyvenamų namų būklė taip pat yra bloga. Dažnai nuomininkai būstų
neprižiūri, nedažo langų rėmų, netvarko durų, krosnių, dažno buto vidaus apdaila yra nuniokota,
sienos aprūkę nuo netvarkingai prižiūrimų krosnių ir nuolatinio rūkymo patalpose.
Pakruojo rajone iki liepos 1 d. buvo suremontuoti (pakeista elektros instaliacija, sutvarkyti
stogai, langai ir krosnys) 8 socialiniai būstai, iš jų 4 Linkuvos mieste, 2 seniūnijose ir 2 Pakruojo
mieste. Iki šių metų pabaigos planuojama suremontuoti dar apie 8-10 būstų.
Apie 30 proc. būstų nuomininkų yra pastoviai įsiskolinę už būsto nuomą. Daugiausiai
įsiskolinusių asmenų gyvena seniūnijose, mažiausiai įsiskolinę yra asmenys gyvenantys Pakruojo
mieste.
Šiemet pagal teismo sprendimus su trimis skolininkais buvo nutrauktos būsto nuomos
sutartys ir asmenys išsikėlė iš savivaldybei priklausančių patalpų. Tiek pat asmenų buvo priteista
išieškoti nuomos mokesčio įsiskolinimą per antstolius. Atsižvelgiant į tai, kad yra asmenų, kurie
piktybiškai nemoka nuomos mokesčių, o kartais ir negyvena nuomojamose patalpose, šiemet teismo
keliu ruošiamasi nutraukti dar tris nuomos sutartis, dar tiek pat įsiskolinusių asmenų ruošiamasi
paduoti į teismą dėl nuomos mokesčio įsiskolinimų. Tačiau dažnas nuomininkas neturi jokių
pajamų šaltinių, todėl kartais nuomos mokesčio išieškoti nepavyksta.
Valstybės garantijoms nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose namuose,
vykdyti 2007 metais buvo skirta 68,4 tūkst. Lt. Iš jų 50 tūkst. Lt panaudota valstybės garantijai
vykdyti nuomininkui, pasirinkusiam suteikti kitas, didesnės vertės gyvenamąsias patalpas, kurių
dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį
nuomininkas turės išsipirkti rinkos kaina LR vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. 15,2 tūkst.
litų panaudota asmenims (gyvenusiems savininkams grąžintuose namuose), kuriems vykdant
valstybės garantiją, išnuomotos kitos savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius
įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę. 2008 m. sausio 1 d. išduotų ir neįvykdytų valstybės garantijų
nebuvo.

Pakruojo rajono savivaldybei 2008 metams buvo skirta780 tūkst.litų valstybės remiamų
būsto kreditų, teikiamų asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti. Į
Pakruojo savivaldybės administraciją su prašymais dėl valstybės remiamų būsto kreditų kol kas
kreipėsi dvi šeimos. Joms buvo išduotos pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti. Abi
šeimos turėjo teisę į subsidiją 10 procentų suteikto kredito padengimui. Šiuo metu AB DnB banko
Pakruojo skyrius yra suteikęs 80 tūkst. litų kredito. Dar dėl 100 tūkst. litų kredito yra tvarkomi
dokumentai.
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrius atlieka
jam pavestas funkcijas – daro užsakymus nekilnojamojo turto teisinei registracijai, kadastriniams
matavimams ir geodeziniams darbams, žemės sklypų suformavimams. Per šį laikotarpį užsakyta ir
atlikta 24 nekilnojamojo turto teisinės registracijos, užsakyta 16 objektų ž. sklypų suformavimų, 12
objektų kadastrinių matavimų.
Per 2008 metų I pusmetį Pakruojo rajono savivaldybės investicijos sudarė 6694 tūkst.lt. Iš
Jų – nebaigta statyba ir kapitalinis remontas – 5393 tūkst. Lt, įrengimų, mašinų, transporto
priemonių remontas – 353 tūkst. Lt, įsigyta : pastatų už 103 tūkst.Lt, įrengimų ir mašinų už 153
tūkst. Lt, melioravimui ir kt. išleista 792 tūkst. Lt.

9. Vietinis ūkis ir statyba, teritorijų planavimas, žemėtvarka
2007 metais panaudota 1 926,3 tūkst. Lt, valstybės investicijų ir savivaldybės biudžeto lėšų.
Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, per metus panaudota 1 680,0 tūkst. Lt. 1
500,0 tūkst. Lt Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos (Pakruojyje, P. Mašioto g. 1), sporto salės statybai,
130,0 tūkst. Lt viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės ventiliacijos sistemai įrengti, 50,0 tūkst. Lt
Pamūšio šv. Antano Paduviečio parapijos vaikų globos namų buitinių nuotekų valymo įrenginiams
įrengti. Iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų atliktas Padubysio kaimo
nuotekų tinklų prijungimo prie Rozalimo miestelio nuotekų tinklų techninis projektas (14,0 tūkst.
Lt).
Savivaldybei priklausančių socialinių butų remontui iš viso panaudota 125,5 tūkst. Lt: iš
spec. programos lėšų panaudota 39,5 tūkst. Lt ir 94,1 tūkst. Lt iš biudžeto lėšų.
Nuomojamų patalų šildymui išleista 13,2 tūkst. Lt. Pagal daugiabučių namų savininkų
bendrijų rėmimo fondo protokolus, daugiabučių namų renovacijai panaudota 40,0 tūkst. Lt.
Iš privatizavimo fondo lėšų atlikti darbai: iš dalies sumokėta už Šukionių ir Degučių kaimo
geriamojo vandens ruošyklos projektavimo ir įrengimo darbus (jiems panaudota 200,0 tūkst. Lt),
Pakruojo miesto laikrodžio rekonstrukcijai panaudota 10,0 tūkst. Lt, Pakruojo suaugusiųjų ir
jaunimo centro patalpų rekonstrukcijai, Pakruojo švietimo skyriaus koridoriaus remonto darbams
panaudota 74,0 tūkst. Lt, socialinių butų remontui-56,1 tūkst. Lt. Iš dalies sumokėta už 20 butų
gyvenamojo namo Pergalės g., Pakruojo mieste, detalųjį planą ir techninį projektą (136,0 tūkst. Lt).
Suremontuoti Rozalimo mstl. vidurinės mokyklos išorės laiptai (jiems panaudota 15,9 tūkst. Lt).
Pakruojo rajono savivaldybės paimtos 5 382,0 tūkst. Lt paskolos lėšos panaudotos taip:
1. išlaidos švietimui – 3 354,5 tūkst. Lt (Lygumų, Rozalimo mokyklų ir „Atžalyno“
gimnazijos bendrabučio rekonstrukcijos darbams skirta 581,5 tūkst. Lt, Pakruojo „Atžalyno“
gimnazijos sporto salės statybai – 596,2 tūkst. Lt, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos bendrabučio
rekonstrukcijai – 1 047,0 tūkst. Lt, „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijai – 719,4 tūkst.
Lt, balsių pagrindinės mokyklos priestatui projektuoti – 141,6 tūkst. Lt ir kt.);
2. poilsio, kultūros ir religijos funkcijoms atlikti panaudota 389,8 tūkst. Lt (savivaldybės
dalis projektui „Pakruojo dvaro sodybos dalies – pastatų ir jos teritorijoje esančios Kruojos upės
pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams skirta 84,9 tūkst. Lt, Pakruojo dvaro sodybos
pritaikymui turizmo poreikiams – 73,8 tūkst. Lt, visuomeninio pastato Rimkūnų kaime patalpų
rekonstrukcijai – 60,0 tūkst. Lt, Žeimelio muziejaus rekonstrukcijos techniniam projektui – 60,1
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tūkst. Lt, Linkuvos šv. M. Marijos Škalplierinės bažnyčios teritorijos tvarkymo darbams – 73,5
tūkst. Lt ir kt);
3. būsto ir komunalinio ūkio funkcijoms atlikti panaudota 1 372,3 tūkst. Lt (Žvirblonių,
Triškonių, Sigutėnų, Gačionių ir Kalpokų kaimų apšvietimui įrengti skirta – 122,7 tūkst. Lt,
Pakruojo Vytauto Didžiojo gatvės apšvietimui įrengti – 205,0 tūkst. Lt, vandentvarkos objektų
remontui panaudota 69,8 tūkst. Lt, Pakruojo katilinės ir šiluminės trasos rekonstrukcijai – 300,0
tūkst. Lt, Šukionių ir Degučių kaimų geriamojo vandens ruošykloms įrengti – 100,0 tūkst. Lt,
Linkuvos miesto vandentvarkos objektų techninei inventorizacijai ir teisinei registracijai atlikti –
50,0 tūkst. Lt, Pakruojo Vytauto Didžiojo gatvės rekonstrukcijai – 384,4 tūkst. Lt;
4. aplinkos apsaugai panaudota 99,2 tūkst. Lt (Pašvitinio seniūnijos pastato nuotekų tinklų
statybai panaudota 6,3 tūkst. Lt, Petrašiūnų k. valymo įrengimų 0,4 KW elektros linijai projektuoti
ir įrengti 24,4 tūkst. Lt, Lygumų mokyklos valymo įrenginių statybai – 48,2 tūkst. Lt ir kt.);
5. ekonomikos funkcijoms atlikti panaudota 28,4 tūkst. Lt (savivaldybės dalis projektui
„Techninės dokumentacijos, reikalingos kelių abipus Latvijos ir Lietuvos sienos rekonstrukcijai,
parengimas“.
6. bendrų valstybės paslaugų funkcijoms atlikti panaudota 137,8 tūkst. Lt (Pakruojo rajono
bendrajam planui rengti panaudota 46,9 tūkst. Lt, savivaldybės pastato remontui – 84,9 tūkst. Lt ir
kt).
Skyrius administravo ministerijų skirtas lėšas Pakruojo rajono savivaldybės administracijai
kultūros ir mokslo paskirties pastatų remontui: 61,0 tūkst. Lt panaudota Rozalimo sen., Plaučiškių
k. esančiam pastatui ir 50 tūkst. Lt Linkuvoje, Varpo g. 16 esančio pastato daliai remontuoti.
Grikpėdžių kaimo bendruomenės centrui panaudota 75,0 tūkst. Lt, „Žemynos“ pagrindinės
mokyklos rekonstrukcijai – 1 875,0 tūkst. Lt.
Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2007 metais gauta 2 293,1 tūkst. Lt. Šaligatvių ir
automobilių stovėjimo aikštelei įrengti Klovainių mstl., Pušaloto ir Linkuvos gatvių sankryžoje,
panaudota 60,0 tūkst. Lt. Automobilių stovėjimo aikštelės prie TIC S. Neries gatvėje, Pakruojo
mieste, rekonstrukcijai skirta 203,7 tūkst. Lt, Linkuvos m. Daržų gatvės rekonstrukcijai 2,5 tūkst.
Lt, automobilių stovėjimo aikštelei prie Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projektuoti – 34,0
tūkst. Lt, Pakruojo miesto Vienybės aikštės rekonstrukcijos techniniam projektui atlikti – 147,5
tūkst. Lt, automobilių stovėjimo aikštelės remontui prie vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Pakruojo
mieste – 92,0 tūkst. Lt, Pakruojo miesto Pašilių gatvės rekonstrukcijos darbams – 316,6 tūkst. Lt.
Pakruojo Vytauto Didžiojo gatvės rekonstrukcijos I etapo darbams panaudota 499,7 tūkst. Lt,
Rozalimo miestelio Naujakurių gatvės rekonstrukcijos techniniam projektui – 17,0 tūkst. Lt,
Lygumų seniūnijos Kauksnųjų kaimo gatvės rekonstrukcijos techniniam projektui parengti – 23,0
tūkst. Lt, Mikniūnų kaimo Trivalakių gatvės rekonstrukcijos techniniam projektui – 25,0 tūkst. Lt,
Žeimelio miestelio E. Leijerio alėjos šaligatviams remontuoti – 30,3 tūkst. Lt.
Seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo remontui panaudota 358,0 tūkst. Lt.
Keliams greideriuoti ir žvyrkelių dangoms taisyti skaldos atsijomis panaudota 179,5 tūkst.
Lt. Sniegui valyti – 43,0 tūkst. Lt. Eismo reguliavimo priemonėms statyti, horizontaliam kelių
ženklinimui panaudota 30,2 tūkst. Lt.
Per 2008 metų I pusmetį panaudota 2094,7 tūkst. Lt. valstybės investicijų ir savivaldybės
biudžeto lėšų. Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti per metus panaudota 2094,7
tūkst.Lt , tai Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos Pakruojyje, P.Mašioto g.1, sporto salės statybai
1331,0 tūkst.Lt, Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės ventiliacijos sistemos įrengimui panaudota
163,7 tūkst. Lt. Iš LR aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros gauta 450,0
tūkst.Lt. lėšų avansiniam mokėjimui įrengti Dumblo saugojimo aikštelę Pakruojyje.
Savivaldybei priklausančių socialinių butų remontui iš viso panaudota 39,5 tūkst.Lt. iš spec.
programos lėšų panaudota 9,5 tūkst.Lt ir 30,0 tūkst.Lt iš biudžeto lėšų.
Nuomojamų patalpų šildymui išleista 3,1 tūkst. Lt. Pagal daugiabučių namų savininkų
bendrijų rėmimo fondo protokolus, daugiabučių namų renovacijai panaudota 22,0 tūkst.Lt.
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Iš privatizavimo fondo 326,5 tūkst.Lt. lėšų atlikti darbai: Linkuvos vaistinės patalpų
remontas 10,0 tūkst.Lt., Plaučiškių kultūros namų rekonstrukcijai 75,5 tūkst.Lt., savivaldybės
pastato patalpų remontui 13,0 tūkst.Lt., Linkuvos kultūros namų remontui 5,0 tūkst.Lt., Pergalės g.
20 butų pastato techniniam projektui 62,8 tūkst.Lt. ir kt.
Pakruojo rajono savivaldybės iš paskolos paimtos 1430,6 tūkst. Lt lėšos panaudotos: už
atliktus darbus projektui „Pakruojo dvaro sodybos pritaikymui turizmo reikmėms“ 394,3 tūkst.Lt.,
Linkuvos ambulatorijos stogo dengimui 28,9 tūkst.Lt., „Žemynos“ pagrindinės mokyklos
rekonstrukcijai 63,2 tūkst.Lt., projektui „Pakruojo dvaro sodybos dalies pastatų ir jos teritorijoje
esančios Kruojos upės pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams“ 337,0 tūkst.Lt., Pakruojo m.
Vytauto Didžiojo gatvės rekonstrukcijai 152,7 tūkst.Lt., kelio „Žvirbloniai-Čelkiai-Tarvydai“
remontui 20,0 tūkst.Lt., Plaučiškių kultūros namų remontui 100,0 tūkst.Lt., UAB „Pakruojo
vandentiekis“ gamybos plėtros programos įgyvendinimui 145,7 tūkst.Lt., Linkuvos lopšeliomokyklos „Šaltinėlis“ remontui 51,6 tūkst.Lt., Pakruojo ligoninės vėdinimo sistemos
rekonstrukcijai 53,6 tūkst.Lt., projektui „Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros sistemos
modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas“ 149,1 tūkst.Lt., ir kt.
Iš kelių priežiūros ir plėtros programos per 2008 metų I pusmetį gauta 1283,2 tūkst. Lt.
Pakruojo m. Vytauto Didžiojo gatvės rekonstrukcijai 474,2 tūkst.Lt., Klovainių mstl. Beržų gatvės
r-tui 80,0 tūkst.Lt., mašinų stovėjimo aikštelės P.Mašioto g.1 remontui 85,6 tūkst.Lt., vietinės
reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos defektų taisymui 490,0 tūkst.Lt., išdaužų taisymui
520,0 tūkst.Lt., greideravimo darbams 201,5 tūkst.Lt. Eismo reguliavimo priemonių įrengimui,
horizontaliam kelių ženklinimui panaudota 13,82 tūkst. Lt.
Teritorijų planavimo srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Peržiūrėta, analizuota ir teiktos pastabos Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano erdvinės plėtros koncepcijai.
2. Pateikta Savivaldybės tarybai aprobuoti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano erdvinės plėtros koncepciją.
3. Dalyvauta Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo procese.
Teikta Bendrojo plano rengėjui reikalinga informacija, kad būtų įgyvendinti planavimo tikslai ir
uždaviniai.
4. Peržiūrėti ir analizuoti Bendrojo plano tarpiniai sprendiniai.
5. Teiktos pastabos ir pasiūlymai Bendrojo plano rengėjui.
6. Organizuotas Bendrojo plano viešas svarstymas su visuomene ir dalyvauta projekto
svarstymuose.
7. Parengti atsakymai visuomenei, juridiniams asmenims dėl pateiktų pasiūlymų Bendrojo
plano sprendiniams, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo bei sprendinių poveikio vertinimo
ataskaitoms.
8. Paruošta 20 rajono tarybos sprendimų projektų dėl leidimo rengti detaliuosius planus,
formuojant naujus sklypus arba keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę.
9. Ruoštos paraiškos planavimo sąlygoms gauti. Išduoti 37 planavimo sąlygų sąvadai
teritorijų planavimo dokumentams rengti.
10. Paruošta 15 sutarčių dėl planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo žemės
sklypų naudotojams.
11. Dalyvauta detaliųjų planų, specialiųjų planų svarstymo su visuomene procesuose.
12. Organizuoti Nuolatinės statybos komisijos posėdžiai, kuriuose apsvarstyti ir suderinti 23
teritorijų planavimo dokumentai.
13. Pateikta Savivaldybės tarybai ar administracijos direktoriui tvirtinti teritorijų planavimo
dokumentai ( 16 projektų).
14. Konsultuoti ir informuoti fiziniai ir juridiniai asmenys apie teritorijų planavimo sąlygas
ir procedūras, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus.
15. Tvarkomas savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registras.
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16. Pakruojo rajono savavaldybės patvirtinti svarbesni (aktualesni) teritorijų planavimo
dokumentai, iš jų:
16.1. Linksmučių k. dalies gyvenamojo kvartalo detalusis planas;
16.2. Pakruojo m., Vilniaus g. sklypo suformavimo prekybos ir paslaugų centro statybai
detalusis planas;
16.3. Pakruojo m., Statybininkų g. 2 a sklypo reglamentų nustatymo prekybos ir paslaugų
centro statybai detalusis planas;
16.4. Rokonių k. detalusis planas UAB „TELE 2“ ryšio stočiai pastatyti;
16.5 Pakruojo r., Akmenėlių k. Pakruojo girininkijos Miško 57 ir 58 kvartalų dalių paskirties
keitimo detalusis planas (dolomito karjero Petrašiūnai II plėtra);
16.6. UAB „TELE 2“, UAB „BITĖ GSM“ ir UAB „OMNITEL“ mobiliojo ryšio bazinių
stočių išdėstymo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.
Šių metų pirmąjį pusmetį dirbta šiose srityse:
1. Teiktos pastabos ir pasiūlymai Bendrojo plano rengėjui.
2. Organizuotas Bendrojo plano viešas svarstymas su visuomene ir dalyvauta projekto
svarstymuose.
3. Parengti atsakymai visuomenei, juridiniams asmenims dėl pateiktų pasiūlymų Bendrojo
plano sprendiniams, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo bei sprendinių poveikio vertinimo
ataskaitoms.
4. Parengtas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir pateiktas Šiaulių
apskrities viršininko administracijai tikrinti.
5. Paruošti 8 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl leidimo rengti detaliuosius ir
specialiuosius planus.
6. Ruoštos paraiškos planavimo sąlygoms gauti. Išduoti 22 planavimo sąlygų sąvadai
teritorijų planavimo dokumentams rengti.
7. Išduotos planavimo sąlygos žemės sklypų padalinimo specialiesiems planams parengti.
8. Paruošta 7 sutartys dėl planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo žemės
sklypų naudotojams.
9. Dalyvauta detaliųjų planų svarstymo su visuomene procesuose.
10. Organizuoti Nuolatinės statybos komisijos posėdžiai, kuriuose apsvarstyti ir suderinti 9
teritorijų planavimo dokumentai.
11. Pateikta Savivaldybės tarybai tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus (11 projektų).
12. Konsultuoti ir informuoti fiziniai ir juridiniai asmenys apie teritorijų planavimo sąlygas
ir procedūras, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus.
13. Tvarkomas savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registras.
14. Pakruojo rajono savavaldybės tarybos patvirtinti svarbesni (aktualesni) teritorijų
planavimo dokumentai, iš jų:
14.1. UAB „Tele 2“ judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinės stoties Nr. 454.1
statybai Pašvitinio mstl. detalusis planas;
14.2. Žemės sklypo 20 butų gyvenamajam namui statyti Pergalės g., Pakruojo m. detalusis
planas;
14.3. Pakruojo r., Klovainių mstl. vandenvietės statybos sklypo detalusis planas;
14.4. Pakruojo r., Degėsių kaimo vandenvietės ir buitinių nuotekų valymo įrenginių sklypų
detalusis planas.
Žemėtvarkos srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Vykdant LR Vyriausybės nutarimus ir atsižvelgiant į Pakruojo r. žemėtvarkos skyriaus
prašymus buvo rengiami administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl parduodamų,
nuomojamų, suteikiamų naudotis žemės sklypų dydžių, ribų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų,
architektūrinių urbanistinių apribojimų, žemės servitutų duomenų nustatymo (13 įsakymų).
2. Rengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl žemės grąžinimo
natūra (9 įsakymai).
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3. Konsultuoti fiziniai ir juridiniai asmenys dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties
nustatymo, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos.
4. Peržiūrėti ir derinti geodeziniai žemės sklypų, esančių miestų teritorijoje, planai.
5. Rengti sprendimų projektai Tarybai dėl neprivatizuojamos (negražinamos) žemės.
Statybos srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Statytojams (užsakovams) išduota 191 statinių projektavimo sąlygų sąvadų (projektavimo
sąlygų) 2007 metais ir 113 2008 metų pirmą pusmetį.
2. Ruoštos paraiškos projektavimo sąlygas nustatančioms institucijoms.
3. Peržiūrimi nesudėtingų statinių projektai ir išduodami leidimai jiems statyti.
4. Organizuotas Nuolatinės statybos komisijos darbas. Pagrindiniai (svarbesni) objektai,
kuriems buvo rekomenduota išduoti statybos leidimus 2007 metais:
4.1. Kalpokų kaimo apšvietimo įrengimas;
4.2.Žvirblonių kaimo apšvietimo įrengimas;
4.3. Triškonių kaimo apšvietimo įrengimas;
4.4. UAB „TELE 2“ judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinė stotis 462.1 Rubaičių
k., Lygumų sen.
4.5. Judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinė stotis Nr. 463.1 Lauksodžio k.
4.6. Savarankiško gyvenimo namų rekonstrukcija;
4.7.Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas „RAIN“ Pakruojo r.
4.8. Visuomeninio pastato Rimkūnų kaime patalpų rekonstrukcija;
4.9. Petrašiūnų vaikų darželio remontas (katilinės įrengimas);
4.10.Judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinė stotis Nr. 460.1 Rokonių k., Rozalimo
sen.
4.11. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos bendrabučio rekonstrukcija;
4.12. Žeimelio sen. Baltausių užtvankos šachtos (perteklinio vandens praleidimo statinio)
rekonstrukcija;
4.13. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstravimas (I etapas);
4.14. Magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai (DN377) remonto darbai Pakruojo rajone;
4.15. AB „Hansabankas“ Pakruojo KAC patalpų rekonstrukcija;
4.16. Pakruojo darbo biržos Linkuvos informacijų ir konsultacijų centras;
4.17. Pakruojo miesto Vytauto Didžiojo gatvės rekonstrukcija;
4.18. Pakruojo r. Šukionių gyvenvietės geriamo vandens ruošyklos įrengimas;
4.19. Pakruojo r. Degučių gyvenvietės geriamo vandens ruošyklos įrengimas;
4.20. Plaučiškių kultūros namų rekonstrukcija;
4.21. Prekybos ir paslaugų centras Statybininkų g. 2 A, Pakruojis;
4.22. Kelio Nr. 4001 Žeimiai-Pamūšis-Pašvitinys 22,69-26,46 km, 27,55-32,86 km
remontas;
4.23. Nr. 2903 Rimšoniai-Klovainiai-Rozalimas 9,31 km tilto per Daugyvenę
rekonstravimas;
4.24. Kruojos upės dalies rekonstrukcija;
4.25. Pakruojo dvaro sodybos G104KP pritaikymas turizmo reikmėms;
4.26. Kelio Nr. 150 Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys ruožo nuo 13,30 iki 24 km dangos
stiprinimas Lygumų sen.
Pagrindiniai (svarbesni) objektai, kuriems buvo rekomenduota išduoti statybos leidimus
2008 m. I pusmetį:
4.1. VSDFV Pakruojo skyriaus administracinio pastato rekonstrukcija Vilniaus g. 30,
Pakruojo m.;
4.2. Pakruojo dvaro sodybos G104KP dalies pastatų ir jos teritorijoje esančios Kuojos upės
pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams;
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4.3. AB „VST“ 0,4 kV oro linijųL-200, L-300 iš KT Pš-613 rekonstrukcija Gedminių k.,
Pašvitinio sen.;
4.4. AB „VST“ 10 kV oro linijos Pš-600 „Binėnai“ iš Pašvitinio 35/10 kV TP
rekonstrukcija;
4.5. UAB „Šiaulių agrocentras“ grūdų priėmimo punktas Karašilio k., Pakruojo sen.;
4.6. AB „VST“ modulinė tranzitinė transformatorinė Pakruojo k. (Pakruojo dvaras);
4.7. UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“ automobilių techninių apžiūrų stotis Ryto g. 4,
Pakruojo m.;
4.8. Buitinių nuotekų tinklai Joniškio g. Nr. 2 ir Nr. 3, Pašvitinio mstl.;
4.9. UAB „Tele 2“ judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinė stotis Nr. 454.1
Pašvitinys;
4.10. Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namai Parko g. 4;
4.11. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokyklos rekonstrukcija (II etapas);
4.12. Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos namų statyba Laisvės a., Rozalimo mstl.;
4.13. AB „VST“ 10 kV KL „TR-22-TR-9“, 10 kV KL „TR-3-TR-22“, 10 kV KL „MT-52TR-9“, 10 kV KL „MT-52-TR-11“, 0,4 kV KL iš TR-11 rekonstrukcija Vytauto Didžiojo g.,
Pakruojo m.
5. Iš viso per 2007 metus išduoti 105 leidimai statyti pastatus ir 11 leidimų griauti statinius,
o 2008m. jau išduotas 51 leidimas statyti pastatus ir 1 leidimas griauti statinius.
6. Dalyvauta valstybinėse pastatų priėmimo komisijose nario teisėmis.
7. Kaupiama požeminių ir antžeminių išpildomųjų nuotraukų archyvinė medžiaga,
papildomas statinių projektų archyvas.
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2007 m. vykdyti viešieji pirkimai:
Pirkimo būdas
2007 metais vykdyti viešieji pirkimai iš viso:
Supaprastinto atviro konkurso būdu:
Įprastos komercinės praktikos būdu:
Darbų pirkimas
Paslaugų pirkimas
Prekės
Neskelbiamų derybų būdu:

Suma, Lt
9 837 408,24
7 158 163,00
22642 907,77
2261368,76
379876,48
1662,53
38000,00

Atlikti darbai finansuojami iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų:
1. Pakruojo miesto Vienybės aikštės rekonstrukcijos techninio projekto parengimo paslaugų
pirkimas;
2. Pakruojo m. Pašilio g. rekonstrukcijos darbų pirkimas;
3. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Pakruojo nestacionarių paslaugų centro statybos
darbų pirkimas;
4. Žeimelio mstl. E. Lejerio al. Šaligatvių remonto darbų pirkimas;
5. Žvyrkelio į Tričių k. remonto darbų pirkimas;
6. Pakruojo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės šaligatvių remonto darbų pirkimas;
7. Šaligatvių ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai Klovainių mstl. Pušaloto ir
Linkuvos gtv.sankryžoje;
8. Rozalimo miestelio Naujakurių gatvės rekonstrukcijos techninio projekto parengimo
paslaugų pirkimas;
9. Lygumų seniūnijos Kauksnųjų kaimo gatvės rekonstrukcijos techninio projekto
parengimo paslaugų pirkimas;
10. Mikniūnų k. Trivalakių gatvės rekonstrukcijos techninio projekto parengimo paslaugos;
11. Pakruojo m. Vytauto Didžiojo g. rekonstrukcijos techninio projekto vykdymo priežiūros
paslaugų pirkimas;
12. Automobilių stovėjimo aikštelės remonto prie vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“
Pakruojo m. darbų pirkimo;
13. Pakruojo m. Vytauto Didžiojo g. rekonstrukcijos darbų I etapo darbų pirkimas;
14. Stovėjimo aikštelės P. Mašioto g. 1, Pakruojis remonto darbų pirkimas.
Atlikti darbai finansuojami iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto, valstybės investicijų
ar privatizavimo fondo lėšų:
1. Visuomeninio pastato Rimkūnų k. patalpų rekonstrukcijos ir techninio – darbo projekto
paslaugų pirkimas;
2. Gyvenamo namo prof. Ušinsko g. 31, Pakruojis rekonstrukcijos darbų pirkimas;
3. Pakruojo r. Vaikų darželių ir mokyklų katilinių renovacijos verslo plano paruošimas
paslaugų pirkimas;
4. Pakruojo krašto muziejaus „Žiemgala“ pastato Vienybės a. 15, Žeimelis, rekonstrukcijos
techninio projekto parengimo paslaugos;
5. Rozalimo ambulatorijos rekonstrukcijos techninio projekto II etapo paslaugų pirkimas;
6. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos bendrabutyje
II etapo darbų pirkimas;
7. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pastato patalpų remonto darbų pirkimas;
8. Šukionių k. geriamojo vandens ruošyklos įrengimo projektavimo paslaugų ir darbų
pirkimas;
9. Degučių k. geriamojo vandens ruošyklos įrengimo projektavimo paslaugų ir darbų
pirkimas;
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10. Plaučiškių kultūros namų rekonstrukcijos techninio projekto parengimo paslaugų
pirkimas;
11. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos I etapo darbų pirkimas;
12. Linkuvos miesto kultūros namų salės kapitalinio remonto darbų pirkimas;
13. Pašvitinio kaimo kultūros namų salės kapitalinio remonto darbų pirkimas;
14. Pakruojo Vytauto Didžiojo g. 63 patalpų kapitalinio remonto darbų pirkimas;
15. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto salės įgarsinimo sistemos įrengimo darbų
pirkimas;
16. 20 butų gyvenamojo namo Pergalės g. Pakruojo mieste detaliojo plano ir techninio
projekto parengimo paslaugų pirkimas;
17. Pakruojo rajono savivaldybės administracijai priklausančio kultūros, mokslo paskirties
pastato Plaučiškių k. remonto darbų pirkimas.
Viešieji pirkimai, vykdyti 2008 metais I pusmetį:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.

Dumblo gerinimo įrenginių statyba Pakruojyje
Jovarų gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas ir prijungimas prie
Pakruojo miesto tinklų
Vandens gerinimo įrenginių statyba Pakruojyje
Pakruojo miesto nuotekų ir vandentiekio tinklo išplėtimas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Pakruojyje techninė
priežiūra
Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos remonto išdaužų
taisymo skaldos atsijomis ir greideriavimo darbai
Vietinės reikšmės kelio Žvirbloniai-Čelkiai-Tarvydai remontas
VĮ Pakruojo ligoninės Pakruojyje L.Giros g. 3, vėdinimo sistemos rekonstravimo
darbai
Techninių projektų, dalinių, specialiųjų ir bendrųjų ekspertizių atlikimo paslaugų
pirkimas
Socialinių būstų remonto darbai
Pakruojo raj. vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir
saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas
Socialinių būstų remonto darbai
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pastato patalpų remonto darbai
Pakruojo rajono Klovainių miestelio Beržų gatvės remonto darbai
Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namų įkūrimas senyvo
amžiaus įmonėms rekonstrukcijos darbai
Linkuvos ambulatorijos remonto darbai
Pastato Rimkūnų k. remonto darbai
Socialinio būsto remonto darbai
Linkuvos kultūros namų remonto darbai
Pakruojo miesto Purienų gatvės techninio projekto paslaugos
Automobilių stovėjimo aikštelės tarp poliklinikos ir VŠĮ ,,Retenė” pastatų techninio
projekto paslaugos
Darželio-mokyklos ,,Šaltinėlis” pastato rekonstrukcijos techninio projekto paslaugos
Eismo reguliavimo priemonių įrengimo darbai
Darželio-mokyklos ,,Šaltinėlis” Linkuvoje stogo remontas
Socialinio būsto remonto darbai
Pašvitinio seniūnijos pastato buitinių nuotekų tinklų statybos darbai
Rozalimo vaikų darželio anstato techninio projekto paruošimo paslaugos
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Pakruojo ,,Žemynos” pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos II etapo darbai
Pakruojo rajono savivaldybės posėdžių salės remonto darbai
Socialinio būsto remonto darbai
Patalpų pritaikymo žmonėms su negalia Pakruojo rajone statybos darbai
Ūdekų kaimo Rožių gatvės techninio projekto parengimo paslaugos
Pėsčiųjų ir dviračių tako iki Petrašiūnų kaimo techninio projekto parengimo paslaugos
Linksmučių kaimo Naujosios gatvės techninio projekto paslaugos
Pravažiavimo tarp P. Mašioto ir Saulėtekio gatvių techninio projekto paslaugos
Pakruojo m. Taikos gatvės šaligatvio techninio projekto paslaugos
Stambiagabaričių atliekų aikštelių detaliųjų planų parengimo paslaugos
20 butų gyvenamojo namo statybos darbai

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

10.Civilinė metrikacija
2007 metais ir nuo 2008 m. sausio 1d. iki birželio 30 d. rajone nuo sausio 1d. iki birželio 30d.
rajone sudaryti 340 gimimo akto įrašų. Iš jų 3 akto įrašai sudaryti negyvagimiams.
Apskaityta 17 vaikų, gimusių užsienyje, gimimas (JAV, Vokietijoje, Airijoje, Dž.Britanijoje).
Įforminta 165 tėvysčių, iš jų teismo sprendimu – 8. Teismo keliu nuginčyta tėvystė 11
vaikų. Įvaikinti 5 vaikai. Iš jų 2 vaikai Prancūzijos ir JAV piliečių.
Įregistruotos 185 santuokos. Apskaityta 24 bažnytinės santuokos ir 9 santuokos sudarytos užsienyje
(Vokietijoje, JAV, Dž. Britanijoje ir Airijoje). Išduota 15 pažymų dėl santuokos sudarymo
užsienyje.
Įregistruota 109 ištuokos.
Rajone įregistruotos 665 mirtys, iš jų -2 kūdikiai iki 1m. amžiaus.
Sudaryti 236 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašai.
Sudaryta 26 akto įrašo ištaisymo bylos, 5 pavardės pakeitimo ir 2 vardo pakeitimo
bylos.
Kiekvieno mėnesio 1 ir 16 dienomis apie sudarytus civilinės būklės aktų įrašus buvo
atsiskaitoma su Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir LR Teisingumo
ministerija. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos buvo atsiskaitoma su Pakruojo rajono policijos
komisariato Migracijos poskyriu dėl mirusių piliečių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų.
Toks pat atsiskaitymas buvo vykdomas ir su kitais respublikos miestų ir rajonų policijos
komisariatų Migracijos poskyriais. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos buvo atsiskaitoma su
savivaldybės karo prievolės administravimo specialistu dėl Pakruojo rajone mirusių 16-26 m.
amžiaus vyrų. Taip pat buvo atsiskaitoma su Karo prievolės administravimo tarnybos teritoriniu
Pakruojo skyriumi dėl Pakruojo rajone mirusių iki 45m. amžiaus vyrų.
Kiekvieno mėnesio 1d. buvo atsiskaitoma su LR Statistikos departamentu dėl gydymo
įstaigose išduotų medicininių mirties liudijimų.
Sudaryti du 2006 ir 2007 metų abėcėliniai žurnalai, kurių vienas egzempliorius
perduotas Centriniam Metrikų archyvui.
Dėl pakartotinių dokumentų gavimo iš Civilinės metrikacijos archyvo kreipėsi 1695
žmonės.
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11.Seniūnijų veikla
a. Pakruojo seniūnija
Pakruojo seniūnija užima 14159 ha teritoriją, kas sudaro 10,8 % nuo viso rajono teritorijos
(131560 ha). Gyvena 8489 gyventojai, kas sudaro 29,7 % nuo visų rajono gyventojų. Mieste – 5921
gyventojai, kas sudaro 69,3 % nuo visų seniūnijos gyventojų, kaime 2568 gyventojai – 30,7 % .
Didesni seniūnijos kaimai: Jovarai – 563 gyventojai; Pakruojo kaimas – 576 gyventojai;
Linksmučiai – 366 gyventojai; Mažeikoniai – 338 gyventojai; Preičiūnai – 236 gyventojai.
Seniūnijos kolektyve dirba 16 darbuotojų.
Per 2007 metus buvo gauti ir išspręsti 35 raštiški gyventojų skundai.(2008 I-II ketv. – 14)
Gautas 21.(2008 I-II ketv. – 12) prašymas medžių nupjovimui, išduota 21 .(2008 I-II ketv. – 11)
leidimas medžiams pjauti. Pagrindinė skundų priežastis – (2007)netinkamas kaimynų elgesys,
kiemų sutvarkymas, vaikų nepriežiūra, daržų apsėmimas, kapaviečių nepriežiūra, kapaviečių ribų
nepasidalijimas Pakruojo kapinėse, ginčai dėl sklypų ribų, keliamas triukšmas ir kt. Nemažai
priimta ir išnagrinėta žodinių gyventojų skundų. Mieste buvo suorganizuoti susitikimai su
daugiabučių namų gyventojais. Buvo sprendžiami nelegalių sandėliukų statybos, triukšmo iš kieme
esančios pavėsinės, skystų atliekų pilimo, bendro naudojimo sandėliukų ir kt. klausimai. Preičiūnų,
Sigutėnų, Pakruojo, Mažeikonių, Linksmučių kaimų bendruomenėse vyko susitikimai su
gyventojais, kur buvo aptariami namų numerių, gatvių pavadinimų, aplinkos tvarkymo, socialiniai
ir kt. klausimai. Didelis dėmesys buvo skiriamas Pakruojo kaimo aplinkos tvarkymui, todėl nuo pat
sausio mėn. 10 d. kalbėtasi su Pakruojo kaimo gyventojais įvairių vietovių sutvarkymo, projektų
rengimo klausimais. Sausio 26 d. vyko Sigutėnų bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, naujai
išrinkta pirmininkė Pranutė Kvedarienė. Tarpininkauta Pakruojo kaimo Skvero g. 12 gyventojams
išsirenkant aktyvą, kuris bent kiek rūpintųsi šio namo gyventojais. Birželio 19 d. įkūrėme
Linksmučių kaimo bendruomenę, pirmininku išrinktas Valentas Misiūnas. Birželio 27 d. įkurta
Pakruojo kaimo bendruomenė, pirmininku išrinktas Leonas Gaška, o lapkričio mėn. 16 d. įkurta
Jovarų kaimo bendruomenė, pirmininke išrinkta Janina Valiušienė. Siekiant užtikrinti geros patirties
sklaidą, gruodžio 18 d. buvo suorganizuotas seniūnijos bendruomenių aktyvo susirinkimas
gruodžio 18 d., kurį nutarta rengti keletą kartų metuose. (2008) netinkamas kaimynų elgesys, kiemų
sutvarkymas, vaikų nepriežiūra, daržų apsėmimas, kapaviečių nepriežiūra, kapaviečių ribų
nepasidalijimas Pakruojo kapinėse, ginčai dėl sklypų ribų, keliamas triukšmas ir kt. Labai daug
pastangų reikalauja konfliktas vykstantis Vytauto Didžiojo gatvės 70 ir 72 namų kieme, kurio
priežastis yra ten stovintis krepšinio stovas ir po vienu iš namų langais perkelti drabužių
džiaustymo stovai. Šiai dienai konfliktas nėra išspręstas dėl emocinių nesutarimų vienos namo
atstovės su likusiais kiemo gyventojais. Nemažai priimta ir išnagrinėta žodinių gyventojų skundų.
Mieste ir kaimuose organizuojami reidai kartu su policijos komisariato darbuotojais kaip
laikomasi gyvūnų laikymo taisyklių. Dauguma gyventojų už įvairius pažeidimus – įspėti. Su UAB
„Pakruojo komunalininkas“ pastoviai palaikomas ryšys, sprendžiant beglobių gyvūnų problemą.
Užregistruoti 176 šunys ir 50 kačių, išduoti jiems žetonai.
(2007)Nuo liepos 1 dienos vykdomas gyvenamosios vietos deklaravimas. Gyvenamaja vieta
deklaravo 296, neturintys jos 9, isduotos 435 pazymos apie deklaruota gyvenamaja vieta. Surasyti
35 sprendimai apie GVD duomenu panaikinima. (2008) Gyvenamaja vieta deklaravo 142,
neturintys jos 8, isduotos 238 pažymos apie deklaruota gyvenamaja vieta. Surašyti 52 sprendimai
apie GVD duomenu panaikinima. Kurių skaičius labai padidėjo, pradėjus vykdyti visuotinę
rinkliavą už šiukšles.
Pildytos ūkininkų statistinės ataskaitos ir pateiktos žemės ūkio skyriui.
Siekiant užtikrinti jaunuolių užimtumą vasaros metu, projekte su darbo birža (2007) buvo
įdarbinti 55 moksleiviai, kurie vykdė miesto viešųjų teritorijų tvarkymo darbus. Buvo vykdomi
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projektai ,,Graži aplinka- teigiamas energijos šaltinis“, ,,Nebūk abejingas gamtai“ ir kt. (2008) buvo
įdarbinta 21 moksleivis, kurie vykdė miesto viešųjų teritorijų tvarkymo darbus.
Socialinio darbo srityje seniūnijoje dirba 3 socialiniai darbuotojai, kurie aptarnauja 5921
miesto
gyventojus bei 2568 seniūnijos kaimų gyventojus. Nuo 2007 metų vasario darbui su rizikos
šeimomis priimtas naujas darbuotojas. 2007 metais seniūnijoje užregistruoti: 132 (2008 I-II ketv. –
124) - vieniši asmenys, 587 (2008 I-II ketv. – 615) - gyventojai turintis negalią, 72 (2008 I-II ketv.
– 74) – vaikai iki 18 metų su negalia. Surašyti 262 (2008 I-II ketv. – 128) buities tyrimo aktai. 39
(2008 I-II ketv. – 36) - šeimos laikomos rizikos šeimomis, kuriose gyveno – 85 (2008 I-II ketv. –
79) vaikai. Buvo užpildyti ir pristatyti į socialinės rūpybos skyrių 1119 (2008 I-II ketv. – 478)
prašymai- paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kompensacijai už būsto šildymą,
nemokamam maitinimui, įvairioms pašalpoms gauti). Metų bėgyje yra sudarinėjami ir tikslinami
sąrašai:
dėl nemokamo moksleivių maitinimo, gaunamos įvairios labdaros paskirstymo,
mokyklinių prekių įsigyjimui, lengvatų lankytis bibliotekose, vasaros stovyklų lankymo, darželiams
apie vaikus dėl vienokių ar kitokių priežasčių atleistus nuo mokesčio už darželį. Sudaryti sąrašai
maisto produktų, Velykinių ir Kalėdinių paketų gavimui. Lapkričio mėnesį sukviesti globėjai į
seminarą kultūros centre. Pastoviai lankomos socialiai remtinos šeimos, seni vieniši žmonių. Buvo
lankomos rizikos šeimos ir kitos pagal būtinumą. Socialinių darbuotojų iniciatyva, pasitelkus
policijos ir seniūnijos darbuotojus buvo vykdomi reidai į problemines šeimas pašalpų mokėjimo
dienomis. Mažas pajamas turinčioms 476 šeimoms išdalinti maisto produktai. Pastoviai lankomos
asocialios šeimos, pravedami pokalbiai su jomis
2007 metais viešiesiems darbams buvo įdarbinti 23 (2008 I-II ketv. – 14) seniūnijos
gyventojai. Vienuolika žmonių teismo nutarimu atidirbo nemokamus viešuosius darbus (2098val.).
Pagrindiniai darbai atliekami viešųjų darbų pagalba: (2007)medžių pjovimas, - 57 vnt;
krūmų pjovimas - 0,9 ha; šakų, žolės, krūmų išvežimas, jų deginimas – 3450 m3; buvo vykdoma
26,2 tūkst. kvadratinių metrų gatvių ir šaligatvių priežiūra; bei 60,1 tūkst. kvadratinių metrų žaliųjų
plotų ir parkų priežiūra; medelių rovimas, pervežimas, sodinimas ir pririšimas - 1250 vnt; žolės ir
krūmų pjovimas krūmapjovėmis – 46,5 ha; žolės pjovimas vejapjove – 0,8 ha; šiukšlių rinkimas
seniūnijoje – 65 ha, žolės grėbimas rankiniu būdu – 39 ha. Atlikti turgelio pastatų remonto ir
dažymo darbai, lietaus kanalizacijos 9 šulnelių priežiūros ir remonto darbai, suolų, tilto turėklų,
apsauginių tvorelių dažymo darbai, atnaujintas miesto riboženklis, skalda naujai užpilti Linksmučių
kapinių takai. Mieste yra 40 gėlynų, kurie apsodinti daugiametėmis gėlėmis (pavasarį pasodinta 500
vnt, rudenį 200 vnt). Gėlynai pastoviai prižiūrimi: ravimi, purenami, tręšiami, laistomi, naudojamos
apsaugos priemonės nuo kenkėjų. Gėlynai atnaujinami, o atlikusios daugiametės gėlės sodinamos
naujai kuriamuose gėlynuose. Nupjaunama žolė įstaigų teritorijose, kurios neturi žoliapjovių.
(2008) medžių pjovimas, - 33 vnt; krūmų pjovimas - 0,5 ha; šakų, žolės, krūmų išvežimas, jų
deginimas – 1320 m3; buvo vykdoma 13,6 tūkst. kvadratinių metrų gatvių ir šaligatvių priežiūra;
bei 60,1 tūkst. kvadratinių metrų žaliųjų plotų ir parkų priežiūra; medelių rovimas, pervežimas,
sodinimas ir pririšimas - 700 vnt; žolės ir krūmų pjovimas krūmapjovėmis – 46,5 ha; žolės
pjovimas vejapjove – 0,8 ha; šiukšlių rinkimas seniūnijoje – 65 ha, žolės grėbimas rankiniu būdu –
39 ha. Atlikti lietaus kanalizacijos šulnelių priežiūros ir remonto darbai, suolų, tilto turėklų,
apsauginių tvorelių dažymo darbai. Mieste yra 40 gėlynų, kurie apsodinti daugiametėmis gėlėmis
(800 vnt.) Gėlynai pastoviai prižiūrimi: ravimi, purenami, tręšiami, laistomi, naudojamos apsaugos
priemonės nuo kenkėjų.
Pastoviai visų metų bėgyje vykdomi UAB „Pakruojo komunalininkas“ atliekamų miesto
tvarkymo darbų kokybės kontrolė, raštu informuojame apie pastebėtus trūkumus, ieškome būdų
iškilusioms problemoms spręsti. Buvo vykdoma gatvių valytojų kontrolė, kurios dirbo viešuosius
darbus. Su UAB „Pakruojo komunalininkas“ spręsti klausimai dėl gatvių priežiūros, apšvietimo ir
beglobių gyvūnų, buvo padėta išaiškinti skolininkus už šiukšlių išvežimą.
Surinkta 10300 litų vietinės rinkliavos, apie 18000 Lt už butų nuomą vietiniam ūkiui.
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Seniūnijos raštvedė per 2007 metus užregistravo dokumentų viso 5221 (2008 I-II ketv. –
2631): tame skaičiuje 348 (2008 I-II ketv. – 169) - gautų dokumentų 413 (2008 I-II ketv. – 198) siunčiamų dokumentų, 1240 (2008 I-II ketv. – 658) – gyventojų prašymai, 1249 (2008 I-II ketv. –
639) - gyventojams išduotų pažymų iš jų: 200 (2008 I-II ketv. – 112) - soc. rūpybos skyriui, 15
(2008 I-II ketv. – 5) – vaiko teisių apsaugai, 205 (2008 I-II ketv. – 107) – įmonėms, įstaigoms, 4
(2008 I-II ketv. – 3) – advokatų kontorai, 159 (2008 I-II ketv. – 88) – šeimų sudėtys įstaigoms, 156
(2008 I-II ketv. – 81) – policijai ir prokuratūrai, 184 (2008 I-II ketv. – 99) – teismui, 9 (2008 I-II
ketv. – 5) – pataisos inspekcijai, 78 (2008 I-II ketv. – 37) – krašto apsaugai, 8(2008 I-II ketv. – 3) –
notarei, 7 (2008 I-II ketv. – 2) - antstoliui, 978 (2008 I-II ketv. – 421) - prašymų-paraiškų. Surašyta
nurašymo aktų - 45, įsakymų - 49, darbuotojų pasitarimų protokolų- 9. Tvarkomas archyvas,
sutvarkytos 35 bylos. Užvesta 16 metų jaunuolių karinės įskaitos kortelės- 38. Išrašytos 24 pažymos
SoDrai apie darbo užmokestį. Iš kompiuterinės kartotekos išbraukta 110 mirę asmenys, sudaryta
gimusių asmenų kortelių-73. Išduota 27 leidimai žemės kasimo darbams, išduota 108 leidimai
laidojimui, 30 leidimai paminklams statyti.
Tvarkomas archyvas, sutvarkytos 56 bylos, sutvarkytas 2007 metų dokumentų valdymo
planas, 2005 metų bylų nomenklatūros suvestinė, patikslintas registrų sąrašas ir suderinta su
Šiaulių apskrities archyvu..
Vedama miesto žemės nuomos apskaita. Pristatytas žemės nuomotojų sąrašas Pakruojo
rajono savivaldybei apmokestinimui. Išdalinti 49 priminimai skolininkams už žemės nuomą.
Išdalintos 228 žemės nuomos deklaracijos.
Nuolat dirbamas darbas karinės prievolės administravimo srityje: sudarytas iki šauktinių –
šauktinių jaunuolių sąrašas, nuolat tikslinama kartoteka, dvidešimčiai jaunuolių įteikti šaukimo
lapeliai, sutikrinami sąrašai karo prievolininkų iki 45 metų ir vedama jų kartoteka, kas mėnesį
pateikiamos žinios apie mirusius karo prievolininkus.
Pagal reikalavimą pateikiami įvairūs duomenys apie seniūnijos veiklą visiems savivaldybės
skyriams. Išmokant pašalpas, yra teikiama pagalba vietinio ūkio ir statybos skyriui, išieškant
įsiskolinimus iš asmenų skolingų už nuomą, skaičiuojamą už suteikta gyvenamąjį plotą
savivaldybei priklausančiuose pastatuose. Pagal pareikalavimą yra derinami įvairūs projektai,
išduodamos techninės sąlygos lietaus kanalizacijos įrengimų projektavimui, naujai statomiems
objektams.
Lapkričio pirmai dienai buvo atvežta smėlio ir juodžemio į Pakruojo, Linksmučių civilines
kapines, nupirkta žvakelių ir uždegta ant neprižiūrimų kapaviečių. Buvo išpirktas autobusas žmonių
nuvežimui į Linksmučių kapines.
Seniūnijoje metų bėgyje buvo suorganizuota nemažai renginių, prie kurių rengimo labai
aktyviai prisideda visas seniūnijos kolektyvas. (2007) Žmonių su negalia klubas „Optimistai“
gegužės 15 dieną paminėjo Tarptautinę šeimos dieną. Birželio 9 d. žmonių su negalia šeimų klubo
„Optimistai“ ir seniūnijos iniciatyva buvo suorganizuota Linksmučių pušyne žmonių su negalia
sporto ir meno šventė, kurioje dalyvavo virš 40 žmonių. Liepos 27 d. dalyvauta apskrities žmonių
su negalia sporto šventėje. Liepos 27 d. suorganizuota ekskursija po į Etnokosmologijos muziejų
neįgaliesiems. Gruodžio mėn. surengta išvyka neįgaliesiems Panevėžio J. Miltinio dramos teatrą.
Liepos mėn. seniūnijoje buvo sudarytos 3 komisijos, kurios lankė visas seniūnijos sodybas,
įmonių, organizacijų, mokyklų ir darželių teritorijas, vertini gražiausiai besitvarkančius. Apžiūros
rezultatai buvo suvesti ir 31 sodybą buvo pristatytos rajoninei komisijai, 134 sodybų savininkų
buvo pagerbti lapkričio 10 d. suorganizuojant gražiausių seniūnijos sodybų šeimininkų pagerbimo
šventę „Tvarkdaraitis 2007“. Organizuotas Kalėdinis ir Naujametinis įmonių, įstaigų, individualių
sodybų pasipuošimo įvertinimas. Paruoštos padėkos, nupirkti prizai ir išvežiota įstaigoms, įmonėms
ir individualių namų savininkams.
Apie seniūnijos kai kuriuos darbus gyventojai informuojami rajoninėje ir apskrities spaudoje
bei seniūnijos stenduose.
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b. Linkuvos seniūnija
Linkuvos seniūnija , vykdydama savo misiją , įstatymų nustatyta tvarka teikdama
gyventojams viešojo administravimo paslaugas :
1. organizavo seniūnijos darbą , atitinkantį Vietos savivaldos, Viešojo administravimo bei
kituose įstatymuose nurodytus reikalavimus;
2. siekė gyventojų tarpe įgyti seniūnijos , kaip savivaldybės dalies ,autoritetą, stiprinti
Pakruojo rajono savivaldybės autoritetą;
3. siekė užtikrinti sklandų seniūnijos darbą.
2007 metais paruoštas Linkuvos seniūnijos plėtros planas.
Linkuvos seniūnijos dėmesio centre buvo gyventojų prašymai, pageidavimai,
pasiūlymai ir skundai. Stengėmės , kad gyventojai į jiems rūpimą klausimą atsakymą gautų per kuo
trumpesnį laiką. Pagal kompetenciją konsultavome gyventojus įvairiais klausimais.
2007m. iš gyventojų gavome 7, 2008m.I pusmetį 4 raštiškus prašymus dėl lietaus
kanalizacijos, gyvenamosios vietos adreso pakeitimo, kelio sutvarkymo ir kt. Buvo suorganizuotos
5 gyventojų sueigos 2007 ir 4- 2008 metais. Jose buvo nagrinėjami teritorijos tvarkymo , miesto
švaros , naujos atliekų tvarkymo tvarkos išaiškinimo, konteinerių nuomos ir kiti klausimai.
Sueigose dalyvavo atsakingi Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pareigūnai. Tokių
susitikimų su valdžios atstovais praktika duoda teigiamos naudos. Gyventojai iš karto gauna
atsakymus į jiems rūpimus klausimus.
2007 m. išduotos 587, 2008- 436 pažymos apie šeimos sudėtį ,
gyvenamą vietą , turimą žemę ir kitos. 2007m. užregistruota 76, 2008-26 mirties aktai , išduota tiek
pat mirties liudijimų. 2007m. išduoti 94, 2008m.-36 leidimai laidojimui Linkuvos civilinėse
kapinėse . Per ataskaitinį laikotarpį Linkuvos seniūnijoje gimė 46 vaikai. Tai nedžiugina, nes
rodo , kad Linkuva sensta.
Gyventojų patogumui seniūnijoje dirba vyr. specialistė žemės ūkio klausimams.
Balandžio – birželio mėnesiais vyko pasėlių deklaravimas. Viso Linkuvos seniūnijoje pasėlius
deklaravo 454 žemdirbiai 2007m. ir 418 2008m.. Ūkininkai tikslino žemės ūkio ir kaimo valdas
valdų registre. Gyventojams buvo dalinamos pieno kvotos.
Linkuvos seniūnijoje didelis dėmesys skiriamas socialiniam darbui. Gyventojams
teikiama socialinė – informacinė pagalba ir šios konsultacijos: išklausymas, emocinis palaikymas,
atjauta, realios situacijos įvertinimas. Ataskaitiniu laikotarpiu dirbome su 89 vienišais asmenimis ,
32 - I -os grupės , 181 - II-os grupės ,126 - III-ios grupės invalidais , 31 vaiku su negalia iki 18
metų, 127 daugiavaikėmis šeimomis , 12 globojamų vaikų , 21 globojamamu seneliu, 127
daugiavaikėmis šeimomis, 31 socialinės rizikos šeima . Skurdžiai gyvenančioms 256 šeimoms
dalinome maistą iš intervencinių atsargų. Su Linkuvos bendruomenių centru bendradarbiauta
įgyvendinant projektą „Vienišų vyresnio amžiaus žmonių integravimas į bendruomenę“. Gauta
prieiga prie sodros duomenų bazės.
Kiekvienais metais rajono darbo biržai yra sudarinėjami socialiai remtinų asmenų
sąrašai pagal būtinybę atidirbti viešuosius darbus. Linkuvos seniūnijoje, kaip ir visame rajone, ypač
aktuali bedarbystės problema. Čia vyrauja tik mažos įmonės. Bedarbystės lygiui sumažinti vietos
gyventojai nuolat skatinami per darbo biržą dalyvauti viešuosiuose darbuose. Seniūnija kasmet
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įdarbina didelį būrį socialiai remtinų žmonių. 2007 metais buvo įdarbintas 51 žmogus, 18 į
valstybės subsidijuojamą vietą. Viešuosiuose darbuose įdarbinome 63 vaikus. Visi pagrindiniai
teritorijos tvarkymo darbai atliekami per viešuosius darbus. Prižiūrimos ir tvarkomos miesto
civilinės kapinės (plotas 3,2 ha.), viešųjų darbų pagalba prižiūrimi vienišų asmenų , kuriuos laidojo
seniūnija, kapai. Civilinėse kapinėse išpjauta 20 avarinių medžių, tai seniūnijai kainavo apie 7000
litų. Baigti vandens telkinio valymo darbai Joniškėlio gatvėje. Tai kainavo apie 20000 litų.
Linkuvos bendruomenės ir gyventojų prašymu Pakalnio gatvėje pradėta įrengti 1 ha bendro
naudojimo sporto, laisvalaikio, rekreacinė zona. Joje iškastas tvenkinys, išlyginta teritorija.
Pradėti darbai Stadiono gatvėje prie Linkuvos gimnazijos stadiono naujai ruošiamoje sporto
aikštelėje, kuri bus padengta dirbtine danga. Naujai sukurtos gėlių kompozicijos „Drugelis“, gėlių
medis ir gėlių kompozicija išvažiuojant iš Linkuvos miesto Dariaus – Girėno gatvėje prie buvusių
Linkuvos kooperatyvo sandėlių. Seniūnijos prašymu suremontuota autobusų stotis, Ruponių kaime
įrengta autobuso sustojimo vietoje stoginė.
Pagal galimybes tvarkomi seniūnijai priklausantys keliai ir gatvės. Tai viena iš didžiausių
problemų seniūnijoje , kadangi šiems darbams trūksta lėšų . Pakelių šienavimui išleista 12000 Lt.
Šiemet Linkuvos mieste visos gatvės asfalto danga buvo suremontuotos, o žvyro danga esančios
gatvės, kaip ir kiti seniūnijos žvyro danga keliai, du kartus nugrederuotos, papilta skaldos atsijų.
Buvo išvalyti paviršinio vandens nuleidimo grioviai (miesto teritorijoje apie 2,8 km.) iškirsti krūmai
šalikelėse (apie 3 km.)
Ruponių ir Kalpokų kaimuose įvestas gatvių apšvietimas. Ruponių kaime pagaminti gatvių
pavadinimų lentelės ir namų numeriai ir uždėti ant namų (lentelių pagaminimo kaina 1321,79 Lt.).
Įrengtos Triškonių kaime bibliotekos patalpos, Rimkūnų bibliotekai pagamintos apsauginės
žaliuzės. Seniūnijos patalpose įrengta plačiajuosčio interneto patalpa, kainavusi 1300 Lt., pakeistas
katilinės kuro katilas, kurio pastatymo ir pajungimo darbai kainavo 9979,21 Lt
2007 metais seniūnijos gyventojams išmokėta 133 469,44 litai pašalpų, 2008 m. pirmą
pusmetį- 103 120,08 lt.
Nuo 2007m. liepos 1 d. seniūnijoje pradėta dirbti su gyvenamosios vietos deklaravimo
programa. Per laikotarpį nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo išduotos 175 gyvenamosios vietos
deklaravimo pažymos, priimta 10 prašymų deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje, per 2008m. I
pusmetį- 252 gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos, priimti 5 prašymai deklaruoti
gyvenamąją vietą užsienyje. Gyvenamąją vietą deklaravo 271 žmogus. Taip pat buvo tikslinami
duomenys apie vaikų deklaravimo vietą, tėvų prašymu.
Seniūnijoje ataskaitiniu laikotarpiu buvo suorganizuota nemažai renginių, kuriuos rengiant
prisidėjo visas seniūnijos kolektyvas. Tai - seniūnijoje registruotų bendruomenių ir klubų šventė,
Joninių šventė, Linkuvos miesto šventė. Tradicinei miesto šventei gauta iš rėmėjų 16200 Lt. Iš viso
išleista šventės renginiams 24857,78 Lt., Dalyvavome Pakruojo miesto šventėje . Šventinėje
eisenoje 2 metus iš eilės užėmėme III – ą vietą. Kartu su Linkuvos bendruomenių centru, Linkuvos
moterų klubu „Šypsena“, pagyvenusių žmonių „Pabūkime kartu“ klubu, Linkuvos klebonu
organizavome rajono bendruomenių sąskrydį Linkuvos mieste,susitikimą-paskaitą su gydytoja
Filomena Taunyte-Paškoniene, Kūčių vakarienę vienišiems, socialiai remtiniems žmonėms,
Kalėdų eglutės įžiebimo šventę Linkuvos mieste. Apie seniūnijos atliktus darbus gyventojai
informuojami spaudoje , seniūnijoje esančiuose stenduose talpinamos švenčių nuotraukos.
Pastebėtas teigiamas reiškinys bendruomenių gyvenime. Nuo bendrų švenčių , talkų
bendruomenės pereina prie projektų rašymo paramai gauti. Atsiranda poreikis ir supratimas
patiems keisti savo aplinką ir gyvenimo būdą. Plėtojamas vienas iš pagrindinių seniūnijos veiklos
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krypčių darbas su gyventojų bendruomenėmis. Padedama jiems ruošiant projektus, konsultuojama
įvairiais klausimais. Padėjome Ūdekų, Rimkūnų, Triškonių kaimų bendruomenėms paruošti
projektus į žemės ūkio ministeriją, kurie laimėjo nemažas sumas: Ūdekų bendruomenė 19000 Lt.,
Rimkūnų – virš 18000 Lt., Triškoniai -19000 Lt. Tos lėšos skirtos bendruomenės patalpų,
įsirengimui.
Linkuvos seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo pagal Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos parengtą darbuotojų kompetencijos tobulinimo projektą mokymuose. (4 darbuotojai
įgijo ECDL 7 modulių pažymėjimus) Socialiniai darbuotojai profesinę kompetenciją kėlė kursuose
(40 akval.) pagal „Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos
tobulinimas“ paruoštą projektą. Du socialiniai darbuotojai savo lėšomis dalyvavo tarptautiniame
seminare (18 ak.val.) „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Italijoje“. Dvi socialinės
darbuotojos savo lėšomis įgijo aukštąjį universitetinį socialinio darbo ir aukštąjį neuniversitetinį
socialinio darbo išsilavinimą. Seniūnė profesinę kompetenciją kėlė (160 akval.) pagal projektą
„Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas“ mokymuose.
Buhalterė kvalifikaciją kėlė „Biudžetinių įstaigų apskaitos politika, finansinės atskaitomybės
standartai“ (14 ak.val.) kursuose.

c. Klovainių seniūnija
Gyventojams išduota 640 pažymų 2007 m. ir 336 pažymos 2008 m. I pusmetį.
Gyventojų deklaravimas: 2007 m. aptarnauta 316 piliečių, 2008 m. I p. -519.
Įregistruota 50 mirčių 2007 m. ir 21 – 2008 I p.
Pakruojo PK, prokuratūros ir pataisos inspekcijos prašymu 2007 m. išduotos 84 pažymos,
2008 m. I p.-36.
5. 2007 m.išsiųsti 228 siunčiamieji raštai, 2008 m. I p.-125
6. 2007 m. parengti 72 seniūno įsakymai., 2008 m. I p.-20.
7. 2007 m. atlikta 100 notarinių veiksmų, 2008 m. I p.-244.
8. Priimta ir išnagrinėta 2007 m. 24 raštiški gyventojų skundai ir prašymai, 2008 m. I p.-3.
9. Priimta ir išnagrinėta virš 90 žodinių skundų ir prašymų 2007 m.. 2008 m. I p.- 38.
10. Vykdytas gyventojų valdų registracijos duomenų atnaujinimas. 2007 m. priimti 196
piliečiai, 2008 m. I p.- 238.
11. Pasėlių deklaravimas: 2007 m.priimtas 361 pilietis, 2008 m. I p.-340.
12. Vykdyta viešųjų darbų programa.
12.1. 2007 m.dirbo 46 žmonės, 2008 m. I p. -18. Darbai atlikti seniūnijos
kaimuose:
Gačionių, Balsių, Spilgių, Titonių, Pamūšio, Petrašiūnų, Laipuškių ir Klovainių mstl.
. 12.2. 2007 m. organizuoti viešieji darbai 10-čiai moksleivių, įdarbinti soc. remtinų šeimų vaikai
12.3. 2007 m. įrengta patalpa plačiajuosčiam internetui.
12.4.2007 m. ir 2008 m. I p. tvarkytos neveikiančios kapinės- 16 vnt., bendras plotas 2,5ha.
12.5 .2007 m. ir 2008 m. I p. tvarkyta Petrašiūnų geležinkelio muziejaus aplinka – 2,2 ha.
12.6. Tvarkyti parkai, aikštelės, kelkraščiai – šienauta, rinktos šiukšlės 5,0 ha plote;
12.7. 2007 m. Gačionių pagrindinėje mokykloje įrengtas viešosios interneto prieigos taškas.
12.8. 2008 m. I p. įrengtas gėlynas prie seniūnijos ir miestelio centrinėje aikštėje
13. Organizuoti nemokami viešieji darbai – įdarbinta 10 asmenų.
14. Pastoviai prižiūrimas Klovainių miestelio lietaus kanalizacijos siurblys, gatvių apšvietimo
tinklai Klovainių, Balsių, Petrašiūnų, Pamūšio, Titonių, Laipuškių, Gačionių kaimuose., 19
neveikiančių Klovainių seniūnijos kapinių.
15. Pastoviai lankomi vieniši žmonės, invalidai, socialinės rizikos šeimos. 66 šeimos.
1.
2.
3.
4.
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16. Tvarkomi įvairūs dokumentai, negalinčių tai padaryti prašymu, ir pristatomisocialinės rūpybos
skyriui. Nesant soc. paslaugų centro transporto – būtinu atveju, seniūnija ligonius veža į gydymo
įstaigas ir parveža.
17. 2007 m. 7 asmenims nustatyti specialieji poreikiai, iš jų 3 patalpinti į senelių namus.
18. Prašymų priėmimas, padėties įvertinimas ir sąrašų sudarymas asmenų, paramai iš
intervencinių maisto atsargų gauti. 2007 m. priimta ir išnagrinėta 123 prašymai, išdalinta 6,9 nt.
maisto. 2008 m. I p. priimti prašymai iš 97 šeimų.
19. 2007 m. sutvarkyti dokumentai nemokamam maitinimui 157 moksleiviams. 2008 m. I p.-70.
20. 2007 m. sutvarkyti dokumentai išmokos vaikui, kieto kuro kompensacijai, socialinei pašalpai,
vienkartinei pašalpai, lengvatai už šiukšles ir šalto vandens kompensacijai gauti – 167 šeimoms,
2008 m. I p.-20.
21. Žemės nuomos mokesčių deklaracijų įteikimas gyventojams.
22. Prisidėta prie Klovainių seniūnijos kaimo bendruomenių veiklos organizavimo.
23. Vykdyti kiti darbai, numatyti seniūno veiklos nuostatuose.

d. Guostagalio seniūnija
Seniūnija ataskaitiniu laikotarpiu dirba vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu,
seniūnijos veiklos nuostatais, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais,
rajono Tarybos sprendimais, Vyriausybės nutarimais.
Organizuojant viešuosius darbus seniūnijoje per 2007 metus turėjome 4 bedarbius, kurie
1699 valandas šienavo veikiančias ir neveikiančias kapines,apie 1,6 ha(keturis kartus), šienauta
Palinkuvės teritorija-1,4 ha, nušienauta 9 km pakelių,buvo kertami pakelėse
krūmai,buvošienaujama seniūnijos teritorija. 2008 m. I pusmetį neturėjome nei vieno darbininko.
Turime du kūrikų – darbininkų etatus, kurie dirbo teritorijos tvarkymo ir grąžinimo darbus
seniūnijos gyvenvietėse: buvo šienaujamos seniūnijos prižiūrimos teritorijos,
parkas, valomi pėsčiųjų takai, sodinami medeliai, prie neveikiančių Masčionių kapinių
suremontuota vartų pastogė , nušienauta 9 km. pakelių, pagaminta 26 m3 malkų.
Ieškančių darbo asmenų santykio procentai su darbingo amžiaus gyventojais Pakruojo
rajone – 6,3 proc., Guostagalio seniūnijoje – 5 procentai. Nedarbo lygis seniūnijoje būtų didesnis
jeigu visi nedirbantys būtų registruoti darbo biržoje. Pastebėta ir tokių asmenų, kurie
visiškai yra praradę motyvaciją darbui.
Pagal ŠRATC parengtą programą seniūnijoje yra įrengtos dvi konteinerių stovėjimo
aikštelės, kuriose yra pastatyti šiukšlių rūšiavimo konteineriai. Šiukšlių surinkimo konteineriai
yra pastatyti prie dviejų veikiančių kapinių. Šiukšles išveža AB”Specializuotas transportas “.
Degesių , Guostagalio, Linkuvos pensionate kiekvieną trečiadienį, atokiose kaimuose vieną ar
du katus per mėnesį. Daug dirbta padedant žmonėms išdalinti konteinerius , gautų sąskaitų
patikslinimą.
Seniūnijoje yra 61,71 km žvyrkelio ir 7,69 km asfalto. Žvyrkelio keliai per 2008 m.
I pusmetį nugreideruoti du kartus, nes lietingas pavasaris padėjo keliuose susidaryti blogai padėčiai.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų vykdomų iš kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšų seniūnijos kelių būklei pagerinti panaudota: skaldos atsijoms - 45,0 tūkst.
litų, greideravimo darbams - 12,5 tūkst. litų.
Gatvių apšvietimo poreikį pilnai patenkinome Šikšnių, Guostagalio, Degesių, Gedučių
gyvenvietėse, tačiau mažesnių kaimų apšvietimo problema išlieka opi.
Seniūnijoje dirba specialistė žemės ūkio klausimais. Vykdant funkciją”Tiesioginių išmokų už
žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus ir Kaimo plėtros 2007-2013 m programos priemones”,
buvo priimta ir suvesta į elektronines laikmenas 2007m.- 206 paraiškų , 2008m.-176 paraiškos,
kurios vėliau išsiūstos į Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Pareiškėjai buvo informuojami apie
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nustatytus netikslumus, žemės ūkio blokus, konsultuojami užtikrinant šios srities tinkamą
administravimą seniūnijoje. Šiuo tikslu dalyvauta seminaruose, pasitarimuose.
Buvo išdalinami pranešimai apie tiesiogines išmokas už parduotą pieną ir už žemės nuomą
mokesčių deklaracijos. 12 asmenų pateikti prašymai ūkio subjektui įregistruoti. Registruojamos ir
atnaujinamos valdos. 2007 m pagal priemonę ”Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio
gamybos “ buvo konsultuoti 80 asmenų,o 2008 šioje programoje dalyvavo vienas gyventojas.
Seniūnijoms nuo 2007 metų liepos 1 dienos perduotos gyvenamos vietos deklaravimo
duomenų apskaitos tvarkymo funkcijos . Per 2007m. 56 asmenys deklaravo gyvenamą vietą, per
šių metų I pusmetį -37, išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamą vietą – 85 2007m. ir 71 per I
2008m. pusmetį.
Seniūnijoje gyvena 238 pensininkai, 38 daugiavaikės šeimos, kuriose auga 158 vaikai,
5 globėjai, kurie globoja 12 vaikų, 14 probleminių šeimų, kuriose gyvena 49 vaikai, 34 vieniši
asmenys. - Surašyta buities tyrimo aktų- 32, apsilankymo aktų - 84 .Vievio sanatorinėje mokykloje
mokėsi 2 moksleiviai. Šiaulių lokopedinėje mokykloje mokėsi 2 vaikai. Gauti 245 prašymai maisto
produktams iš intervencinių atsargų, išdalinta - 2588 kg. Dėl lengvatų už šiukšlių išvežimą - 112
prašymų, išmokoms už vaikus-89,kuro kompensacijai-17, nemokamam maitinimui ir mokyklinėms
prekėms įsigyti-64, socialinei pašalpai-26, vienkartinėms pašalpoms-6. Buvo renkami dokumentai,
dėl vienišo asmens patalpinimo į pensionatą, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę du asmenis,
dėl kompensacinės technikos įsigijimo. Lankytasi pas vienišus ir ligotus asmenis . 2008 metų I
pusmetį per seniūnijos kasą išmokėta- 73,8 tūkst.litų įvairių pašalpų, o 2007metais buvo sumoketa
178,6 tūkst.litų.
Kultūriniam gyvenimui seniūnijoje vadovauja Guostagalio kultūros namai, turintys vyrų,
moterų ir vaikų etnografinius ansamblius aktyviai dalyvaujančius kultūriniame gyvenime. Taip pat
gyvuoja vaikų ir suaugusių dramos būreliai. Kartu su Guostagalio kultūros namų specialistais
seniūnijoje organizuojama tradicinė Joninių šventė, organizuota moterų patikra“Rožinio kaspino“
autobusėlyje .Taip pat kiekvienais metais pažymimos valstybinės šventės.
Bendradarbiaujame su aktyviai veikiančiomis 2 bendruomėnėmis: Guostagalio vadovaujama Virginijos Jocienės, Degesių – vadovaujama Redos Gurkšnienės. Bendruomenės
dalyvauja projektinėje veikloje, seniūnija visuose projektuose dalyvauja partnerio teisėmis.
Guostagalio bendruomenė dalyvavo Pakruojo rajono kaimo bendruomenių sąskrydyje Plaučiškiuse
Seniūnijoje aplinkos apžiūros vertinimui sudarytos komisijos buvo vertinamos gražiai besitvarkančios sodybos , o pačios gražiausios ir tvarkingiausios sodybos pristatytos rajoninei komisijai.

e. Lygumų seniūnija
Seniūnijoje gyvena apie 3 tūkst. gyventojų. 2007 metais gimė 24 naujagimiai (7 mažiau negu 2006 m.), mirė 52 gyventojai. Per 2008m. pusmetį deklaravo gyvenamą vietą 90
asmenų., išvyko 6 seniūnijos gyventojai, išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamą vietą – 228.
2007 metų biudžetą sudarė 260,8 tūkst.lt., iš jų: 143,9 tūkst.lt. darbo užmokestis, 17,5
tūkst..lt. darbo biržos, 8,3 tūkst.lt. turto įsigijimo, 4 tūkst.lt. spec.programos lėšos, 1 tūkst.lt. gamtos
fondo lėšos (sutvarkytas nelegalus Stačiūnų sąvartynas). 2008 metų I pusmečio biudžeto planas
135,6 tūkst.lt., įvykdyta 120,7 tūkst.lt. iš jų: darbo užmpkestis 93,1 tūkst.lt., spec.lėšos 0,9 tūkst.
Iš 2007m. kelių fondo lėšų už 19 tūkst.lt. atlikta asfaltbetonio dangos remonto, už 32 tūkst.lt.
vietinės reikšmės kelių ir gatvių padengta skaldos atsijomis, greideriavimo darbų atlikta už 26
tūkst.lt. 2008m. jau panaudota: asfaltbetonio dangos remontui 40 tūkst.lt.,gatvių taisymui skaldos
atsijomis 90 tūkst.lt., greideriavimo darbams 30 tūkst.lt. Vilūnaičių kaime įrengtas gatvių
apšvietimas, kuris kainavo 5 tūkst.lt., kapitališkai atremontuota Stačiūnų ir Degučių kaimų gatvių
apšvietimas. 2007m. dirbo 13 bedarbių ir 13 moksleivių, 2008m.- pagal viešų darbų organizavimo
ir finansavimo sutartį dirbo 4 bedarbiai: 3 iš jų dirbo miestelyje, 1 Stačiūnų kaime. Pagrindinis jų
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darbas aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, šienavimo darbai. Moksleiviai talkino savo
mokyklose.
Pagal seniūnijos veiklos nuostatus, gyventojams išduota: 327 įvairaus pobūdžio pažymos 2007m., 193- 2008m.; užregistruota gautų raštų 225 (2007) ir 146 (2008) , išsiųsta 194 (2007)
ir 217 (2008) raštai, atlikta 45 (2007) ir 363 (2008)notariniai veiksmai, raštu ir žodžiu gauti
321(2007) ir 154(2008) prašymas, išduota 52 (2007) ir 17 (2008) mirties liudijimai, išrašyta 52
laidojimo leidimai. Seniūnijos kasoje išmokėta įvairaus pobūdžio pašalpų: socialinių, vaiko, šalpos,
pagalbos, kuro kompensacijų- 70 tūkst.lt. 2007m. ir 88,4 tūkst.lt. 2008m.
Seniūnijoje 26 rizikos šeimos. Metų eigoje šios šeimos aplankytos ir surašyti įvertinimai. Į vaikų namus patalpinti 5 vaikai, Vievio sanatorinėje mokykloje mokėsi ir dabar tebesimoko 1
Pasirūpinta, kad būtų patalpintas berniukas iš rizikos šeimos į Šiaulių specialaus ugdymo įstaigą.
Sutvarkyti dokumentai dėl mergaitės neįgalumo. Dirbant su rizikos šeimomis, 2007m. surašyti
202 buities ir apsilankymo aktai, 2008m.- 124. Tarpininkauta, kad dviejų rizikos šeimų motinos,
savo noru, išvyko gydytis nuo alkoholizmo.
Socialiniai darbuotojai daugiausia laiko skyrė įvairių prašymų priėmimui: dėl lengvatų
už šiukšlių išvežimą, maisto produktams gauti iš intervencinių atsargų, kuro kompensacijoms, vienkartinei pašalpai gauti, vienkartinei pašalpai gimus vaikui, nemokamam maitinimui, socialinei pašalpai. Didele dalimi pagerėjo ir palengvėjo socialinių darbuotojų darbų
kokybė, suteikus galimybę, naudotis SODROS duomenų baze.
Žemė sūkio specialistas 2007m. priėmė 420, 2008m. 421 paraiškas tiesioginėms išmokoms
už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atnaujino 320 (2007) ir 250 (2008) žemės ūkio valdų
žemės ūkio ir kaimo verslo registre, išdalino pranešimus apie pieno kvotas, rinko ir perdavė
informaciją apie javapjūtės eigą seniūnijos ūkiuose ŽŪIKVC.
Birželio mėnesį, sudaryta komisija, aplankė seniūnijos kaimus, viensėdžius ir išrinko
gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkus, kurie pateikti rajoninei vertinimo komisijai. Vėliau
tų sodybų šeimininkai buvo apdovanoti Stačiūnų kaimo ir Lygumų miestelio švenčių metu.Gegužės
mėnesį seniūnijos fojė veikė vaikų piešinių paroda „Mano svajonė“, o vaikų gynimo dieną buvo apdovanoti geriausieji. Kartu su kultūros namų specialiste miestelyje organizuota Joninių šventė,
organizuota moterų patikra “Rožinio kaspino” autobusėlyje, kartu su mokykla organizuota
ekstursija į Anykščių vyno gamyklą ir “Duonos kelią”, o su miestelio bendruomene-į Kretingos
žiemos sodą ir pajūrį.

f.

Pašvitinio seniūnija

Ataskaitiniu laikotarpiu Pašvitinio seniūnija dirbo vadovaudamasi Vietos savivaldos
įstatymu, Vyriausybės nutarimais, seniūnijos veiklos nuostatais, Pakruojo rajono Tarybos
sprendimais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
Pašvitinio seniūnija apima 15,7 tūkst, hektarų , iš kurių 13,8 tūkst. ha – žemės ūkio
paskirties žemė, iš jų daugiau negu 11 tūkst.ha privati. Nedirbamos, apleistos žemės seniūnijoje
mažai.Seniūnijoje gyvena 2265 gyventojai, iš jų 1183 darbingo amžiaus, vaikų iki 15 metų- 504 ir
pensijinio amžiaus -578 asmenys. 2007 m. mirė 34, 2008- 18 seniūnijos gyventojai, 2007 m.gimė
17, 2008- 8 vaikai. Seniūnijos kapinėse palaidota 37 (2007) ir 22 (2008) žmones. Seniūnijoje
veikia Pašvitinio pagrindinė mokykla, bei šiais metais iš pagrindinės mokyklos į Pašvitinio
pagrindinės mokyklos pradinį skyrių reorganizuota Pamūšio mokykla. Seniūnijoje yra Draudelių,
Pamūšio ir Pašvitinio medicinos punktai, Pamūšio kultūros namai, „Pelaniškių“ ir Vaiškonių žemės
ūkio bendrovės, Sosdvario ž.ū. kooperatyvas. Seniūnijoje priskaičiuojame vykdančių veiklą: 15
individualių įmonių, 1 uždara akcinė bendrovė.
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2007 metais Pašvitinio seniūnijos biudžetą sudarė 268,6 tūkst. litų, tame skaičiuje 2,0
tūkstančiai - spec. programos lėšos. 2008 metais Pašvitinio seniūnijos biudžetą sudaro 290,8 tūkst.
litų, asignavimų planas 2008-07-01 124,2 tūkst.lt, faktinės išlaidos šiai datai 117,7 tūkst. lt..
skirtumas tarp plano ir faktinių išlaidų susidarė dėl to, kad per I pusmetį neįsigyta mažaverčio ir
ilgalaikio materialiojo turto kaip buvo numatyta už 8 tūkst. Lt. Didžiausią dalį seniūnijos biudžeto
lėšų išleidome darbo užmokesčiui: seniūnijos darbuotojų atlyginimams (su priskaitymais
soc.draudimui) -99,8 tūkst. litų.
Situacija darbo rinkoje 2008-01-01 duomenimis tokia: nedarbo lygis Respublikoje- 4,3
proc., Pakruojo rajone- 4,3 proc., Pašvitinio seniūnijoje – 4,2 proc. Bendruomenių sueigose
raginame gyventojus registruotis Darbo biržoje. Bendradarbiaudami su Darbo birža, kviečiame
potencialius darbdavius į seminarus, skleidžiame įvairią gautą informaciją stambiems ūkininkams,
taip tikėdamiesi sudaryti palankią dirvą darbo vietų kūrimui. Su nedarbu susijusios ir kitos opios
socialinės problemos: girtuoklystė, nusikalstamumas ir kitos problemos šeimoje. Pastebėjome, kad
asmenis, kurie nesiregistruoja Darbo biržoje, galima skirti į dvi dalis- asocialūs asmenys, visiškai
praradę motyvaciją darbui ir asmenis, kurie turi pragyvenimo šaltinį, tačiau nenori jo nurodyti.
Organizuojant viešuosius darbus seniūnijoje 2007 metais įdarbinome 22 socialiai
pažeidžiamus asmenis, 2008m. pirmą pusmetį 11, kurie dirbo teritorijos tvarkymo ir grąžinimo
darbus ne tik Pašvitinio miestelyje, bet ir visose stambesnėse seniūnijos gyvenvietėse:
Draudeliuose, Mikniūnuose, Pamūšyje, Peleniškiuose buvo šienaujamos seniūnijos prižiūrimos
teritorijos, parkai, valomi pėsčiųjų takai. Tvarkomos neveikiančios seniūnijos kapinės.
Bendradarbiaujant su Darbo birža bei seniūnijos mokyklomis, 2007m. vasarą buvome įdarbinę 30
14-18 metų amžiaus mokinių, 2008m. planuojame 22 moksleivius. Moksleiviu darbu esame
patenkinti, kadangi moksleivių motyvacija darbui buvo žymiai geresnė, nei kitų Darbo biržos
siunčiamų bedarbių.
Pašvitinio seniūnijoje yra 68,85 kilometrai savivaldybei priklausančių žvyrkelių, visi jie
2-3 kartus per sezoną nugreideriuojami, tačiau veikiant nepalankioms metereologinėms sąlygoms,
bei žemdirbiams gabenant žemės ūkio produkciją iš laukų, keliuose buvo susidariusi bloga padėtis,
keliai tapo duobėti , todėl tankiau važiuojamus kelius bei gatves dar papildomai greideriuosime,
taip pat kai kuriuose keliuose apribotas eismas ir pastatyti atitinkami kelio ženklai draudžiantys
važiuoti didžiagabaritinėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms. Keliai Vainiūnai-Voroniai,
Mikniūnai-Trivalakiai, Pamūšis – Burniškai, Peleniškiai-Kalnuočiai,Gražaičiai-Niūrai, Binėnai–
Vainiūnai pataisyti atsijomis.. Gatvių seniūnijoje yra 22,7 kilometrų, tame skaičiuje seniūnijos
balanse-13,0 km. Iš seniūnijai priklausančių gatvių 8,1 km yra dengtos žvyru, jos greideriuotos 3
kartus. Kelių ir gatvių greideriavimui ir taisymui atsijomis išleista 51 000 litų 2007m. ir 108 000
litu 2008m.. 4,2 km seniūnijos gatvių yra asfaltuotos, asfalto būklė visur yra prasta. Per praėjusį
laikotarpį asfalto duobės buvo taisytos Draudelių kaime, Pašvitinio miestelyje, bei Pamūšyje.
Asfalto duobių ir defektų taisymui išleista 12 000 litų 2007m. ir 30 000 lt. 2008m.
Seniūnijoje, pagal ŠRATC parengtą programą, sutvarkytos užšiukšlintos teritorijos, taip
pat uždarytos buvusios laikinos šiukšlių saugojimo aikštelės Sodeliškiuose ir Kazokuose.Šiais
metais numatoma sutvarkyti užterštas teritorijas Vainiūnų, Pašvitinio, Satkūnų bei Draudelių
buvusiose fermose. Pagal tą pačią programą, seniūnijoje įrengtos 2 konteinerių stovėjimo aikštelės,
kuriose jau pastatyti šiukšlių rūšiavimo konteineriai. Šiukšlių surinkimo konteinerius seniūnija yra
pastačiusi prie 3 didžiausių veikiančių kapinių ir prie seniūnijos( po vieną konteinerį numatoma
pastatyti ir prie kitų kapinių). Šiukšles nuo 2007-07-01 išveža AB „Specializuotas transportas“ (
anksčiau vežė UAB “Švarinta”) Pašvitinio miestelyje kiekvieną trečiadienį, kitur 2 kartus per
mėnesį, tad šiukšlių surinkimo iš viešų vietų problema išspręsta( tam šįmet išleidome 2,2 tūkst. lt),
Pasikeitus šiukšlių rinkimo ir gyventojų visuotino apmokestinimo tvarkai, įtikinėjame gyventojus
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pasiimti konteinerius asmeniniam naudojimui, tačiau pastebėjome, kad dar yra žmonių, kurie
nenori imti konteinerių ir nesuvokia, kad jie yra būtini. Pasikeitus atliekų vežėjui daug dirbome
padėdami žmonėms išdalinti maišus, po to konteinerius, bet dar yra atvejų, kai pavieniai, atokiau
gyvenantys asmenys konteinerių nėra gavę.
Gatvių apšvietimo poreikį pilnai patenkinome Peleniškių, Mikniūnų, Draudelių ir
Pašvitinio gyvenvietėse, dalinai įrengėme Pamūšio kaime, pakabindami 8 šviestuvus ( numatome
pakabinti dar 4 ). 2008 metais planuojame įrengti gatvių apšvietimą Sosdvario kaime(numatoma
pakabinti 9 šviestuvus), tam privatizavimo fonde skirta 27 tūkst. litų , tačiau mažesnių kaimų
apšvietimo problema išlieka opi. Reikalinga ir toliau kasmet sutvarkyti bent vienos gyvenvietės
gatvių apšvietimą.
Seniūnijoje gyvena 578 pensininkai, 180 žmonių su negalia, 29 daugiavaikės šeimos,
kuriose auga 106 vaikai, 5 globėjai, kurie globoja 5 vaikus, 31 vienišas asmuo, 19 probleminė
šeima, kuriose gyvena 44 vaikai. Glaudžiai bendradarbiaujame su Vaiko teisių apsaugos tarnybos
specialistėmis, to pasekoje seniūnijoje dirba jau 2 lankomosios priežiūros darbuotojos, kurios be
prižiūrimų 6 probleminių šeimų, prižiūri ir 4 senelius. Šie gyventojai nuolat kreipiasi į seniūniją
įvairios pagalbos. Įvairių pašalpų per seniūnijos kasą išmokėjome 65,2 tūkst.litų 2007 metais. Per
2008 metų I pusmetį - 43,5 tūkst.litų.
Seniūnijoje vykdomi pasėlių deklaravimo(deklaravo 334 asmenys 2007m. ir 294- 2008m.),
gyventojų Žemės ūkio ir kaimo verslo registro patikslinimo darbai, išdalinami pranešimai apie
tiesiogines išmokas už parduotą pieną, neteisingai deklaravusių pasėlių plotus asmenų informavimo
ir deklaracijų taisymo ir kiti žemės ūkio skyriaus pavedami atlikti darbai . Taip pat, didelį darbo
krūvį sudaro Mokesčių už žemės nuomą deklaracijų išdalinimas, tikslinimas ir t.t. 2007 metais
seniūnijoje buvo renkama informacija ir pristatomos ataskaitos kas savaitę, o vėliau ketvirtinės VĮ
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui apie ūkininkų , kurių pasėlių plotai sudaro daugiau
kaip 50 ha nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomus grūdų kiekius. 2007 metais
pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ nedalyvavo nė vienas
seniūnijos gyventojas.
Rajone organizuotose artojų varžybose dalyvavo ūkininko Mindaugo Urmono ūkio
traktorininkas Saulius Pučkus, kurį varžyboms paruošė pats Mindaugas. Artojas varžybose užėmė I
vietą. Beje M.Urmono ūkis tapo rajone organizuoto konkurso „Metų ūkis -2007“ III vietos
laimėtojas.
Kultūriniam gyvenimui seniūnijoje vadovauja Pamūšio kultūros namai, turintys
„Pamūšio“ ir vaikų „Naujapamūšio“ etnografius ansamblius, aktyviai dalyvaujančius kultūriniame
rajono gyvenime. 2006m. su Pašvitinio Švč.Trejybės bažnyčios klebonu sudaryta Maironio salės
panaudos sutartis, tačiau norint ją eksploatuoti, pastate reikėjo atlikti remontą. 2007m. šiam
pastatui pakeista stogo danga, perstatytas priestatas. Remonto darbai bus tęsiami ir 2008 metais
sutvarkant šildymą bei kanalizaciją. Kultūros skyrius priėmė į darbą dar vieną kultūros specialistę,
kuri dirba 0,5 etato Pašvitinyje, ir turi vaikų šokių kolektyvą, taip pat padeda ir Mikniūnų kaimo
„Žiburėlių“ ansambliui, kuris savo programą demonstravo ir rajono scenose. Be to gyvuoja ir
vokalinis moterų ansamblis “Devynbalsė“. Seniūnijos administracinio pastato koridoriuje nuolat
keičiamos ekspozicijos, kuriose eksponuojame ne tik seniūnijos gyventojų rankdarbius, nuotraukas,
floristikos ir tapybos darbus, bet ir rajono kūrėjų pasiūlytus darbus. Šiais metais 13 kartą į Pašvitinį
buvo atvykę svečiai iš Holdorfo parapijos Vokietijoje. Organizuojant kultūrinę veiklą, seniūnija
glaudžiai bendradarbiauja su kultūros specialistais, vietos bendruomenėmis bei mokyklomis,
bažnyčia. 2007 metais Pašvitinio seniūnija, kartu su bendruomenėmis, dalyvavo Pakruojo miesto
šventėje „Išdykęs Pakruojis“, kur dalyvavome šventinėje eisenoje, bei buvome įrengę seniūnijos
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Bendradarbiaujame su
aktyviai veikiančiomis 3 bendruomenėmis: Pašvitinio,
kiemelį.
vadovaujama Jūros Mockūnienės, Pamūšio, vadovaujama Vitalijaus Maticko, ir Mikniūnų,
vadovaujama Genovaitės Baškienės. Bendruomenės dalyvauja projektinėje veikloje, seniūnija
visuose projektuose dalyvauja partnerio teisėmis. Visos trys bendruomenės dalyvavo Žemės ūkio
ministerijos organizuotame Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai
remti konkurse. Džiugu, kad visi trys projektai buvo pripažinti tinkamais ir gavo paramą- viso virš
53 tūkst. litų, už kuriuos bendruomenės įrengs patalpų šildymą, pirks tehnikos skverų ir parkų
šienavimui. Pašvitinio bendruomenė suspėjo parašyti projektą ir 2008m. ŽŪM organizuotam
konkursui. Mikniūnų bendruomenė gavo 2 tūkst. lt. finansinę paramą iš NVO , kur bus organizuota
kaimo vaikų stovyklą “Smagu, būry draugų“, bei suremontuotos bendruomenės patalpos skirtos
jaunimui.. Pašvitinio bendruomenė iš NVO gavo 2 tūkst litų paramą Vokiečių delegacijos
priėmimui. Stengiamės, kad visos bendruomenes spaudžiančios problemos pirmiausia būtų
aptariamos bendruomenės susiėjimuose, po to kartu su seniūnija būtų ieškoma sprendimo būdų.
Seniūnija dalyvauja rajoniniame gražiai besitvarkančių sodybų , įstaigų ir bendruomenių konkurse.
Rajoninei vertinimo komisijai buvo pristatytos 6 gražiausios sodybos, ir Pamūšio kaimo
bendruomenė. Džiaugiamės, kad kasmet gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkų būrys gausėja, o
Zinos ir Vytauto Červinskų sodyba buvo pripažinta laimėtoja. Nugalėtoja pripažinta ir Pamūšio
kaimo bendruomenė. Nominuota buvo ir Mikniūnų kaimo bendruomenė už gražiai tvarkomą kaimo
aplinką. Šventės, tapusios tardicinėmis Pašvitinio seniūnijos gyventojams: Žiemgalos renginiai
birželio pradžioje, Liepos 6 –seniūnijos Sporto ir meno šventė, Kraštiečių suvažiavimas Pamūšyje
liepos 2 šeštadienį, bendruomenių suvažiavimas Pamūšio kultūros namuose “Parėjo rugelis nuo
kalno”.
Jau antri metai Pašvitinio bibliotekoje veikia Viešasis interneto prieigos taškas, kuriame
yra 5 kompiuteriai.Kompiuteriai dirba pilnu pajėgumu, pastoviai yra užimti, pagrindiniai lankytojaivaikai. Suaugę miestelio gyventojai šia paslauga naudojasi, tačiau retai, kadangi bibliotekos darbo
valandos baigiasi 18 valandą ir dirbantys miestelio gyventojai nespėja šia paslauga pasinaudoti.
Pernai bibliotekoje pastatytas Pakruojo darbo biržos kompiuteris, kad bedarbiai gyvenantys
seniūnijoje galėtų sužinoti apie laisvas darbo vietas, apie reikalingas profesijas ir pan.,tačiau realiai
šis kompiuteris naudos duoda mažai, nes bedarbiai nemoka, o gal nesuinteresuoti juo naudotis.Taip
pat seniūniją pasiekė ir plačiajuostis internetas, kuris realiai šiuo metu taip pat neveikia. Pamūšio
bibliotekoje taip pat įrengtas VIPT, kur pastatyti 5 kompiuteriai. Nors seniūnija ir įrengė grotas
patalpoms, tam išleisdama 2, 8 tūkst. biudžeto lėšų, tačiau dar nepradėjęs normaliai veikti VIPT
buvo apvogtas įsilaužiant į patalpas.
Aktyviai dalyvauta vietiniuose ir rajoniniuose sporto renginiuose. Krepšinis ypač
mėgstama seniūnijos jaunimo sporto šaka. Seniūnijos Sporto šventėje Pašvitinyje dalyvavo 12
krepšinio komandų iš rajono ir net aplinkinių miestų, bei Gasčiūnų kaimo jaunimas. Pašvitinio
kaimo bendruomenė dalyvavo Pakruojo rajono kaimo bendruomenių sąskrydyje Linkuvoje, kur
dalyvavo keliolika kaimo bendruomenių komandų.
2007 metų sausio mėnesį seniūnijoje buvo įsteigta jaunesniojo socialinio darbuotojo
pareigybė darbui su rizikos šeimomis. Nors pareigybei tik 1,5 metų, tačiau šiose pareigose dirba jau
trečias tarnautojas. Nuo balandžio 22 dienos įsteigtuose kūrikų- darbininkų etatuose irgi dirba tik 1
žmogus 0,5 etato. Padažnėjusi specialistų kaita, suprastėjęs mikroklimatas įstaigoje negali
neatsiliepti ir mūsų darbo rezultatams. Todėl seniūnijos darbuotojos nuolat kelia kvalifikaciją
įvairiuose vienos dienos seminaruose, bei Pakruojo rajono savivaldybės organizuojamuose
mokymuose. L.e. seniūno pareigas seniūnės pavaduotoja 2008-01-23 dalyvavo „Lietuvos
savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas“ mokymuose, taip pat birželio
mėnesį baigė Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo studijas ir
įgijo bakalauro diplomą. .Buhalterė Danutė Lukošaitienė dalyvauja Auditorių aljanso
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organizuojamuose seminaruose. Jaunesnioji socialinė darbuotoja Rasa Gutauskienė mokosi
Panevėžio kolegijoje II kurse.
2007-12-31 gyventojams išduota 192 pažymos, iki 2008-07-01 gyventojams išduota 123
pažymos ir didžiausią nerimą šiuo metu seniūnijos darbuotojoms kelia nesutvarkyta duomenų bazė:
Namų ūkių knygų galiojimo laikotarpis pasibaigė 2003m., o nauja forma nepatvirtinta. Atsakome į
įvairius gautus raštus iš įvairiausių institucijų- 2007-12-31 parašyta 234 siunčiami raštai, 2008-0701 parašyta 98 raštai, gauta- 143.
Nuo 2007-07-01 seniūnijoms perduotos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios
vietos
neturinčių
asmenų
apskaitos
tvarkymo
funkcijos.
Nuo to laiko iki metų pabaigos, atvykimą deklaravusių asmenų buvo 34, išvykimą-5. Šiais metais
iki liepos 1 dienos, atvykimą deklaravusių asmenų buvo 42, išvykimą-7. Duomenys iš
Nekilnojamo turto registro kadastro įmonės seniūnijai neteikiami, nors seniūnijos gyventojai nuolat
kreipiasi į seniūniją pažymų ir apie turimą jų nekilnojamą turtą-pastatus.
Seniūnija stengiasi padėti išspręsti seniūnijos gyventojams dėl autobusų maršrutų
pasikeitimo susidariusias problemas. Didžiausia problemą šiuo metu turi Binėnų bei Sosdvario
kaimai. Gaubių ir Binėnų kaimai faktiškai neturi susisiekimo su rajono centru. Ten gyvena senyvo
amžiaus žmonės, kuriems reikia vykti pas gydytojus, ar tvarkytis kitų reikalų. Tačiau problemos kol
kas išspręsti nepavyko.

g. Rozalimo seniūnija
Seniūnija per ataskaitinį laikotarpį dirbo vadovaudamasi vietos savivaldos, valstybės
tarnybos įstatymais, seniūnijos veiklos nuostatais. Per 2007metus ir 2008metų pirmą pusmetį pagal
viešųjų darbų programą buvo atlikta darbų už 59,1 tūkst. litų Dirbti viešuosius darbus buvo įdarbinta
18 žmonių iš darbo biržos ir 12 moksleivių.
Viešųjų darbų pagalba buvo tvarkoma gyvenviečių aplinka, gatvės, sodinami medeliai.
Suformuoti nauji ir prižiūrimi gėlynai Žvirblonių ir Rozalimo gyvenvietėse.
Atlikti Plaučiškių parko 3,2 ha ploto medžių genėjimo darbai.
Išvalytos ir sutvarkytos Plaučiškių ir Paežerių tvenkinių pakrantės. Pasodinta apie 300
įvairių medelių.
Per ataskaitinį laikotarpį atlikta gatvių ir kelių asfalto remonto darbų už 120 tūkst. litų.
Vietinės reikšmės kelių remonto darbams, užpilant duobes atsijomis, išleista 135 tūkst. Litų.
Per 2007 metus ir 2008 metų pirmą pusmetį atlikta šienavimo darbų (pjaunant žolę
parkuose, skveruose, pakelėse) 32 ha plote.
Lankytasi probleminėse ir rizikos šeimose. Jų yra penkiolika.
Per 2007 metus ir 2008 metų pirmą pusmetį surašyta 380 buities tyrimo aktų.
Bendrauta su vaikus globojančiomis šeimomis . Jų yra penkios.
Paruošti dokumentai ir nemokamai maitinami mokyklose 125 moksleiviai.
Priimti 86 prašymai dėl atliekų tvarkymo lengvatų.
Per ataskaitinį laikotarpį socialinio darbo klausimais priimta 582 prašymai (kuro
kompensacijos, išmokos už vaikus, soc. paramos, vienkartinės išmokos ir kt.)
Per 2007 metus ir 2008 metų pirmą pusmetį seniūnijoje atlikta 145 notariniai veiksmai.
Pravestos šešios gyventojų sueigos.
Gyvenamą vietą deklaravo253 gyventojai.
Vismantų kaime už 30 tūkst. litų atlikta gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcija.
Gauti 42 gyventojų prašymai, pageidavimai ir skundai.
Per ataskaitinį laikotarpį maisto produktus iš intervencinių fondų gavo 131 šeima.
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Policijos komisariatui pateiktos 102 šeimos sudėties pažymos, 62 charakteristikos.
Apie deklaruotą gyvenamą vietą išduota 430 pažymų.

h. Žeimelio seniūnija
Seniūnas dirba vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu,
Darbo sutarties įstatymu ir kitais įstatymais.
Pagal planą seniūnijos biudžetui skirta 351,3 tūkst. Lt. 2008 m. liepos 1 d. panaudota
142,1 tūkst. Lt.
Nuolat skiriant lėšų vietinės reikšmės kelių priežiūrai, labai pagerėjo jų kokybė.Buvo
užtaisytos duobės visų gyvenviečių asfaltuotuose gatvėse, dalis gatvių abarstytos skaldos atsijomis.
Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos defektų taisymui
panaudota 40 tūkst. Lt., vietinės reikšmės kelių ir gatvių išdaužų taisymui skaldos atsijomis
panaudota 85 tūkst. Lt., vietinės reikšmės kelių ir gatvių greideriavimo darbams panaudota 80
tūkst. Lt.
Rekonstruotas Diržių kaimo gatvių apšvietimas, kurio remontui iš privatizavimo fondo lėšų
panaudota 45 tūkst. litų.
Pagerintos visų seniūnijos darbuotojų darbo sąlygos: suremontuoti darbo kabinetai ir salė,
nupirkti šiuolaikiniai biuro baldai, visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais.
Pagal viešųjų darbų programą dirbo 3 darbininkai. Jie sutvarkė Lauksodžio, Steigvilių,
Žeimelio kapines. Iškirto krūmus, menkaverčius medžius Lauksodžio, Mikoliškio, Grikpėdžių km.
Gyventojams išduota 237 pažymos apie šeimos sudėtį, 12 charakteristikų.
Atlikti 146 notariniai veiksmai.
Gyvenamąją vietą deklaravo 101 asmuo.
Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išduota 427.
Pažymų apie deklaruotą paskutinę gyvenamąją vietą išduota 16.
Gyvenamosios vietos deklaravimo datos atstatytos 63 asmenims.
Savininkų prašymu priimta 11 sprendimų panaikinti deklaruotą gyvenamąją vietą.
Pateikta informacija Pakruojo rajono PK Migracijos poskyriui apie 23 mirusius gyventojus.
Pakruojo rajono teritoriniam gynybos štabui pateikta informacija apie mirusius vyrus iki
45 metų.
Renkama informacija ir sudaromi vienišų žmonių, neįgaliųjų sąrašai.
Intervencinis maistas – 184 prašymai.
Lengvatos už komunalinių atliekų rinkimą – 54 prašymai.
Priimta iš gyventojų 12 prašymų soc. paslaugoms gauti.
Priimta 107 prašymai socialinei pašalpai ir kuro kompensacijai gauti.
Parama mokiniams – 22 prašymai.
Vienkartinei pašalpai – 5 prašymai.
Išmokos vaikams – 198 prašymai.Studijų rėmimas – 1 prašymas.
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Seniūnija atliko darbus pavestus savivaldybės administracijos direktoriaus: išdalijo žemės
mokesčių ir žemės nuomos mokesčių deklaracijas, įteikė gyventojams informacinius pranešimus dėl
tiesioginių išmokų už kvotinį pieną, įteikė pranešimus dėl sumažintų pieno kvotų.
Seniūnija dalyvauja Žeimelio seniūnijos bendruomenių rengiamuose susirinkimuose ir
šventėse. Kartu su bendruomenės centru pravedėme Joninių šventę, su Žeimelio seniūnijos
bendruomenėmis pravedėme seniūnijos šventę.

12. Civilinė sauga
Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų civilinės saugos darbo planas patvirtintas Pakruojo
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-9 ir tą pačią
dieną suderintas su Šiaulių apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamentu
(toliau Šiaulių AVA CSD).
Per 2007 metus įgyvendintos 89 numatytos civilinės saugos priemonės – tai sudaro 93 %
įvykdyto plano. Papildomai nei numatyta civilinės saugos darbo plane buvo organizuotos dar 5
civilinės saugos priemonės. Apibendrinus civilinės saugos 2007 metų darbo rezultatus, matyti, kad
civilinės saugos darbo planas įvykdytas 104 %.
2007 m. vasario–balandžio mėnesiais patikslintas ir pakoreguotas Pakruojo rajono savivaldybės
civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas.
2007 m. balandžio ir birželio mėnesiais patikslintas Pakruojo rajono teritorijoje esančių pavojingų
objektų, evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietų ir gyvybiškai svarbių objektų sąrašas.
Per 2007 metus įvyko 5 savivaldybės ESVC posėdžiai.
Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2007 m. liepos 13 d.
įsakymu Nr. B1-594 ,,Dėl mokymų organizavimo“, Pakruojo rajono maisto ir veterinarijos tarnybos
iniciatyva buvo organizuotos vienerios mokomosios stalo pratybos ,,Imituoto paukščių gripo
protrūkio likvidavimo mokymai“.
Per 2007 metus buvo suorganizuoti keli Pakruojo rajono ūkio subjektų, įmonių,
organizacijų, bendrojo lavinimo ir seniūnijų vadovų pasitarimai-seminarai civilinės saugos
klausimais.
Papildomai nei numatyta civilinės saugos darbo plane buvo organizuotas moksleivių
piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“. Nugalėtojų priešiniai buvo išsiųsti į apskritį.
Viena rajono moksleivė užėmė prizinę vietą apskrityje.
Šiaulių AVA CSD komisija, vadovaudamasi Šiaulių apskrities civilinės saugos 2007 m.
darbo planu, 2007 m. gegužės 8–17 d. atliko kompleksinį civilinės saugos būklės patikrinimą
Pakruojo rajone ir įvertino Pakruojo rajono savivaldybės, rajono ūkio subjektų veiklą civilinės
saugos srityje bei suteikė jiems metodinę pagalbą. Buvo patikrinta, kaip įvykdytas savivaldybės
civilinės saugos darbo planas 2007 m. 1–5 mėn., rajone esančių kolektyvinių apsaugos priemonių
(slėptuvių) bei gyvybiškai svarbių objektų būklė, bendrojo lavinimo mokyklos, gyventojų
perspėjimo ir informavimo sistemos būklė, pavojingi objektai, civilinės saugos būklė rajono ūkio
subjektuose ir kaip organizuojamas Ekstremalių situacijų valdymo centro darbas. Civilinės saugos
būklė rajone įvertinta gerai.
Tam, kad įvertintų, kaip organizuojamas Pakruojo rajono ESVC darbas ir likviduojamos
ekstremalios situacijos, Šiaulių AVA CSD vadovai 2007 m. gegužės 17 d. organizavo teorines stalo
pratybas tema ,,Pakruojo rajono ESVC narių veiksmai sutrikus elektros energijos tiekimui rajono
gyvybiškai svarbioms viešojo ir privataus sektoriaus sritims“. Teko analizuoti situaciją, organizuoti
ir koordinuoti gyvybiškai svarbių funkcijų veiklą, jei nutrūktų centralizuotas elektros energijos
tiekimas. Rajono ESVC veikla įvertinta gerai.
Vykdant Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2007 m. civilinės saugos darbo
planą, 2007 m. rugsėjo 18 d. ir spalio 2–3 d. civilinės saugos specialistė kartu su Pakruojo
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriais atliko kompleksinius civilinės saugos patikrinimus
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Guostagalio ir Pašvitinio seniūnijose bei jų teritorijose esančiuose ūkio subjektuose. Net 6 ūkio
subjektuose civilinės saugos veikla ir būklė įvertinta nepatenkinamai.
Pakruojo rajone yra 32 mokymo įstaigos. Visoms bendrojo lavinimo mokykloms,
ruošiančioms civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus ir įgyvendinančioms
kitus civilinės saugos reikalavimus, suteikta metodinė pagalba.
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimais Nr. T-181 ir Nr.
T-180 patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro (toliau ESVC)
sudėtis, nuostatai, ESVC narių perspėjimo-informavimo schema ir Gyventojų evakavimo komisija
prie Pakruojo rajono savivaldybės ESVC ir jos nuostatai. 2007 metų pabaigoje dalis rajono ESVC
narių aprūpinti individualiomis apsaugos priemonėmis.
Civilinės saugos klausytojų mokymo pagal kategorijas planas savivaldybėje įvykdytas. Per
2007 metus apmokytas 71 ūkio subjektų padalinių vadovas (iš jų 23 atsakingi už civilinės saugos
instruktažus), 181 bendrojo lavinimo mokyklų klasių ir grupių auklėtojas. 5 savivaldybės ESVC
nariai, 35 ūkio subjektų vadovai ir jų pavaduotojai, 7 bendrojo lavinimo mokyklų civilinės saugos
mokytojai išklausė civilinės saugos mokymo kursus Ugniagesių gelbėjimo mokykloje.
Vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-216, 2007 m.
spalio 10 d. buvo organizuoti ir įvyko civilinės saugos mokymai rajono savivaldybės administracijos
personalui. 2007 m. gruodžio 13 d. organizuoti ir įvykdyti civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos
mokymai rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams bei namų administratoriams.
Vieną kartą per mėnesį buvo vykdoma Pakruojo rajono gyventojų ir valdymo grandžių
perspėjimo sistemos valdymo aparatūros patikra. 2007 m. rugsėjo 18 d. rajono ESVC posėdyje
buvo nutarta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą modernizuoti: sireną, esančią ant TEO
LT, AB pastato stogo, perkelti ant Priešgaisrinės bokšto stogo ir sudaryti sutartį su individualiąja
Vaidoto Sipavičiaus įmone dėl centralizuoto sirenų GSM ryšio paslaugų sumontavimo ir paslaugų
pirkimo (sutartis sudaryta 2007 m. gruodžio 21 d.). 2007 m. lapkričio 29 d. kartu su Pakruojo
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos vyresniuoju
inspektoriumi, vidaus tarnybos vyresniuoju leitenantu Petru Mališausku buvo atlikta Pakruojo
rajone esančių 28 vietinio valdymo elektros sirenų inventorizacija. Buvo vertinama elektros sirenos
būklė, nustatomas jos tipas, inventorinis numeris, atsakingas už elektros sirenos priežiūrą ir jos
paleidimą asmuo. Po patikrinimo nustatyta, kad rajone liko 3 centralizuoto ir 25 vietinio valdymo
sirenos.
2007 m. lapkričio 9 d. paruošas ir patvirtintas Gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimų takų
infekcijų profilaktikos ir epidemijos kompleksinis priemonių planas Pakruojo rajone 2007–2008 m.
Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų civilinės saugos darbo planas patvirtintas Pakruojo
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-14 ir tą pačią
dieną suderintas su Šiaulių apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos
departamentu (toliau Šiaulių AVA CSMD).
Per šių metų I pusmetį buvo suplanuota įvykdyti 35 civilinės saugos priemones, tačiau
visiškai įvykdytos 32 priemonės, – tai sudaro 91 % įvykdyto pusmečio plano. Į planą taip pat buvo
įtraukta 13 Šiaulių AVA CSMD numatytų vykdyti civilinės saugos priemonių. Iš jų įvykdytos 8.
Papildomai nei numatyta civilinės saugos darbo plane buvo organizuotas ir vykdomas moksleivių
piešinių ir plakatų konkursas ,,Saugi vaikystė“, skirtas ugniagesių globėjo šv. Florijono dienai minėti. Jo
nugalėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje ,,Sprogimų ir gaisrų prevencijos pramonės įmonėse bei
visuomenės informavimas apie iškylančius pavojus“, kurią organizavo VšĮ ,,Teleradijo kompanija
Hansa“ drauge su Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrija, Lietuvos chemijos inžinierių
draugija ir AB ,,Achema“ direkcija. Taip pat dalyvauta Šiaulių AVA CSMD organizuojamuose civilinės
saugos mokymuose ,,Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose
pasienio bendradarbiavimo iniciatyva“.
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Šių metų pradžioje visiems rajono ūkio subjektams buvo išsiųstos rekomendacijos, kaip
ruošti metinį civilinės saugos planą, vestas vadovų pasitarimas.
Iki 2008 m. kovo 1 d. suderinti rajono seniūnijų, ūkio subjektų ir įstaigų civilinės saugos 2008 m.
darbo planai.
2008 m. vasario 19 d. paruoštas ir patvirtintas rajono savivaldybės perspektyvinis 2008–2010 m.
gyventojų švietimo civilinės saugos srityje planas.
Gyventojų registro tarnybai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus
reikalų ministerijos pateikta informacija apie Pakruojo rajono savivaldybės atsiskaitymo už Vidaus reikalų
ministerijos kuruojamų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų atlikimą per 2007 m.
Šių metų balandžio 8 – 22 dienomis dalyvauta Šiaulių AVA CSMD tikrinant savivaldybės
teritorijoje esančius ūkio subjektus: 1. Pavojinguose objektuose (UAB ,,Tomega“, UAB ,,Darpila“, AB
,,Detonas“, Lygumų žemės ūkio bendrovę, UAB ,,Baltic Petrouleum“); 2. Valstybinės reikšmės ir
gyvybiškai svarbiuose objektuose (UAB ,,Pakruojo vandentiekis“, Lygumų žemės ūkio bendrovę, UAB
,,Saerimner“, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, Pakruojo stotį); 3. Bendrojo lavinimo ir mokymo įstaigose
(Lygumų vidurinę, Balsių, Stačiūnų pagrindines mokyklas ir Rozalimo vid. m-klos Medikonių filialą); 4.
Svarbesniuose ūkio subjektuose (VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“ Pakruojo kelių tarnybą, Linkuvos ir
Žvirblonių žemės ūkio bendroves, UAB ,,Linkuvos mėsa“).
2008 m. balandžio ir gegužės mėnesiais patikslintas ir pakoreguotas Pakruojo rajono savivaldybės
civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas.
2008 m. gegužės 7 d. patikslintas ir patvirtintas Pakruojo rajono teritorijoje esančių pavojingų
objektų sąrašas.
2008 m. gegužės 23 d. patikslintas ir patvirtintas didelio žmonių susibūrimo ir evakuotų žmonių
laikino apgyvendinimo vietų Pakruojo rajone sąrašas.
2008 m. gegužės 30 d. sudaryti rajono ūkio subjektų, kurių veikla pagal svarbą ir pagal energijos
išteklių bei energijos tiekimo apribojimo taikymo eilę būtina ekstremalios situacijos padėties metu, sąrašai
ir apie tai informuotas Šiaulių AVA CSMD.
Vykdant metinį civilinės saugos darbo planą, šių metų birželio 18–19 dienomis buvo
patikrinti 7 ūkio subjektai ir įvertinta jų civilinės saugos būklė bei suteikta metodinė pagalba
civilinės saugos klausimais. 6 ūkio subjektuose civilinės saugos būklė įvertinta nepatenkinamai.
Nustatytas rajono gyventojų kolektyvinių apsaugos priemonių poreikis, surinkta informacija ir
duomenys pateikti PAGD prie VRM ir Šiaulių AVA CSMD.
Pakruojo rajono savivaldybės tarnybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T–202 buvo
patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro sudėtis ir jo narių
perspėjimo-informavimo schema, o 2008 m. kovo 27 d. tarybos sprendimu Nr. T–87 patvirtinta
Gyventojų evakavimo komisija prie Pakruojo rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo
centro.
Per šių metų I pusmetį įvyko 1 savivaldybės ESVC posėdis – ,,Dėl gamtinio pobūdžio
gaisrų ir jų prevencijos rajone organizavimo“. Posėdyje buvo sprendžiamas klausimas, kaip išvengti
gamtinio pobūdžio gaisrų ir kokių prevencijos priemonių imtis. Aptarti ir Lietuvos kariuomenės ir
kitų papildomų pajėgų pasitelkimo, jų maitinimo ekstremalių situacijų ar įvykių atvejais klausimai.
Taip pat buvo sprendžiamas klausimas dėl šiukšlių deginimo kolektyviniuose soduose ir aplink
juos, didelę grėsmę keliančių bešeimininkių namų, daržinių ir kitų apleistų pastatų. Pavesta
seniūnams organizuoti gamtos švarinimo talkas per mokyklas, bendruomenes, seniūnijų gyventojus.
2008 m. balandžio 16 d. buvo paruoštas, suderintas ir patvirtintas Pakruojo miškų urėdijos
organizacinis ir operatyvinis miško gaisrų gesinimo planas 2008 m.
Per šių metų I pusmetį buvo suorganizuoti 3 seminarai-pasitarimai Pakruojo rajono ūkio
subjektų, įmonių, organizacijų, bendrojo lavinimo ir seniūnijų vadovams civilinės saugos
klausimais. Juose buvo nagrinėti metinio civilinės saugos plano paruošimo, civilinės saugos
parengties ekstremalioms situacijos plano ruošimo ir tikslinimo, 4 valandų civilinės saugos
mokymo ūkio subjekte ir kiti aktualūs klausimai. Dalyvauta Šiaulių AVA CSD organizuotuose
posėdžiuose ir seminaruose.
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Civilinės saugos klausytojų mokymo pagal kategorijas I pusmečio planas savivaldybėje
įvykdytas. Per pusmetį Šiaulių AVA CSMD Parengimo skyriaus atstovai apmokė 21 ūkio subjekto
vadovus, pavaduotojus ir jų padalinių vadovus, 50 bendrojo lavinimo mokyklų klasių ir grupių
auklėtojas, 61 ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovus ir auklėtojas. 12 ūkio subjektų vadovų ir jų
pavaduotojų, 5 ūkio subjektų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą, ir 6 bendrojo lavinimo
mokyklų civilinės saugos mokytojai išklausė civilinės saugos mokymo kursus Ugniagesių
gelbėjimo mokykloje.
Vieną kartą per mėnesį atliekamas gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninis
patikrinimas.
Teikta metodinė pagalba seniūnijoms ir ūkio subjektams (įstaigoms), ruošiantiems civilinės saugos
parengties planus ir įgyvendinantiems kitus civilinės saugos reikalavimus.

13.Teisinė veikla
2007 metais ir 2008 m. I pusmetį:
Į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Juridinį skyrių dėl pirminės teisinės
pagalbos kreipėsi 304 Pakruojo rajono gyventojai (pirminė teisinė pagalba – teisinė informacija,
teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus
procesinius dokumentus, rengimas), 94 Pakruojo rajono gyventojams surašyti prašymai antrinei
teisinei pagalbai gauti. Lyginant su 2007 m. pusmečiu, asmenų, besikreipiančių dėl pirminės
teisinės pagalbos, ar dėl antrinės teisinės paglbos, skaičius labai išaugo (pvz.: nuo 2007 m. liepos 1
d. iki 2008 m. sausio 1 d. dėl pirminės teisinės pagalbos kreipėsi 70 asmenų, o prašymų antrinei
teisinei pagalbai gauti surašyta buvo tik 26).
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius organizuoja pirminės
teisinės pagalbos teikimą ir kiekvieną mėnesį rajoniniame laikraštyje informuoja Pakruojo rajono
gyventojus apie pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikimą. Galima teigti, kad tai ir lėmė
gyventojų, besikreipiančių dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo, skaičiaus padidėjimą.
Organizuojant Pakruojo rajono savivaldybės administracijos bei jos struktūrinių padalinių
veiklą parengti: 229 įsakymai personalo klausimais (2008 m. I pusmetis);
1089 įsakymai tvarkomosios veiklos klausimais;
užregistruota:
159 paslaugų ir rangos darbų sutartys;
162 sutartys, kurių pagrindu naudojamos ES struktūrinių
fondų, valstybės biudžeto ir kitos lėšos;
51 keleivių vežimo autobusais reguliariais reisais sutartys;
21 viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutarčių;
1 studentų praktinio mokymo sutartis;
13 savivaldybės turto panaudos sutarčių;
37 paramos sutarčių;
54 biudžeto lėšų naudojimo ir detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavumo sutartys;
12 bendradarbiavimo sutartys;
137 finansinės paramos naudojimo sutartys;
31 kitos sutartys.
Juridinis skyrius registruoja ūkinikų ūkius ir atsako už ūkininkų ūkių registro tvarkymą:
įregistruotas 175, išregistruota 45 ūkininkų ūkių.
Išduota 21 licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 19 licencijų verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais, 33 vienkartinių licencijų, 1 įmonei licencija patikslinta, 6
licencijos papildytos, 3 licencijoms verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako
gaminiais panaikintas galiojimas.
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Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 4-370 pradėti išduoti
leidimai verstis didmenine ir mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, kurių per 2007 m. įsigyjo
17 įmonių.
Išduotos 6 licencijos kortelės vežti keleivius vietiniais maršrutais, 4 licencijos kortelei
pratęstas galiojimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, 1 – vežti keleivius vietiniais
marštutais, 1 licencijos kotelei pratęstas galiojimo vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais,
panaikinta viena licencija ir vina licencijos kortelė vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.
7 įmonėms išduota 11 leidimų prekiauti I, II klasės pirotechnikos priemonėmis.
Apie išduotas, sustabdytas, panaikintas licencijas buvo informuotjamas Juridinių asmenų
registras, Šiaulių apskrities VMI Pakruojo skyrius, Socialinio draudimo fondo valdybos Pakruojo
skyrius, paskelbta informacija leidinyje „Infomaciniais pranešimai“.

14. Apskaita
Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje nuo 2008 m. sausio 2d. savo darbą
pradėjo rajono tarybos sprendimu įsteigta Apskaitos tarnyba, joje patvirtinti 4 etatai. Pagal LR
Seimo patvirtintą suvienodintų pareigybių ir etatų sąrašą 2008 m. balandžio mėn. tarnyba buvo
pervardinta į Apskaitos skyrių. Pasikeitus statusui buvo parengti skyrius nuostatai, paruošti
pareigybių aprašymai.
Visas pinigines lėšas Apskaitos skyrius apskaito 14 atidarytų banko sąskaitų, veda šių
sąskaitų kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą.
Skyrius apskaito administracijos ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, veda
trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą. Pildo ilgalaikio turto apskaitos korteles, kas mėnesį skaičiuoja
nusidėvėjimą. Šiais metais įsigyta ilgalaikio turto (įskaitant ir privatizavimo fondą) už 124,9 T.lt.
2008 m. sausio mėn. pagal Finansų ministerijos nurodymą, pasikeitus minimaliai ilgalaikio turto
vertei iki 1000 lt. iš ilgalaikio į trumpalaikį buvo perkelta turto už 58,5 T.lt. Apskaitos skyriaus
sudarytame administracijos balanse ilgalaikio turto balansinė vertė rugpjūčio 1 d, yra 2538,6 T.Lt,
likutinė vertė 913,3 T.Lt. Šie skaičiai rodo, kad administracijoje visas turtas yra senas, jo
nusidėvėjimas siekia 64 procentus. Apie ilgalaikio turto pokyčius Turto ir investicijų skyriui kas
ketvirtį yra pateikiamos turto investicijų ataskaitos.
Administracijos trumpalaikio turto likutis rugpjūčio 1 d. 203.7 T.Lt. Per šiuos metus
įsigyta turto už 8.7 T.Lt. Administracijoje yra didelis atsargų judėjimas, perkamų ir nurašomų
prekių vieneto vertė nėra didelė, tačiau daug rūšių, todėl šis darbas yra labai imlus laikui. Per šiuo
metus atsargų (kuro, padangų, popieriaus, higienos priemonių ir kt,) įsigyta už 64.3 T.Lt. nurašyta į
išlaidas už 58,4 T.Lt. Atsargų likutis yra 33,9 T.Lt. Didžiausia suma 16,1 T.lt sudaro lengvųjų
automašinų padangos. Administracijos mašinos iki rugpjūčio 1d. sunaudojo benzino 7649 litrus už
27,1 T.lt. Automašinų remontui ir draudimui išleista 13,7 T.lt
Apskaitos skyrius sudaro ir vykdo savivaldybės administracijai skirtų lėšų išlaidų
sąmatas su visais reikalingais apskaičiavimais. Be savivaldybės administracijos yra vedama 12
valstybės deleguotų funkcijų lėšų apskaita, pagal kiekvienai funkcijai sudarytą atskirą išlaidų
sąmatą. Ataskaitos apie lėšų pagal valstybės deleguotų funkcijų panaudojimą yra teikiamos ne tik
Finansų skyriui, bet ir atskiras funkcijas kuruojančiom ministerijoms.
Darbo rinkos politikos funkcijai vykdyti buvo skirta 582,3 T.lt, panaudota tik 195,2 T.lt
Komunalinių atliekų surinkimui išlaidų sąmatoje patvirtinta 900 T .lt , kasinių išlaidų
padaryta 538 T. Lt , pagal pateiktas sąskaitas priskaityta išlaidų už 1224,2 T. Lt Savivaldybės
kreditinis įsiskolinimas Šiaulių atliekų surinkimo centrui rugpjūčio 1d. buvo 686,2 T .lt.
Pagal etatų sąrašus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, yra
skaičiuojamas darbo užmokestis, nedarbingumo pašalpos už pirmąsias dvi darbo dienas,
komandiruočių išlaidos administracijos ir skyrių, neturinčių finansinio savarankiškumo
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dirbantiesiems. Atlyginimai priskaitomi 58 darbuotojams, sudaromi mokėjimo žiniaraščiai ir
pavedimais pervedami į darbuotojų nurodytas banko sąskaitas.
Mėnesiui pasibaigus teikiame ataskaitas mokesčių inspekcijai už administraciją ir visus
administracijos padalinius bei seniūnijas apie išmokas, susijusias su darbo santykiais.
Kas ketvirtį teikiame ataskaitas Socialinio draudimo skyriui, Valstybinei mokesčių
inspekcijai.
Teikiamos ketvirtinės ataskaitos statistikai apie darbo užmokestį pagal darbuotojų
kategorijas (darbininkai, tarnautojai),lytį (vyrai, moterys),dirbtas dienas, apmokėtas dienas, sąlyginį
darbuotojų skaičių. Išmokas, įvairias kompensacijas.
Apskaitos skyrius šiais metais įvykdė per 1500 mokėjimo pavedimų, buvo apmokėta
už suteiktas paslaugas, pirktas prekes, išlaidas reprezentacijai, tarybos nariams mokėtos
kompensacijos išlaidų padengimui ir kt.
2008m. liepos 31d. administracija vedė atsiskaitymų apskaitą su 319 tiekėjais.
Skyrius apskaičiuoja visas administracijos patalpų išlaikymo išlaidas (šildymo, elektros,
kanalizacijos išlaidas , mokestį už ryšių paslaugas) ir kas mėnesį teikia sąskaitas paslaugų
gavėjams (10 subjektų).
Yra vedama atskira specialiųjų lėšų (nuompinigiai) sąskaita. Tai lėšos, gautos už
išnuomotas administracines patalpas. Kas mėnesį pagal sudarytas sutartis skaičiuojame patalpų
nuomos mokestį ir pateikiame nuomininkams. Nuomos sutartys galioja : UAB Pakruojo
projektavimo biuras (sutartis iki 2008-12-31), Registrų centras (sutartis iki 2016-10-31. Šiais
metais nuompinigių gauta 2,5 T.lt., jie pervesti į biudžetą.
Savivaldybės administracija turi paramos gavėjo statusą. Į Administracijos paramos
renginiams sąskaitą iki rugpjūčio 1 d. pravesta 42,8 T.Lt.
2008 metams Turto inventorizavimui ir teisinei registracijai skirtas 115 T.Lt. Lėšas
naudoja turto ir investicijų skyrius. Pagal pateiktas sąskaitas Apskaitos skyrius praveda lėšas už
atliktus darbus, registrų centrui pinigai pervedami kaip avansas. Iki liepos 31 d. padaryta išlaidų
39,7 T.lt. Lėšos apskaitomos atskiroje banko sąskaitoje.
Iš rajono biudžeto Nevalstybinių organizacijų fondui šiais metais skirta 115 T.lt.
Fondo lėšų apskaita vedama atskiroje banko sąskaitoje. Apskaitos skyrius vykdydamas šią biudžeto
eilutę pagal sudarytas sąmatas 68 paramos gavėjams, bendruomenėms, jaunimo ir kitoms
organizacijoms šiais metais jų veiklai vykdyti pervedė 79,9 T.Lt. Kiekvieno NVO projekto
apskaitai yra užvedama atskira byla.
Už televizijos paslaugas pervesta 7,1 T.lt. Administracija yra savivaldybių asociacijos
narė, šiais metais sumokėta asociacijos nario mokesčio 19.6 T.Lt.
Skyrius vykdo valstybės deleguotą funkciją suvedant duomenis į paramos registrą. Suvesti
duomenys apie suteiktą paramą 47 gavėjams.
Pagal rajono Tarybos sprendimus pravedame lėšas UAB-ams, Viešosioms įstaigoms,
policijai, vaikų globos įstaigoms ir kitiems - viso 21 subjektui skirtas lėšas jų funkcijoms
vykdyti. Kiekvienam subjektui vedamas atskiras apskaitos registras.
Neskaitant biudžeto asignavimų, Apskaitos skyrius veda nebiudžetinių lėšų ir įvairių
fondų apskaitą, veda palūkanų mokėjimą už suteiktus kreditus būsto statybai. Apskaita vedama
atskirtoje banko sąskaitoje. Lėšos gaunamos iš Finansų ministerijos, jomis yra dengiamos suteiktų
kreditų palūkanos. Šiais metais gauta lėšų ir padengta kreditų palūkanos 2,2 T.lt. sumai.
Turto privatizavimo fondo sąskaitoje apskaitomos gaunamos pajamos už
privatizuojamus objektus. Šiais metais buvo gauta 706,9 T.Lt pajamų . Per I pusmetį padaryta 479,3
T.Lt išlaidų. Pagal antro pusmečio patvirtintą išlaidų sąmatą iš atitinkamos išlaidų eilutės apmokėta
už galimybių studijų parengimą 69,5 T.lt., gatvių apšvietimo išlaidos padengtos seniūnijoms 74,6 T.
lt.
Atskirtoje banko sąskaitoje yra vedama sveikatingumo programų apskaita. Šioje
sąskaitoje apskaitomos lėšos gautos iš dviejų šaltinių. Lėšos iš finansų skyriaus ir lėšos gautos iš
teritorinės ligonių kasos. Išlaidos daromos pagal patvirtintas sąmatas pervedant lėšas sveikatos
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įstaigoms, mokykloms. Įtraukiame į apskaitos registrus. Ataskaita už savivaldybės sveikatingumo
programai skirtas lėšas, sudaromos pagal atskiras programas. Už lėšas, gautas iš ligonių kasų
ataskaitos pateiktos kas mėnesį. Ataskaitos surenkamos iš gydymo įstaigų, kurioms buvo pervestos
lėšos ir sudaroma bendra. Pagal kiekvieną programą yra sudaroma atskira ataskaita, joje smulkiai
iššifruojama kam buvo panaudotos lėšos. Iki rugpjūčio 1 d, iš biudžeto gydymo įstaigoms pervesta
20 T.lt , iš ligonių kasos gauta 14 T.lt ir pervesta projektų vykdytojams. Lėšų apskaita vedama
atskiroje banko sąskaitoje.
Aplinkos rėmimo specialiajai programai tarybos sprendimu lėšos skirtos iš
biudžeto,šiais metais panaudota 46,7 T.lt. Lėšų apskaita vedama atskiroje banko sąskaitoje.
Atidarytoje atskirtoje banko sąskaitoje lėšoms kaupti yra apskaitome lėšas, gaunamas iš
Švietimo ir mokslo ministerijos socializacijos programai, psichotropinių medžiagų naudojimo
prevencinei programai. Šioms programoms skirta 67,8 T.lt. per pusmetį pagal išlaidų sąmatas
yra pervesta 56,8 T.lt. rajono mokykloms, bendruomenėms. Lėšų panaudojimo bendra ataskaita
pateikta Švietimo ir mokslo ministerijai.
Savivaldybės administracija vykdė valstybės tarnautojų kompetencijų tobulinimo
projektą. Projektas baigtas vykdyti ir išvežti dokumentai galutiniam patikrinimui. Projekto
įgyvendinimui panaudota 391 T.Lt. tame skaičiuje iš gautos paskolos 167,3 T.lt.
Apskaitos skyrius atlikdamas mokėjimus vykdo išankstinę ir einamąją kontrolę. Siekiant
tiksliau apskaityti lėšų panaudojimą ir sudaryti atskaitomybę buvo parengtos ir patvirtintos 6
naujas ir papildytos 4 lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos:
1. lėšų skirtų Darbo rinkos apskaitos tvarka
2. subsidijų dengimui už karštą vandenį
3. nevalstybiniu organizacijų fondo apskaitos tvarka
4, nuompinigių apskaitos tvarka
5. lėšų, kaip parama pervedamų Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, apskaitos ir
naudojimo tvarka.
6. darbo laiko apskaitos tvarka.
Patikslintos tvarkos:
1. ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos tvarka,
2. reprezentacinių išlaidų apskaitos tvarka,
3. atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka
4. banko operacijų apskaitos tvarka
Kiekvieną mėnesį finansų skyriui yra teikiama ataskaita apie kreditinį įsiskolinimą, jungtinė
ataskaita apie visų išlaidų sąmatų įvykdymą.
2008m liepos 31d. apskaitos duomenimis administracijai patvirtintas asignavimų planas
6203,5 T.lt. kasinių išlaidų padaryta už 2863,6 T.lt. Kreditinis įsiskolinimas sudaro 1064,5 T lt
debitinis įsiskolinimas – 16,2 T. lt

15.Vidaus auditas
Planavimas.
Centralizuota vidaus audito tarnyba savo veiklą organizavo vadovaudamasi 2008 m
veiklos planu.
Metiniame vidaus audito tarnybos plane numatyti vidaus audito objektai, vidaus audito temos ir jų
atlikimo trukmė. Kiekvienam auditui atlikti buvo parengta vidaus audito programa ir konkretus
audito atlikimo planas. Siekiant išvengti darbų dubliavimo, sudarant 2008 m veiklos planą, žodiniu
susitarimu tarnybos veikla buvo sukoordinuota su savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.
2008 metams planuoti 5 vidaus auditai atlikti 3 . Be planinių auditų parengtos 2 išvados bei
parašytos 3 pažymos kitais įstaigų veiklos klausimais.
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Vidaus audito atlikimas
Audito metu buvo tikrinama ir vertinama, ar subjektai tikrinamuoju klausimu yra sudarę
ir laikosi veiklos planų, procedūrų, ar sukurta vidaus kontrolės sistema, ar ji realiai funkcionuoja,
kaip laikomasi nustatytų ir patvirtintų tvarkų, kitų norminių teisės aktų bei sutarčių, turinčių
įtakos subjekto veiklai. Buvo vertinama ar racionaliai pagal norminius teisės aktus valdomas,
naudojamas ir saugomas patikėtas naudoti turtas, dažnai tikrinta natūroje ar toks turtas egzistuoja
( atrankos būdu, dalyvauta inventorizacijoje).
Atliekant vidaus auditą, buvo naudojamos procedūros: tikrinimai, skaičiavimai, pokalbiai,
stebėjimai, klausimynai, ir kiti, priklausomai nuo tikslų ir apimčių, metodai. Renkant audito
įrodymus atrankos būdu buvo išanalizuojami subjekto dokumentai – buhalterinės apskaitos
registrai, finansinės atskaitomybės, planai, kiti subjekto vidaus veiklos norminiai dokumentai. Pagal
reikmę buvo daromos šių dokumentų kopijos. Visa audito procedūrų metu surinkta medžiaga buvo
dokumentuojama darbo dokumentuose.
Vidaus audito ataskaitų parengimas ir pateikimas.
Audito ataskaitos įžanginėje dalyje buvo nurodoma vidaus audito atlikimo motyvai, audito
tikslai, apimtys ir kriterijai, audituojamas laikotarpis, naudojama metodika ir procedūros.
Dėstomoje dalyje išdėstomi vidaus audito metu nustatyti faktai, pastebėjimai, padaromos išvados ir
pateikiamos rekomendacijos. Buvo siekiama, kad ataskaitos būtų objektyvios, nešališkos o
pateiktos rekomendacijos konkrečios ir įgyvendinamos. Neesminės klaidos ir neatitikimai buvo
šalinami audito metu jų nefiksuojant.
Ataskaitų projektai buvo aptariami su audituojamų subjektų vadovais ir susijusiais
asmenimis, prieštaravimų dėl ataskaitų projektų ir pateiktų rekomendacijų nepasitaikė. Pažeidimų,
kurie nagrinėtini teisėsaugos institucijų, nustatyta nebuvo. Vienas egzempliorius ataskaitos buvo
pateikiamas administracijos direktoriui ir vienas subjekto vadovui, kuris raštu patvirtindavo
ataskaitos gavimą, nurodydavo ataskaitos gavimo datą.
Auditų atlikimas.
2008 metais buvo atlikta:
1.Balsių pagrindinės mokyklos veiklos auditas.
2. Linkuvos socialinių paslaugų centro veiklos auditas.
3. Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro veiklos ir valdymo auditas.
Teminiai (neplaniniai) auditai:
1.Paruošta pažyma dėl Pakruojo J.Paukštelio viešosios bibliotekos veiklos organizuojant
bibliotekų darbą ir materialinių vertybių apsaugą.
2. Paruošta pažyma dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namų
biudžeto asignavimų poreikio.
3.Paruošta pažyma dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas „ veiklos.
Atlikta kita mažesnių subjektų veiklos analizė.
Audito metu analizuota ir vertinta audituojamų subjektų veikla, vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimas. Dviejų viešųjų juridinių asmenų ( Balsių pagrindinės mokyklos, Klovainių
sutrikusio intelekto jaunuolių centro) vidaus kontrolės sistema buvo įvertinta patenkinamai. Tokia
išvada buvo padaryta todėl, kad vidaus kontrolės sistema apėmė ne visas veiklos organizavimo
sritis, nebuvo nustatytos atskiros veiklos procedūros. Linkuvos socialinių paslaugų centro vidaus
kontrolės sistema įvertinta kaip nepatenkinama.
Teminiams auditams vidaus kontrolės sistemos funkcionavimas vertintas nebuvo, tikrinta ir
vertinta atskiroms procedūroms nustatyta vidaus kontrolė.
Ataskaitose buvo pateikiamos konkrečios rekomendacijos ir pasiūlytos priemonės kurias
reikia parengti norint sustiprinti vidaus kontrolės procedūras. Viso audituotiems subjektams
pateiktos 28 rekomendacijos. Įgyvendintos 9 rekomendacijos 19 rekomendacijų įgyvendinimo
terminas tęsiamas. Vykdoma poauditinė stebėsena ir daromos atžymos dėl tolesnio audito
pažangos stebėjimo
tęstinėms rekomendacijoms , rekomendacijoms kurioms įgyvendinti
reikalingas ilgesnis periodas.
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16. RAŠTVEDYBA
Į Pakruojo rajono savivaldybės vadovybę, atskirų skyrių specialistus kasdien raštu ar žodžiu
kreipiasi daugybė interesantų, gaunama daug korespondencijos iš kitų įstaigų, aukščiau stovinčių
organizacijų. Bendrasis skyrius priima savivaldybei adresuotą spaudą ir dokumentus, juos, pateikia
merui, su rezoliucijomis atiduoda vykdytojams, kontroliuoja iš asmenų gautų prašymų ir skundų
vykdymą. Archyvuoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją. Gautos ir siunčiamos
korespondencijos skaičius kasmet auga. Bendrojo skyriaus 2006 - 2008 metais gautos ir išsiųstos
korespondencijos dydis:
Metai

2006
2007
2008
I pusm.

Gautų raštų
iš įstaigų ir
organizacijų
skaičius
4147
4836
2500

Iš piliečių gautų
prašymų ir skundų
skaičius

Išsiųstos
korespondencijos
skaičius

Iš viso

1442
1473
870

6052
6708
3680

463
399
310

2008 m. I pusmetį gauta 310 piliečių prašymai šiais klausimais:
dėl buto remonto, perdavimo, pirkimo, registracijos
– 50,
dėl ūkininkų ūkio įregistravimo
– 150,
– 10,
dėl detaliojo planavimo
dėl gręžinio įrengimo
– 10,
– 70,
dėl rinkliavos už komunalines paslaugas
kiti ( dėl žemės grąžinimo, drenažo remonto,
medicines punkto, autobusų maršruto įsteigimo,
dėl medicines punkto, kelių atstatymo)
–20

17. Archyvo veikla
–
Bendrojo skyriaus darbuotojos, pagal savivaldybėje saugomus 227 likviduotų ar
reorganizuotų rajono įmonių, įstaigų, kolūkių, tarybinių ūkių, žemės ūkio bendrovių archyvinius
dokumentus išrašo pažymas apie juridinių asmenų likvidavimo ar reorganizavimo patvarkomuosius
dokumentus, pažymas apie piliečių darbo stažo laikotarpį bei uždarbį, reikalingas tvarkant
dokumentus senatvės pensijos, invalidumo pensijos, žalos atlyginimo gavimui, teikia informaciją
suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Šiais metais į archyvą pristatyta 10
susilikvidavusių įmonių archyviniai dokumentai.
Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba nuo 2004m. per
rajoninius skyrius vykdo domenų kaupimą apie darbo stažą senatvės pensijai. ,,Sodros” vykdomos
akcijos metu iki 2009 m. turi būti surinkti duomenys senatvės pensijai tų asmenų, kurie iki 1994 m.
turėjo darbo stažo, bet iki šiol nėra pensininkai. Ryšium su šia akcija savivaldybės archyvo
pateikiamų pažymų skaičius žymiai išaugo:
Metai

Išrašytų pažymų
skaičius
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2003

785

2004

1328

2005

1596

2006

1517

2007

2816

2008 I pusmetis

1059

Per 5 metus išduodamų pažymų skaičius išaugo 3,6 karto.

18. Kalbos kultūra
Vyresnioji kalbos tvarkytoja konsultuoja savivaldybės darbuotojus, ruošiančius raštus bei
tarybos sprendimus, direktoriaus įsakymus, lankstinukus, straipsnius.
2008 m. sausio–birželio mėnesiais patikrinta Klovainių, Rozalimo, Žeimelio, Guostagalio
seniūnijų dokumentų ir viešųjų užrašų kalba, Klovainių bendruomenės slaugytojos kabinete esančių
viešųjų užrašų kalba. Suderintas „Maximos“ reklaminės iškabos projektas. Gegužės mėnesį pradėta
tikrinti Pakruojo J. Paukštelio bibliotekos interneto svetainės kalba. Taip pat gegužės mėnesį
patikrinta „Kanrugės“ parduotuvės (Vytauto Didžiojo g. 35) prekių etikečių kalba ir šių metų
rugsėjo mėnesį planuojama pateikti parduotuvei tikrinimo rezultatus.
Ištaisyti 2008 m. sausio–birželio mėnesiais priimti tarybos sprendimai, dėl taisyklingos
kalbos vartojimo konsultuoti savivaldybės, seniūnijų ir kitų įstaigų darbuotojai. Savivaldybės
darbuotojams elektroniniu paštu buvo išsiųsta informacija apie dažniausiai pasitaikančius adresų ir
telefonų numerių rašymo netikslumus. Pagal pakeistas Dokumentų rengimo taisykles buvo pakeisti
savivaldybės skyrių ir seniūnijų blankai.
Nuolat prižiūrima, kad savivaldybės tinklapyje būtų skelbiama informacija taisyklinga
bendrine kalba.
Kitą 2008 m. pusmetį planuojama patikrinti „Maximos“ ir „Norfos“ parduotuvių viešuosius
užrašus, Pašvitinio ir Linkuvos seniūnijų dokumentų kalbą.

19. Informacinė sistema
2008 metais tęsiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainės www.pakruojis.lt
priežiūra ir atnaujinimas. Įkelta daug Pakruojo rajono savivaldybę ir patį rajoną reprezentuojančios
informacijos, pateikta daug informacijos apie rajono renginius naujienų skiltyje. Įdiegta smulkaus ir
vidutinio verslo fondo priežiūros komisijos dokumentų valdymo sistema, kuri leidžia komisijos
nariams iš anksto susipažinti su pateiktais prašymais elektroniniu būdu. Savivaldybės informatikų
prižiūrimi sėkmingai darbą tęsia 11 viešosios interneto prieigos taškai, bei įkurti 6 nauji ir 1
modernizuotas.
2008 m. toliau plėtėsi savivaldybės administracijos kompiuterių tinklas. Buvo vykdoma
senesnių kompiuterių techninė priežiūra ir remonto darbai.
Periodiškai diegiami programų SPIS, PARAMA ir BIUDŽETAS atnaujinimai, kasdien
archyvuojami programos PARAMA duomenys. Įdiegtos programos BIUDŽETAS, PARAMA
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naujos darbo vietos. Prie informacinės sistemos PARAMA sukurti nuotoliniai prisijungimai
seniūnijose dirbantiems specialistams.
Bendradarbiaujant su Finansų skyriumi toliau sėkmingai su dirbama programa MASIS.
Prižiūrima administracijos telefonų stoties: kiekvieną mėnesį atnaujinami ir papildomi telefoninių
pokalbių tarifai, buhalterijai pateikiama telefoninių pokalbių išklotinė. Stebimas telefonų stoties
darbas.
Nuolat prižiūrima savivaldybės e. pašto dėžutė. Gauti laiškai spausdinami ir perduodami
užregistruoti. Tvarkoma ir pildoma Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų rodyklė,
tvarkomi ir spausdinami tarybos priimti sprendimai.
Savivaldybės darbuotojai buvo konsultuojami kompiuterinių programų naudojimo
klausimais, kartu šalinamos atsiradusios problemos. Darbuotojai nuolat perspėjami apie plintančius
internete virusus, patariama, kaip nuo jų apsisaugoti.

________________________________
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