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

1. Biudţetas
Per 2008 metus rajono biudţetas gavo 65 352,7 tūkstančius litų pajamų. Padaryta
64 872,8 tūkst. litų išlaidų. 2008 metais biudţeto pajamų surinkimo uţduotys įvykdytos 96,9
proc. arba negauta 2 066,2 tūkst. Lt. Daugiausia negauta perskirstomų tarp savivaldybių lėšų
išlaidų struktūrų skirtumams (698 tūkst. Lt) ir gyventojų pajamų mokesčio iš iţdo sąskaitos
pajamų mokesčiui išlyginti (2 939 tūkst. Lt). Gyventojų pajamų mokesčio (gauto iš VMI)
surinkta 1 258,8 tūkst. Lt daugiau nei planuota.
Finansų skyrius, vykdydamas savo misiją – optimalų savivaldybės finansinių išteklių
valdymą:
1.1. ruošė savivaldybės biudţeto 2008 m. projektą ir praėjusių metų biudţeto vykdymo
ataskaitą;
1.2. tikrino, ar teisingai pagal funkcinę klasifikaciją sudarytos tikslinės paskirties lėšų
sąmatos;
1.3. organizavo patvirtinto biudţeto ir kitų papildomų finansinių išteklių naudojimą
svarbiausioms problemoms spręsti ir programoms vykdyti;
1.4. teikė siūlymus dėl optimalaus papildomų biudţeto asignavimų paskirstymo
asignavimų valdytojams;
1.5. administravo skyriui patvirtintus asignavimus.
2.
Pagrindinės veiklos rūšys, atlikti darbai, įgyvendinti projektai, programos:
2.1. parengtas savivaldybės tarybai tvirtinti 2008 metų biudţeto projektas;
2.2. parengta savivaldybės tarybai tvirtinti 2007 metų biudţeto įvykdymo ataskaita;
2.3. parengtas 2008 m. savivaldybės biudţeto išdėstymas pagal finansų ministro
patvirtintas formas;
2.4. kas ketvirtį parengti ir pateikti duomenys Finansų ministerijai apie savivaldybės
skolos limitus ir bendrą skolą;
2.5. ruoša informacija kredito įstaigoms apie savivaldybės skolų būklę;
2.6. kas mėnesį ruošta ir teikta informacija apie 2008 m. biudţeto pajamų plano
vykdymą;
2.7. nuolat ruošta ir teikta merui, administracijos direktoriui operatyvi informacija apie
pajamų vykdymą;
2.8. ruošti administracijos direktoriaus įsakymai dėl rezervo lėšų paskirstymo;
2.9. ruošti tarybai sprendimų projektai dėl 2008 m. biudţeto pajamų ir asignavimų
patikslinimo;
2.10. parengti viešojo pirkimo konkurso dokumentai ilgalaikei paskolai;
2.11. dalyvauta tarybos, savivaldybės strateginio planavimo komisijų veikloje;
2.12. bendradarbiauta ir teikti reikiami duomenys valstybės kontrolės ir savivaldybės
kontrolieriaus vykdytiems biudţeto lėšų naudojimo auditams;
2.13. priimtos mėnesinės, ketvirtinės ir metinės biudţeto išlaidų vykdymo ir finansinės
atskaitomybės iš 36 asignavimų valdytojų;
2.14. sudarytos ketvirtinės ir metinės biudţeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos ir
pateiktos Finansų ministerijai;
2.15. sudarytos valstybės ir savivaldybės turto 2007 m. statistinės ataskaitos;
2.16. sudaryta metinė gyventojų pajamų mokesčio deklaracija FR0572 ir pateikta
Valstybinei mokesčių inspekcijai.
3.
Pagrindiniai veiklos rodikliai:
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3.1. prengti 36 tarybos sprendimų projektai, 6 administracijos direktoriaus įsakymai, 20
direktoriaus rezervo lėšų skyrimo įsakymų;
3.2. gauta ir išnagrinėta 952 įvairių institucijų raštai ir parengti atsakymai, iš jų: 82 –
prašymai dėl papildomo lėšų skyrimo, 924 – paraiškos gauti lėšas iš savivaldybės biudţeto ir kt.
3.3. išnagrinėjus įstaigų prašymus, padaryta 214 biudţeto išlaidų pakeitimų;
3.4. atlikta 1 213 biudţeto lėšų mokėjimo pavedimų.
3.5. Ruoštos įvairios ataskaitos valstybės kontrolės auditoriams.

2. Švietimas
2008 m. rajono švietimo sistemoje buvo siekiama šių tikslų:
1) uţtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią išsilavinimo standartus ir rajono gyventojų
poreikius;
2) suderinti švietimo sistemą su besikeičiančiomis rajono socialinėmis, ekonominėmis,
finansinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis;
3) uţtikrinti juridinių aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą.
2008 m. sausio 1 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdėsi 613 ugdytinių, bendrojo
lavinimo mokyklose mokėsi 4035 mokiniai. Be to, 84 vaikai ugdėsi mokyklų priešmokyklinio
ugdymo grupėse.
Ikimokyklinės ugdymo įstaigos ugdymą vykdė pagal pačių parengtas programas,
vadovaudamosi švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627
patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu. Bendrojo lavinimo mokyklos
ugdymą vykdė pagal pasitvirtintus ugdymo planus, parengtus vadovaujantis Bendrosiomis
programomis ir Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
Buvo stengiamasi ugdymą diferencijuoti atsiţvelgiant į mokinių poreikius ir individualizuoti
orientuojantis į jų gebėjimus. Tuo tikslu 1–10 klasėse 2007–2008 mokslo metais buvo
naudojamos 406, 2008–2009 m. m. – 423 savaitinės mokyklos nuoţiūra skiriamos pamokos.
11–12 klasių mokiniai mokomi pagal jų pačių susidarytus individualius ugdymo planus.
Absoliuti dauguma mokinių sėkmingai perėmė mokslo metų ugdymo turinį. Kursą kartoti toje
pačioje klasėje palikta 80 mokinių, t. y. 1,96 proc.
Savivaldybės administracijos uţsakymu Švietimo plėtotės centras atliko rajono ketvirtokų
ir aštuntokų pasiekimų patikrinimą. Patikrinimas parodė, kad nors rajono ketvirtokų bei
aštuntokų apibendrinti pasiekimai yra ţemesni uţ šalies ketvirtokų bei aštuntokų pasiekimų
vidurkį, jie yra arti šio rodiklio. Rajono ketvirtokų matematikos pasiekimai yra aukštesni nei
šalies ketvirtokų.
Pagrindinio ugdymo programą sėkmingai baigė 392 dešimtokai (96,3 proc.). Iš 218
dvyliktokų brandos atestatus gavo 207. Iš visų laikytų brandos egzaminų (susumavus kiekvieno
dvyliktoko visus laikytus egzaminus) sėkmingai išlaikyta 93,3 procento. Sėkmingiau negu
valstybėje rajono abiturientai išlaikė valstybinius lietuvių kalbos, informacinių technologijų,
biologijos, chemijos, anglų kalbos, fizikos ir istorijos bei mokyklinius chemijos, rusų kalbos,
istorijos, muzikos ir dailės egzaminus. Didesnė dalis negu šalyje neišlaikė valstybinio
matematikos ir mokyklinių lietuvių kalbos, informacinių technologijų, biologijos, matematikos,
geografijos, anglų kalbos bei fizikos egzaminų.
Formalųjį švietimą papildo neformalus ugdymas. 2008 m. sausio 1 d. duomenimis,
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos muzikos skyrių lankė 156, papildomo ugdymo
skyrių 198 mokiniai. 2008 m. rugsėjo 1 d. muzikos skyrių lankė 159, papildomo ugdymo skyrių
200 mokinių. Bendrojo lavinimo mokyklose 2008–2009 m. m. veikia 371 būrelis. Jų veiklai per
savaitę skirtos 686 valandos; vidutinis dalyvių skaičius būrelyje – 12,12. Rajono mokyklose
buvo vykdomi 64 projektai: 14 pilietinio ir tautinio ugdymo, 22 socializacijos, 12 psichoaktyvių
medţiagų vartojimo prevencijos, 9 gabių vaikų ugdymo, 7 gamtosauginiai projektai. Projektams
vykdyti buvo skirta 96,1 tūkst. Lt Savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų.
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Kintanti aplinka lemia rajono švietimo tinklo kaitą. Didţiausią įtaką turi besikeičianti
demografinė situaciją. 2008 m. rugsėjo 1 d. 1–12 klasėse mokėsi 167 mokiniais maţiau negu
2007 m. rugsėjo 1 d. Dėl to klasių komplektų skaičius sumaţėjo 18 vienetų. Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos sprendimais likviduotas Klovainių pagrindinės mokyklos Gačionių filialas,
Rozalimo vidurinės mokyklos Medikonių filialas reorganizuotas į pradinio ugdymo skyrių,
Pamūšio pagrindinė mokykla reorganizuota į Pašvitinio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo
skyrių, o Grikpėdţių Broniaus Nainio pagrindinė mokykla pertvarkyta į Ţeimelio vidurinės
mokyklos filialą. Reorganizacijos būdu sutaupytos lėšos skirtos dėl finansų ir ekonominės krizės
iš valstybės biudţeto negautam finansavimui iš dalies padengti. Mokyklų likvidavimas ir
reorganizacija sukūrė mokytojų įdarbinimo problemą. Ją spręsti padeda savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtinta pedagoginių darbuotojų kelionės į mokyklą išlaidų kompensavimo tvarka.
Vadovaujantis ja per 2008 metus buvo apmokėtos 200 pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą
išlaidos uţ 197964 litus.
Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikus atitinkamus dokumentus
Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų trijų rajono mokytojų persikvalifikavimo studijoms
2008–2009 m. m. finansuoti. Iš viso 2008–2009 m. m. studijuoja aukštosiose mokyklose arba
persikvalifikuoja 43 pedagoginiai darbuotojai.
Toliau buvo gerinama ugdymo materialinė bazė. Aprūpinus kompiuteriais ir prijungus
prie interneto Klovainių, Petrašiūnų ir Ţvirblonių vaikų darţelius visos rajono ugdymo įstaigos
turi interneto ryšį.
Kompiuterių skaičius, vidutiniškai tenkantis 100 bendrojo lavinimo mokyklos mokinių,
išaugo nuo 10,25 vienetų 2007–2008 m. m. iki 12,85 2008–2009 m. m.
Iš savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos biudţetų bendrojo lavinimo mokykloms
buvo skirta 280,7 tūkst. Lt vadovėliams ir 168,8 tūkst. Lt mokymo priemonėms įsigyti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija parinko mokyklas,
kurios dalyvaus Mokyklų tobulinimo programos projektuose. Projekte ,,Bendrojo lavinimo
mokyklų modernizavimas„„ dalyvaus Pakruojo ,,Atţalyno„„ gimnazija, Ţeimelio vidurinė, Balsių
pagrindinė ir Pakruojo ,,Versmės„„ pradinė mokyklos. Projekte ,,Technologijų, menų ir gamtos
mokslų mokymo infrastruktūra„„ – Pakruojo ,,Atţalyno„„ bei Linkuvos gimnazijos ir Rozalimo
vidurinė mokykla. Projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas„„ –
Linkuvos gimnazija ir Pakruojo ,,Ţemynos„„ pagrindinė mokykla.
Gana sklandţiai pavyko uţtikrinti juridinių aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą.
Seimui nutarus nuo 2008–2009 m. m. įvesti visuotinį pradinių klasių mokinių bei
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų nemokamą maitinimą, pasikeitus nemokamo maitinimo
skyrimo tvarkai rajono mokyklose nemokamai maitinamų mokinių skaičius išaugo daugiau kaip
trečdaliu (nuo 1202 2007–2008 m. m. pabaigoje iki 1946 2008–2009 m. m. pradţioje). Neţiūrint
į tai, mokiniai buvo maitinami šiltu maistu ir maitinimo organizavimas atitiko higienos
reikalavimus.
Laiku buvo pasirengta pedagoginių darbuotojų atestacijai pagal nuo 2008 m. sausio 1 d.
įsigaliojusią mokytojų atestacijos tvarką. Buvo atestuoti 26 mokytojai (1 eksperto, 12
metodininko, 13 vyresniojo mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms).
Nepavyko sėkmingai įvykdyti ugdymo įstaigų vadovų atestacijos programos. Vietoj
planuotų atestuoti 20 vadovų iš 11 ugdymo įstaigų, atestuota 12 vadovų iš 6 ugdymo įstaigų.
Aktyviai buvo rengiamasi ugdymo organizavimui pagal atnaujintas Bendrąsias pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas. Dalykų mokytojai ir mokyklų vadovai buvo supaţindinti su
Bendrųjų programų naujovėmis. Švietimo ir mokslo ministras pakeitė planus ir nustatė, kad
visuotinis ugdymo organizavimas pagal atnaujintas Bendrąsias programas pradedamas tik nuo
2009–2010 mokslo metų. Ministro įsakymu mokykloms suteikta galimybė, jei jos pasirengusios,
ugdymą organizuoti pagal atnaujintas programas jau 2008–2009 mokslo metais. Šia galimybe
pasinaudojo 21 mokytojas iš 8 mokyklų. Likęs laikas iki atnaujintų programų privalomo diegimo
bus panaudotas mokytojų pasirengimo dirbti tobulinimui.
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Pagal galimybes visus metus lankytasi ugdymo įstaigose, bendrauta įvairiais klausimais
su mokyklų vadovais ir mokyklų bendruomenėmis, bendromis pastangomis spręstos iškilusios
problemos. Reguliariai vesti mokyklų vadovų (nuo šių mokslo metų kartu su direktorių
pavaduotojais) pasitarimai, kiekvieną mėnesį buvo aptariama aktuali informacija.
3. SOCIALINĖ RŪPYBA
Socialinės rūpybos skyrius 2008 metais dirbo pagal skyriaus veiklos planą, kuris 2008
m. sausio 29 d. buvo aptartas ir patvirtintas skyriaus darbuotojų. Per kiekvieną mėnesį vykusius
pasitarimus buvo aptariamos socialinės paramos organizavimo problemos, socialines išmokas
reglamentuojančių įstatymų įgyvendinimo aktualijos, analizuojami finansiniai klausimai, aptarti
darbuotojų pareiginių nuostatų ir skyriaus nuostatų projektai, pristatomos inovacijos, perţiūrimi
ir perskirstomi darbo krūviai, supaţindinama su kursų, seminarų medţiaga ir kt. Kartu su
bendruomenių nariais spręstos rajono gyventojų socialinės problemos, suteikta materialinė bei
socialinė parama.
Paskutiniais metais keitėsi įstatymai, reglamentuojantys socialines išmokas, keitėsi
tvarkos, įdiegtos kompiuterinės programos, sukurtos duomenų bazės. Kasmet didėja biudţetas,
daugėja išmokų gavėjų skaičius, dėl to daugėja dokumentų ir darbo kompiuteriu. Skyriui pavesta
daug naujų darbų. Kai kurie jų buvo atliekami ir anksčiau, bet pasikeitus įvairioms tvarkoms
atsirado naujų funkcijų: keitėsi ir etapais kasmet didėja išmokos vaikams, šalpos išmokos,
specialiųjų poreikių nustatymas, lengvatinis keleivių pavėţėjimas, nuostolingi maršrutai,
socialinė parama moksleiviams, socialinės paslaugos, intervencinės programos, infrastruktūros
programos, studijų rėmimas ir kita. Socialinės rūpybos skyriaus specialistai visus metus
dalyvavo respublikiniuose seminaruose, konferencijose, kas mėnesį organizavo pasitarimus
seniūnijų socialiniams darbuotojams, specialistams, supaţindino juos su naujausia informacija,
aptarė socialinės paramos teikimo bei socialinių paslaugų organizavimo klausimus.
Parengta ir/ar derinta bei įgyvendinta 111 sutarčių dėl Socialinės rūpybos skyriui
deleguotų funkcijų įvykdymo. Galima palyginti:
2008 metai
111

2007 metai
97

2006 metai
127

2005 metai
74

2004 metai
52

1998 m.–2003 m.

45

Iš viso gauti 1 208 raštai. Iš jų 199 nukreipti administracijos, 1 009 gauti iš rajono ir
respublikinių įstaigų ir organizacijų.
Piliečių prašymų ir skundų iš viso gauta 25. Išsiųsti 1652 raštai (2007 m. – 828, 2006
m. – 719), iš jų 16 raštų parengta administracijos vardu. Išleisti 203 įsakymai, iš jų veiklos
klausimais 45, komandiruočių – 131, atostogų – 27. Gyventojams išduotos 564 paţymos apie jų
gaunamas išmokas.
Buvo atliekami kiti raštinės darbai: pildomi gautų, siunčiamų raštų, piliečių skundų ir
prašymų, veiklos, komandiruočių, atostogų įsakymų, išduodamų paţymų registracijos ţurnalai,
rengiami ir spausdinami su skyriaus veikla susiję administracijos direktoriaus įsakymai, tarybos
sprendimai, iniciatyviniai raštai, sutartys, atliekami archyvo tvarkymo darbai ir kt.
Socialinės rūpybos skyriuje buvo naudojami 4 lengvieji automobiliai. Dirba 2 vairuotojai,
kiekvienam priskirta aptarnauti po du lengvuosius automobilius. Kiekvieną savaitę atskirai
transporto grupei sudaromas transporto judėjimo grafikas.
Per 2008 m. iš viso nuvaţiuota 77 190 km (2007 m. – 72 155 km.): Socialinės rūpybos
skyriaus darbuotojų – 25 727 (2007 m. – 30 552 km), Vaiko teisių apsaugos skyriaus
darbuotojų – 26 741 km (2007 m. – 20 996 km), kitų savivaldybės administracijos skyrių
darbuotojų – 8 186 km (2007m. – 8 985 km), NVO – 16 536 km (2007m. – 11 622 km). Pagal
2005 m. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką transportas naudojamas
tikslingai.
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Atsiţvelgiant į pasikeitusią teisinę bazę parengtos, pateiktos svarstyti ir patvirtintos
naujos tvarkos, komisijos, prašymų formos, įgaliojimai ir kiti dokumentai, reglamentuojantys
socialinę veiklą rajone: Pakruojo rajono tarybos sprendimai – 29, Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai – 62. Paruošti ir Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymai.
Darbas skyriuje buvo organizuojamas 4 poskyriuose:
I Buhalterinės apskaitos poskyris
II Socialinių išmokų poskyris
III Neįgaliųjų reikalų poskyris
IV Socialinės paramos poskyris
V Socialinių paslaugų poskyris
I. BUHALTERINĖS APSKAITOS POSKYRIS

2008 metų socialinės rūpybos skyriaus veiklai savivaldybės taryba patvirtino 4 831
593,39 biudţetą (iš jų deleguotų funkcijų – 3 373 361,69 tūkst. Lt).

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
IŠ VISO

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Savivaldybės
biudţetas
-

Deleguotos
funkcijos
1 374 754,47

Savivaldybės
biudţetas
-

Deleguotos
funkcijos
1 247 534,91

Savivaldybės
biudţetas
-

Deleguotos
funkcijos
667 448,29

Savivaldybės
biudţetas
-

Deleguotos
funkcijos
866 981,68

Savivaldybės
biudţetas
-

-

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

-

957 000,19

-

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

-

1 196 591,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 261,91

62 886,68

176 418,36

293 858,03

-

334 762,13

-

316 843,81

-

333 893,92

-

223 434,49

64 000,00

433 344,83

113 400,00

-

112 638,29

-

144 171,04

-

141 599,34

-

166 200,00

-

171 900,00

5 000,00

197 000,00

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

1 507 096,63

1 458 231,70

3 373 361,69

4 854 189,70

5 137 115,54

5 376 158,12

5 855 211,54

2008 metais iš SADM tikslinėms išmokoms tiesiogiai gauta ir panaudota valstybės 9 552 467,34 Lt biudţeto lėšų.
Išmokos
2003
2004
2005
1
688
500,00
2
159
000,00
2
826 000,00
1) šalpos išmokoms
2) šalpos išmokoms administruoti
3) transporto išlaidų kompensacijos
4) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) išmokos
5) mokyklinėms prekėms įsigyti
6) parama vaikams (kompensacija vystyklams)
7) kompensacijos asmenims, suţalotiems sovietinėje armijoje
8) kompensacijos asmenims, suţalotiems sovietinėje armijoje,
administruoti
9) mirusių LR piliečių palaikams perveţti
10) išmokos vaikams
11) išmokų vaikams administravimas
IŠ VISO

719 735,94

Deleguotos
funkcijos
1 125 634,72

Savivaldybės
biudţetas

-

2 226 832,57

2006

-

Deleguotos
funkcijos
1 689 952,00

-

-

4 831 593,39

2007

2008

3 578 539,00

4 860 910,00

7 782 503,65

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

178 300,00
33 626,81
26 732,00
-

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

5 763 667,65
269 700,00
14 054 530,11

II. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ POSKYRIS

Nuo 2004 m. balandţio 1 d. įsigaliojus Lietuvoe Respublikos piniginės socialinės
paramos maţas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymui,
keičiantis VRP dydţiui, kasmet kito socialinėms pašalpoms skiriamos lėšos: 2003 m. – 1 045
449,74Lt, 2004 m. – 580 424,05 Lt, 2005 m. – 306 156,81 Lt, 2006 m. – 355 183,95 Lt, 2007
m. – 535 016,20 Lt, 2008 m. – 841 471,00 Lt.
Permainingos Lietuvos socialinės ekonominės sąlygos atsispindi ir rajono šeimose –
sumaţėjo vaikų gimstamumas. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymui
padaugėjo socialinių išmokų gavėjų. Išmokoms vaikams 2008 metais panaudota 5 763 667,65
Lt.
Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Išmokų rūšys
Vienkartinė
gimus vaikui
Išmoka vaikui

išmoka

Vaiko globos (rūpybos)
išmoka
Vienkartinė
išmoka
įsikurti
Vienkartinė
išmoka
nėščiai moteriai
IŠ VISO

Eil. Nr.
Rodiklis

2004

2005

2006

2007

183
100,00
2 174
331,25
902
111,21
68 710,51

272 250,00

58 297,00

232
000,00
2 648
800,17
910
500,93
92 177,83

13 000,00

28 000,00

25 500,00

231
200,00
2 867
778,08
966
910,87
157
040,19
24 390,00

3 341
252,90

4 049
966,70

3 908
978,80

4 247
319,14

2004 m.

1.

Šeimų skaičius

2.

Išmokų
skaičius

2 716
439,11
974 980,69

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008
245 440,00
4 448,930,06
908 303,03
142 274,56
18 720,00
5 763 667,65

2008 m.

1 847

2 015

2 055

2 369

3 965

18 106

45 035

44 049

46 913

81 014

Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl paramos mirties atveju“ yra mokama
laidojimo pašalpa, išmokėta 430 040,00 Lt. Pavyzdţiui:
Eil.
nr.
1.

2003
301 506,92 Lt

2004
315 750,00 Lt

2005

2006

272 250,00 Lt 232 000,00 Lt

2007

2008

366 300,00 Lt 430 040,00 Lt

Vadovaujantis Europos Tarybos reglamentais (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72, į
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Uţsienio išmokų tarnybą buvo išsiųsti
uţklausimai dėl teisės gauti išmoką vaikui, taip pat buvo išsiųsti atsakymai į uţklausimus
VSDFV Uţsienio išmokų tarnybai. Iš viso tokių raštų parengta ir atsakyta 19.
Priimti 2449 sprendimai dėl piniginės socialinės paramos, dėl išmokų šeimai priimta
sprendimų – 3796, vienkartinės išmokos būstui įsigyti – 67, laidojimo pašalpai išmokėti – 415.
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Rajono gyventojams, atsidūrusiems ypač sunkioje materialinėje padėtyje – dėl ilgalaikės
ir sunkios ligos, nukentėjusiems nuo gaisro ar kitų stichinių nelaimių, grįţusiems 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 93 270,21 Lt, iš jų:
vienkartinei socialinei paramai 46 469,04 Lt, socialinės pašalpoms ir kompensacijoms išimties
tvarka 43 801,17 Lt, įsiskolinimams uţ būsto išlaikymą padengti 3 000,00 Lt.

III. NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ POSKYRIS

Priimti 4265 sprendimai dėl šalpos išmokų paskyrimo (2007 m. – 2586, 2006 m. –
1960). Suformuotos 1308 naujos šalpos išmokų gavėjų bylos.

Išmokos
1) šalpos
išmokoms
2) šalpos
išmokoms
administruoti

2007

2008

1 688 500,00

2003

2 159 000,00

2004

2 826 000,00

2005

3 578 539,00

2006

4 860 910,00

7 782 503,65

-

51 400,00

103 600,00

111 500,00

83 100,00

178 300,00

Persiųsta 12 šalpos išmokų gavėjų bylų, pateikti 8 prašymai kitoms savivaldybėms ir
gauta tiek pat bylų, iš viso priimta 1150 prašymų raštu, iš viso aptarnauti 6389 klientai (2007
m. – 5707, 2006 m. – 2487). Šalpos išmokų gavėjo mirties atveju išmokėtos 135 išmokos.
Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ar prilyginimo į skyrių kreipėsi 409 rajono
gyventojai (2007 m. – 1267, 2006 m. – 202). Vesta 12 Asmens specialiųjų poreikių nustatymo
komisijos posėdţių, surašyti jų protokolai. Nustatyti specialieji poreikiai:
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Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Specialieji poreikiai

2006 m.

Nustatytas didelis spec. poreikių lygis
Nustatytas vidutinis spec. poreikių lygis
Nustatytas nedidelis spec. poreikių lygis
Prilyginta dideliam spec. poreikių lygiui
Prilyginta vidutiniam spec. poreikių
lygiui
Prilyginta nedideliam spec. poreikių
lygiui
Mirę asmenys nenustačius lygio
Nenustatytas lygis

2007 m.

2008 m.

96
39
1
18
24

167
148
2
141
708

206
171
2
6
22

3

97

-

4

2

-

-

Iš viso

202

1267

409

7
14

Pastabos

prašymai perkelti į
kitus metus

Išduota 410 neįgaliojo paţymėjimų (2007 m. – 1 099 (buvo keičiami), 2006 m. – 218).
Dalyvauta neįgaliųjų visuomeninių organizacijų veikloje: Lietuvos Dţ. Parkinsono
draugijos Pakruojo savitarpio pagalbos grupės, Pakruojo diabeto klubo ,,Vita“, Pakruojo rajono
neįgaliųjų draugijos, sutrikusio intelekto ţmonių globos bendrijos ,,Pakruojo Viltis“, Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pakruojo skyriaus, Pakruojo černobyliečių draugijos ir kitų
organizacijų renginiuose, susitikimuose ir kitoje veikloje. Neįgaliesiems organizuota išvyka į
respublikinį renginį ,,Tau Vilniau“. Neįgaliųjų dienos minėjimo proga Socialinės rūpybos
skyrius organizavo rajono neįgaliųjų išvyką į Kauno muzikinį teatrą – į spektaklį ,,Muzikos
garsai“. Vyko 96 neįgalieji.
IV. SOCIALINĖS PARAMOS POSKYRIS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės 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 atliekama nuo 2003 metų. Socialinės paramos mokiniams suteikta uţ 206 888,00 Lt.

Lėšos mokyklinėms
prekėms įsigyti

2003
2 700,00

2004
14 400,00

2005
27 000,00

2006
98 200,00

2007
133 300,00

2008
206 888,00

×

×

449

620

510

664

×

×

825

1 152

1026

1298

Šeimų, kurioms
suteikta parama,
skaičius
Moksleivių, kuriems
suteikta parama,
skaičius

Į Studijų rėmimo fondą 2008 metais buvo surinkta 46 611,96 Lt, iš kurių 44 750,00 Lt paskirstyta studentams. Įvyko 3 Studijų rėmimo fondo
tarybos posėdţiai.
Metai

2007
2008

Gauta
prašymų

Patenkintų Nepatenkintų
prašymų
prašymų
Visos
lėšos

69
88

56
71

13
17

fondo Panaudota

29 354,08
46 611,96

Lėšų apskaita (litais)
Banko operacijos

25 740,00
44 750,00

Vidutiniškai
vienam
studentui
3 611,96
459,64
1 871,61
630,28

Likutis

2,12
9,65

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-399 „Dėl Vietinės rinkliavos uţ komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rajono gyventojams buvo teiktos vietinės rinkliavos uţ
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos:
Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Lengvatos suteikimo
laikotarpis
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
2008 metai

Lengvatos
dydis
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Gavėjų skaičius
252
384
421
436
Vidurkis – 373

Lengvatos
dydis
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Gavėjų skaičius
153
147
158
153
Vidurkis – 152

Suma
5.054,70
5.750,57
6.928,01
5.110,00
22.843,28
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Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2008 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-25 pritarė Paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai
nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2008 m. programai. Šiai programai įgyvendinti panaudota 11 088,54 Lt savivaldybės biudţeto lėšų, iš jų
uţ patalpų nuomą (maisto produktų sandėliavimas) – 9 735,00 Lt, uţ transporto paslaugas – 1 353,54 Lt. Suteikti maisto produktai įvertinti 121,0 tūkt. Lt
(2007 m. – 171,0 tūkst. Lt). Visa parama išreikšta litais – 132,1 (2007 m. – 175,65 Lt). Vienam asmeniui parama suteikta uţ 37,41 Lt, iš jų savivaldybės
– 3,14 Lt.
Iš viso paramą gavo 3531 asmuo: Guostagalio seniūnijoje – 265, Linkuvos seniūnijoje – 780, Pakruojo seniūnijoje – 410, Rozalimo
seniūnijoje – 247, Klovainių seniūnoje – 365, Lygumų seniūnijoje – 577, Pašvitinio seniūnijoje – 351, Ţeimelio seniūnijoje – 536. Išdalinta 76187,86 kg
maisto produktų uţ 121029,20 Lt, vidutiniškai 21,58 kg uţ 34,28 Lt vienam asmeniui.
Maisto iš intervencinių atsargų dalinimas Pakruojo rajone 2006 –2008 metais
Savivaldybės biudţeto lėšos
Vidutinis
Eil. nr.
Metai
Transporto
Patalpų nuomos
gavėjų skaičius
paslaugos
paslaugos
1
2006 m.
2789
3 656,76
3 494,10
2
2007 m.
4143
1 402,50
2 407,20
3
2008 m.
3531
1 353,54
9 735,00

Iš viso
7 150,86
4 650,00
11 088,54

Suteikta
parama (kg)

Vidutiniškai vienam
gavėjui (kg)

121 681,500 43,6
71 700,775 17,3
76 187,86
21,58

Išdalinti maisto produktai: 16595 kg kvietinių miltų, 1090,44 kg mieţinių sausų pusryčių, 699,60 kg kvietinių sausų pusryčių, 6958,00 kg
makaronų, 7909,60 kg trijų grūdų kruopų košės, 11445,80 kg ryţių kruopų, 2570,18 saldaus sutirštinto pieno.
V. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POSKYRIS

Įgyvendinant socialinių paslaugų administravimo klausimus kiekvieną mėnesį buvo organizuojami socialinių įstaigų, o kiekvieną ketvirtį –
visuomeninių ţmonių su negalia organizacijų vadovų pasitarimai, per kuriuos buvo pateikiama naujausia informacija, metodinės rekomendacijos,
aptariamos neįgaliųjų problemos, organizaciniai reikalai, supaţindinama su planais.
2008 m. Pakruojo rajono socialinių paslaugų planas patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-39.
Priemonės buvo įgyvendinamos atsiţvelgiant į prioritetus.
Rajono stacionarios socialinės globos įstaigos dirbo pagal sudarytus metinius veiklos planus, organizavo įvairius renginius savo įstaigų
gyventojams ir lankytojams, bendradarbiavo tarpusavyje, dalinosi dirbo patirtimi.
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PAGRINDAI RAJONE

Vaikų dienos
centrai

Neįgaliųjų
dienos centrai

Senų ţmonių
globos namai

Vaikų globos
namai

NVO

Socialinių paslaugų teikimo komisija vedė 18 posėdţių. Svarstyti 108 prašymai. Į Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centrą nukreipti 2
vaikai su negalia. Į Linkuvos socialinių paslaugų centrą nukreipti 9 asmenys, į Rozalimo senelių globos namus – 8 asmenys, Socialinės globos poskyrį
prie VšĮ Pakruojo ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus – 12 asmenų. 2008 metais prie Linkuvos socialinių paslaugų centro įkurtas
padalinys Linkuvos savarankiško gyvenimo namai, į kuriuos nukreipta 20 asmenų. Iš viso į stacionarias globos įstaigas nukreiptas 51 ţmogus. Į apskrities
socialines globos įstaigas nukreipti 3 asmenys su negalia. Į Aukštelkės pensionatą – 1 asmuo su psichine negalia, į Linkuvos pensionatą – 2 asmenys su
psichine negalia. Apskrities ir rajono socialinėse įstaigose gyveno 29 asmenys su sunkia negalia. Jiems išlaikyti buvo skirtos deleguotos valstybės
biudţeto lėšos: 128,85 tūkst. Lt.
Klovainių sutrikusio
intelekto jaunuolių
centras

Linkuvos socialinių
paslaugų centras

Pakruojo nestacionarių
socialinių paslaugų
centras

Globos poskyris prie
slaugos ir palaikomojo
gydymo skyriaus VšĮ
Pakruojo ligoninėje

Linkuvos pensionatas
(apskrities pavaldumo)

Aukštelkės pensionatas
(apskrities pavaldumo)

Asmenų
skaičius

Asmenų
skaičius

Asmenų
skaičius

Asmenų
skaičius

Asmenų
skaičius

Asmenų
skaičius

12

Skirtos
lėšos

5 285,67

13

Skirtos
lėšos

119 227,32

-

Skirtos
lėšos

-

4

Skirtos
lėšos

4 336,47

-

Skirtos
lėšos

-

-

Skirtos lėšos

-

Pagalbos namuose paslaugos senyvo amţiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia buvo teikiamos 120 rajono gyventojams. Dar 28
socialinės rizikos šeimoms, kuriose auga 76 vaikai.
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Pakruojo savivaldybės pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų 2007 m. ir 2008 m. vidutinės kainos
Eil.
Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Socialinės globos rūšis

Socialinės globos gavėjų grupės

Socialinės paslaugos kaina, Lt per mėn.

Pakruojo samariečių vaikų globos namai

Be tėvų globos likusiems vaikams

2.

Pamūšio parapijiniai vaikų globos namai

Be tėvų globos likusiems vaikams

1132,83

1184,78

3.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių
centras
Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių
centras
Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių
centras
Linkuvos socialinių paslaugų centras

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa
Dienos socialinė globa

2007 m.
1400,00

2008 m.

1.

Vaikams su negalia

1100,00

990,00

Trumpalaikė socialinė globa

Vaikams su negalia

1380,00

1240,00

Ilgalaikė socialinė globa

Vaikams su negalia

1740,00

1700,00

Ilgalaikė socialinė globa

Senyvo amţiaus asmenims ir
suaugusiems asmenims su negalia
Suaugusiems socialinės rizikos
asmenims

1050,50

1282,00

398,55

390,90
1897,00 turintiems vidutinę
negalią 2003,00 turintiems
sunkią negalią
1686,00 turintiems vidutinę
negalią
1754,00
turintiems sunkią negalią

4.
5.
6.

Trumpalaikė socialinė globa

8.

Pakruojo nestacionarių paslaugų centras,
Laikino gyvenimo namai
Aukštelkės pensionatas

Ilgalaikė socialinė globa

1406,00

9.

Linkuvos pensionatas

Ilgalaikė socialinė globa

1473,00

7.

Socialinės rūpybos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio specialistės dirba viename kabinete su kito poskyrio specialistais. Ne visi klientai
pageidauja bendrauti su specialistais dėl socialinių paslaugų suteikimo girdint kitiems skyriaus darbuotojams. Asmenims pageidaujant konfidencialumo
pokalbiu kabinetu daţnai tampa I aukšto koridorius. Dėl dokumentacijos gausėjimo per ankštos tapo ir kitos darbo vietos (kabinetai).

4. Vaiko teisių apsauga
Skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių
konvencija, Lietuvos Respublikos veikiančiais įstatymais, Civiliniu kodeksu, Civilinio proceso
kodeksu, LR vaiko teisių pagrindų įstatymu bei kitais teisės aktais, vykdo valstybės jam deleguotas
funkcijas.
Statistikos departamento Šiaulių teritorinės statistikos valdybos duomenimis, 2008 m.
pradţioje Pakruojo rajone gyveno 6153 vaikai.
Nuo 2008 m. geguţės 30 d. Vaiko teisių apsaugos tarnyba pakeista į Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, kurio pagrindinis uţdavinys – uţtikrinti
vaiko teisių apsaugą rajone. Dėl to įgyvendinamos nacionalinės programos, vykdomos 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, atstovavimas vaikui teisėsaugos
institucijose, prevencinis darbas vaiko teisių apsaugos srityje, tarpţinybinis bendradarbiavimas.
Metų pradţioje skyriuje dirbo 4 darbuotojos: vedėja Giedrė Ţidonienė, vyriausiosios
specialistės Laimutė Malinauskienė ir Gitana Udrytė. Vaikų teisėms daugiausia teismuose
atstovauja vyresnioji specialistė Solveiga Nagienė, dirbanti pagal darbo sutartį. Skyrius naudojasi
savo transportu, yra aprūpintas kompiuterine įranga, gera materialine baze. Vaiko teisių apsaugos
skyriaus darbuotojos šiais metais kėlė kvalifikaciją: dalyvavo konferencijose, seminaruose,
pasitarimuose, kursuose vaiko teisių apsaugos klausimais. Skyrius finansuojamas iš dviejų šaltinių:
valstybės skiriamos lėšos 2008 metais sudarė 197 000 Lt ir savivaldybės biudţeto – 5 000 Lt.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. skyriaus darbas įtrauktas į pavojingų darbų sąrašą, nes daţnai
darbuotojoms tenka vykti į iškvietimus, atlikti skubias ir svarbias uţduotis, spręsti 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 prieţiūros įstatymas. Sudaryta
prevencinio darbo koordinavimo grupė, patvirtintas darbo grupės reglamentas, ištirtas minimalios ir
vidutinės vaiko prieţiūros poreikis rajone. Įgyvendinant minėtą įstatymą pagrindinis tikslas – teikti
visokeriopą ir efektyvią pagalbą elgesio problemų turintiems vaikams. Vis daugiau dėmesio
skiriama prevencinėms programoms, darbui su šeimomis, siekiant, kad vaikai netaptų socialiniais
našlaičiais. Taip pat nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo
įstatymas (Ţin., 2006, Nr. 144-5464). Pagal šį Įstatymą piliečiai įgijo teisę kreiptis su prašymu,
jeigu negauna išlaikymo vaikams, kuris yra priteistas teismo. Minėtu klausimu į skyrių kreipėsi apie
70 ţmonių, kuriems buvo suteikta visa informacija apie fondo veiklą, galimybę į jį kreiptis.
Besikreipiantys buvo konsultuojami, padedama uţpildyti prašymo formą.
Darbas su socialinės rizikos šeimomis
2009 m. sausio 1 d. skyriuje yra uţregistruota 191 socialinės rizikos šeima. Jose auga
499 nepilnamečiai vaikai. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičiaus kaita per 2003–
2008 metus bei įrašymo į apskaitą prieţastys pateikiamos ţemiau esančiose lentelėse.
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Metai
2003
Socialinės rizikos šeimų skaičius
195
Vaikų skaičius soc. rizikos
šeimose

Socialinės
rizikos
šeimos į
socialinės
rizikos
šeimų
apskaitą
įrašymo
prieţastys

2004
241

2005
264

2006
166

537

647

679

479

2007
173

2008
191

496

499

Įrašytos
dėl girtavimo,
psichotropinių
medţiagų
vartojimo

Įrašytos
dėl
socialinių
įgūdţių
stokos,
dėl
negebėjimo
tinkamai
rūpintis
vaiku

Įrašytos
dėl psichologinės,
fizinės
ar
seksuali
nės
prievartos prieš
vaikus

Įrašytos
dėl to,
kad
valstybės
skiriamą
paramą
naudoja
ne vaiko
interesams

Įrašytos
dėl to,
kad
vaikui
nustatyta
laikinoji
globa

Įrašytos
dėl to, kad
teismo
sprenimu
tėvams
laikinai
apribota
tėvų
valdţia ir
vaikui
nustatyta
nuolatinė
glo ba

Socialinės
rizikos
šeimos į
socialinės
rizikos
šeimų
apskaitą
įrašytos
dėl kitų
prieţaščių

Įrašytų į
socialinės
rizikos
apskaitos
šeimų
skaičius

Išbrauktų iš
socialinės
rizikos
apskaitos
šeimų
skaičius

114

25

15

2

6

4

25

28

8

SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS PAKRUOJO RAJONO SENIŪNIJOSE
Guostagalio
sen.

Klovainių
sen.

Probleminių
šeimų
skaičius

14

19

Probleminėse
šeimose
vaikų
skaičius

50

51

Seniūnijos

Lygumų
sen.

Linkuvos
sen.

Pakruojo
m.

Pakruojo
sen.

26

34

16

18

78

83

26

39

Pašvitinio sen.

Rozalimo sen.

Ţeimelio sen.

Iš viso

24

18

22

191

57

53

62

499

2008 metais socialinės rizikos šeimų skaičius rajone, palyginti su praėjusiais metais, šiek
tiek padidėjo. Per metus į socialinės rizikos šeimų įskaitą įrašytos 28 naujos šeimos, kuriose auga
63 vaikai, išbrauktos 8 šeimos.
Tėvų girtavimas ir vaikų neprieţiūra – tai viena iš pagrindinių įrašymo į socialinės rizikos
šeimų, auginančių vaikus, apskaitą prieţasčių (tai sudaro 60 %, o visos kitos prieţastys sudaro 40
%). Šeimose, kurios į apskaitą įrašytos dėl girtavimo, auga 281 vaikas, tai sudaro 57 % visų
socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičiaus. Girtavimas labiau paplitęs kaimo vietovėse, tai
sudarytų apie 5/6 visų girtaujančių socialinės rizikos šeimų. Su socialinės rizikos šeimomis dirba
seniūnijų socialiniai darbuotojai. Tokie etatai įsteigti nuo 2007 m. vasario mėnesio. Šių darbuotojų
įdirbis turėtų maţinti globos vaikams poreikį bei socialinės rizikos šeimų atskirtį. Seniūnijų
socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis pagal galimybes kelia savo
kvalifikaciją, todėl gerėja paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms kokybė. Rajone veikia du

- 19 vaikų dienos centrai (Lygumuose ir Pakruojyje), kuriuose vaikams organizuojamas ugdymas,
pagalba ruošiant pamokas, laisvalaikio uţimtumas ir maitinimas. Su centrą lankančių vaikų tėvais
dirbamas socialinis darbas, jie skatinami geriau rūpintis savo vaikais ir jų ugdymu, vykdomos
įvairios programos. Vaikų dienos centrų įdirbis turėti maţinti socialinės rizikos vaikų atskirtį ir
apleistumą.
Skyrius rūpinasi paslaugų plėtimu, ieško socialinių partnerių, daugiausia bendradarbiauja
su seniūnijų socialiniais darbuotojais, Socialinių paslaugų centru, Socialinės rūpybos skyriumi,
Pakruojo rajono policijos komisariatu, ugdymo įstaigomis, gydymo įstaigomis, Pakruojo rajono
pataisos inspekcija, rajono nevalstybinėmis organizacijomis, stebi pagalbos poveikį ir pokyčius
socialinės rizikos šeimose. 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 (Ţin.,
2006, Nr. 86-3373), atliekamos šeimų perţiūros.
Smurtas prieš vaikus
2008 metais skyriuje uţregistruoti 59 smurto atvejai vaikų atţvilgiu. Iš jų 50
vaikų patyrė psichologinį ir 9 vaikai fizinį smurtą.
Vaikų, galimai patyrusių smurtą, skaičius

Vaikų

Galim
ai
patyr
usių
smurt
ą
vaikų
skaiči
us
59

Seksualinio smurto
Nuo svetimų
Nuo
suaugusių

Nuo
nepilname
čių

Nuo
artimųjų
Nu
Nuo
o
nepiln
sua ameči
ugu
ų
sių

Fizinio smurto
Nuo svetimų
Nuo
suaugus
ių

Nuo
nepiln
ameči
ų

Nuo
artimųjų
Nu
Nuo
o
nepiln
sua ameči
ugu
ų
sių
9

Psichologinio smurto
Nuo svetimų
Nuo
suaug
usių

Nuo
nepiln
ameči
ų

4

1

Nuo
artimųjų
Nu
Nuo
o
nepiln
sua ameči
ugu
ų
sių
45

1

22

Pagal
lytį:
berniuk
ai
mergait
ės
Pagal
vietą:
miestas

31

5

3

28

4

1

18

3

kaimas

41

6

Pagal
amţių:
0–3 m.

12

2

4–6 m.

12

7–9 m.

9

1

10–14
m.
15–17
m.

19

4

2

7

2

2

23
1

4

14

31
10

12
8
13
1

2

Smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms organizuojama pagalba naudojantis
vietiniais specialistais, o esant reikalui ieškoma pagalbos ir kituose rajonuose.

- 20 SMURTĄ PATYRUSIEMS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR KITŲ
SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE ORGANIZUOTA PAGALBA
S
Organizuota pagalba

Tik vaikui
2
8
1
13
24

1. Kompleksinė pagalba (specialistų komanda)
2. Psichologo konsultacija
3. Mokyklos socialinio pedagogo pagalba
4. Socialinis darbas
5. Nestacionarinės socialinės paslaugos vaikui
6. Kita
Iš viso

Vaikui ir jo
šeimai
4
1
1
28
1
35

Iš viso
6
1
1
36
1
14
59

Pagalba savo
savivaldybėje
4
1
1
36
1
14
57

Pagalba kitoje
savivaldybėje
2
2

Rizikos grupės vaikai
Pakruojo rajone 2008 m. į Pakruojo rajono policijos komisariatą dominančių
vaikų sąrašą įrašyti 93 nepilnamečiai. Per 2008-uosius Pakruojo rajono pataisos inspekcijos
įskaitoje buvo 16 teistų nepilnamečių.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės prieţiūros 2007 m. birţelio 28 d. įstatymui Nr. X-1238 (Ţin., 2007, Nr. 80-3214)
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Prevencinio darbo koordinavimo grupė gavo 4
prašymus dėl minimalios ar vidutinės prieţiūros priemonės taikymo. Dviem vaikams paskirta
minimalios prieţiūros priemonė ir dviem vaikams paskirta vidutinės prieţiūros priemonė,
tačiau teismo leidimas gautas vienam nepilnamečiui, nes kitam jaunuoliui pritaikyta kardomoji
priemonė. Šiaulių apskrities Gruzdţių socializacijos centre mokėsi du Pakruojo rajono
nepilnamečiai.
Analizuojant duomenis, galima daryti išvadą, kad elgesio ir emocijų sutrikimų
turinčių nepilnamečių, kurių elgesys neatitinka visuomenėje nusistovėjusių elgesio normų,
skaičius nėra maţas. Prieţastys, lemiančios paauglių delinkventinį elgesį, labai įvairios:
pradedant nuo šeimos, mokyklos, neformalių grupių, laisvalaikio, individualių asmens savybių
iki socialinių ekonominių aplinkybių bei paslaugų pasirinkimo stoka.
LIKĘ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAI

Metai
Globos forma
Vaikai, netekę tėvų globos,
gyvenantys šeimose, šeimynose,
institucijose
Šeimose globojami vaikai
Šeimynose globojami vaikai
Institucijose globojami vaikai
Per metus likę be tėvų globos vaikai

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

162

167

178

185

187

187

186

179

177

98
17
47
29

103
16
48
53

100
12
67
40

106
12
59
50

100
16
62
49

106
16
63
68

109
16
62
66

108
15
64
49

105
15
66
45

Globa šeimoje yra viena iš geriausių alternatyvių globos formų be tėvų globos likusiam
vaikui. Daugiausia globojamų vaikų šeimose yra Pakruojo mieste – 16 vaikų. Jie yra globojami
12 šeimų. Maţiausiai Pašvitinio ir Rozalimo seniūnijose – po 6 vaikus. Maţiausiai globėjų
šeimų yra Linkuvos mieste (4 globojančios šeimos) ir Guostagalio seniūnijoje (5 globojančios
šeimos).
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Metai
Prieţastys
Abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs
Tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali juo rūpintis dėl abiejų tėvų
ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių prieţasčių
Tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo nepriţiūri,
netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichinį smurtą, ir dėl to kyla pavojus
vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui, ir
kuris įstatymų nustatyta tvarka paimtas iš šeimos (kol teismo tvarka vaikas bus
atskirtas nuo tėvų)
Vaiko tėvams (tėvui ar motinai) įstatymų nustatyta tvarka laikinai ar
neterminuotai apribota tėvų (tėvo ar motinos) valdţia
Iš viso

2006

2007

2008

0

2

0

1

6

7

44

31

43

0

1

0

45

40

50

Artimų giminaičių šeimose globos (rūpybos) įsteigtos 11 vaikų, 5 – tolimesnių
giminaičių šeimose. Teismo sprendimu vienos mergaitės globėjais paskirta ne giminaičių šeima,
kuri ruošiasi mergaitę įsivaikinti. Labai sunkiai sekasi rasti naujus globėjus, kurie ryţtųsi paimti
globoti ne giminaitį. Galima tik pasidţiaugti, kad metų pabaigoje atsirado dvi šeimos, kurios
pareiškė norą paimti globoti likusį be tėvų globos ne giminaitį vaiką. Šios šeimos nukreiptos į
Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centre organizuojamus globėjų ir įtėvių rengimo
kursus. Tikimasi, kad dar keletas vaikų ras savo lauktas šeimas.
Skyriaus iniciatyva, bendradarbiaujant su Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų
centru, pateikta paraiška projektui dėl globėjų ruošimo pagal PRIDE programą. Ši programa jau
kelis dešimtmečius vykdoma daugelyje pasaulio šalių, tarp jų JAV, Lenkijoje, Olandijoje,
Vengrijoje, Skandinavijos valstybėse ir kitur. Gavus finansavimą, nuo 2008 m. geguţės mėnesio
Nestacionarių socialinių paslaugų centre ruošiami globėjai ir įtėviai, ieškoma naujų globėjų ir
įtėvių, taip siekiama likusiems be tėvų globos vaikams rasti naują šeimą, kad vaikams nereikėtų
augti globos institucijose. Pagal Globėjų ir įtėvių rengimo programą PRIDE 2008 metais paruošti
trys globėjai, kurie paėmė globoti giminaičių vaikus. Deja, tik vienas vaikas yra iš mūsų rajone
likusių be tėvų globos vaikų. Skyriaus iniciatyva paruošti 4 globėjai, kurie pasirengę globoti
(rūpintis) likusiais be tėvų globos vaikais. Šios šeimos įsipareigojo rūpintis giminaičių vaikais,
kuriems nustatytos globos (rūpybos).
Daţniausiai vaikai paimami iš gerai skyriui ţinomų šeimų, su kuriomis nemaţą darbą atlieka
seniūnijos darbuotojos, lankomos prieţiūros darbuotojos. Vaikai iš šeimų paimami tik kritiniu
atveju, kai tėvai nebesugeba atsakyti uţ savo veiksmus ar tėvų visai nėra dėl neţinomų prieţasčių ir
vaikais nebėra kam pasirūpinti. 14 vaikų iš šeimos paimti jau nebe pirmą kartą. Atsiradus bent
menkiausiai galimybei vaikams saugiai gyventi namuose, vaikai grąţinami į šeimą. Iš viso per 2008
metus išleista pas tėvus 30 vaikų. Per šiuos metus Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių
namuose apgyvendinti 5 kūdikiai, trys iš jų su sveikatos problemomis, dviem maţamečiams tėvai
pasirašė teisme sutikimą įvaikinti.
Šeimose per 2008 metus buvo apgyvendinta 16 vaikų. Tačiau institucinė globa, kai
tenka vaiką skubiai paimti iš šeimos dėl vaikui kylančios realios grėsmės sveikatai ir gyvybei, išliko
aktuali: 33 vaikai buvo laikinai apgyvendinti globos institucijose, šeimynose apgyvendintas vienas
vaikas. Jį pagimdė nepilnametė šeimynos globotinė (tėvystė vaikui nenustatyta).
Globa vaikų globos institucijose.
Eilės nr.
Globos institucija
Vaikų skaičius
1.
Rozalimo vaikų darţelio laikinos globos grupė
15
2.
Parapijiniai vaikų globos namai
27
3.
Samariečių vaikų globos namai
7
5.
Apskrities globos namuose
10

- 22 Sulaukė pilnametystės ir išleisti savarankiškai gyventi 4 globos įstaigų auklėtiniai.
Buvo atliktos 102 globos (rūpybos) perţiūros. 20 perţiūrų metu nutarta kreiptis į
teismą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo bei tėvų valdţios apribojimo. Tai vaikai iš šeimų,
kurių tėvai jau nebepajėgia tinkamai rūpintis savo vaikais. 14 perţiūrų metu nutarta vaikus grąţinti į
šeimą.
Per 2008 metus įvyko 10 Globos organizavimo komisijos posėdţių. Per juos buvo
apsvarstytas 41 klausimas. Daugiausia svarstyti globos perţiūros, vaikų grąţinimo į šeimą, globos
keitimo klausimai, globotinių ir globėjo elgesys. Sprendţiami klausimai dėl naujų globėjų
tinkamumo. Kviestos šeimos, kurių vaikai gali būti paimti iš šeimos, jeigu tėvai nepakeis poţiūrio į
savo gyvenimo būdą ir tinkamai nepasirūpins savo nepilnametėmis atţalomis.
Nuo 2006 m. liepos 1 d. įsigaliojus Vaiko globos išmokų įstatymo pakeitimui ir nuo
2007 m. birţelio 3 d. įsigaliojus naujiems Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatams, kuriais
vadovaujantis nustatoma laikinoji globa tėvų prašymu jiems išvykus į uţsienį, 41 nepilnamečiui
buvo nustatytos laikinosios globos (rūpybos). Ne visada tėvai tinkamai sugeba parinkti savo
vaikams globėjus (rūpintojus). Tai rodo, kad neatsakingai ţiūrima į vaikų auklėjimą ir rūpinimąsi
jais. Susiduriama su problema, kai tėvai išvyksta, palikę vaikus be įstatyminio atstovo. Tokiais
atvejais bendraujama su vaikų artimaisiais, ieškoma tėvų uţsienyje. Tačiau pasitaiko atvejų, kad dėl
tėvų neatsakomybės tenka vaikus apgyvendinti globos įstaigose.
Skyriaus dalyvavimas teismuose
Bylos pobūdis
Tėvų valdţios apribojimas

Teisme nagrinėta
bylų
12

2008 metus
Išnagrinėta

Vaikų skaičius

9

15

Tėvų bendravimas su vaiku
Vaiko gyvenamosios vietos
nustatymas
Įvaikinimas

0
22

0
19

0
36

2

2

4

Tėvystės nustatymas
Tėvystės nuginčijimas
Nuolatinė globa (rūpyba)
Sutikimai dėl įvaikinimo
patvirtinimo
Išlaikymo priteisimas
Turtinės bylos
Baudţiamosios bylos
Surašyta administracinės
teisės paţeidimų protokolų
Dalyvauta apklausose
Santuokinio amţiaus
sumaţinimas
Atleidimas iš globėjo pareigų

9
6
6
2

5
6
6
2

9
13
6
3

9
87
39
7

7
87
37
7

14
118
39
17

31
3

3

31
3

1

1

1

Globos formos pakeitimas

1

1

1

Skyrius stengiasi kuo daugiau supaţindinti visuomenę su vaiko teisėmis ir pareigomis,
dokumentais, reglamentuojančiais vaiko teisių apsaugą, skelbia informaciją internetinėje svetainėje,
bendradarbiauja su ţiniasklaida.
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5. Kultūra
Kultūros skyrius, įgyvendindamas rajono ir regiono kultūros politiką, pagrindinį dėmesį
skyrė kultūros proceso valdymui per kultūros įstaigas, koordinavo kultūros renginius, rengė ir teikė
pasiūlymus Savivaldybės administracijai kultūros vystymo, materialinės bazės stiprinimo
klausimais, teikė metodinę paramą kuruojamų įstaigų, nevalstybinių organizacijų vadovams, kaupė
informaciją apie savivaldybės kultūros įstaigų mėgėjų meno kolektyvų veiklą, analizavo ją ir
vertino.
Rajono kultūros įstaigose įvyko daugelis tęstinių rajoninių ir regiono švenčių, ryškiai
papildţiusių rajono kultūros istoriją.
Šešioliktąjį kūrybinės veiklos jubiliejų minėjo Bardiškių kultūros namų folkloro ansamblis
(vadovė I. Nogobodienė), kuriam buvo suteiktas „Berţutėlio“ vardas. Aktyvia koncertine veikla
pasiţyminčiam Guostagalio kultūros namų vyrų vokaliniam ansambliui (vadovas M. Zubas)
suteiktas vardas „Šiaurys“.
Kovo mėn. Pakruojo kultūros centre buvo atidaryta tautodailės darbų paroda, kurioje
dalyvavo 69 tautodailininkai. Jie pateikė daugiau kaip 350 darbų, iš jų 39 buvo atrinkti į Šiaulių
apskrities tautodailės parodą.
Trečią kartą Balsių etnografinėje sodyboje buvo švenčiamos Jurginės, kurios tapo vaikų
folkloro švente. Birţelio mėnesį Balsių etnografinėje sodyboje veikė senųjų amatų stovykla. Amatų
meistrai mokė jaunuosius stovyklautojus keramikos, ţvakių liejimo, pynimo iš vytelių, medţio
droţybos, tautinių juostų pynimo, virvelių, karpinių meno. Per kraštotyros ekspediciją „Dainų
švenčių tradicija Pakruojo krašte“ buvo gausiai surinkta medţiagos apie dainų ir šokių šventes,
vykusias mūsų rajone. Surinkta medţiaga pateikta Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamam
leidiniui. Liepos 1–15 dienomis organizuota etnografinė ekspedicija „Etninės kultūros šaltiniai:
tradicinės mitybos kultūra Pakruojo krašte“. Jos metu senuosius krašto mitybos papročius ir
tradicijas uţrašė 13 kultūros darbuotojų ir 1 pateikėja. Surinkta medţiaga apibendrinta ir pateikta
Lietuvos liaudies kultūros centrui. Ūdekų kultūros namuose paminėtos kraštiečio tautosakininko,
kalbininko ir pedagogo K. Gasparavičiaus 100-osios gimimo metinės. Linkuvos kultūros namų
folkloro ansamblis „Linkava“ organizavo etnografinį renginį „Gyvoji liaudies tradicija: mūsų karšto
senieji patiekalai“, kraštotyros ekspedicijos metu nufilmuoti Škapliernos atlaidai Linkuvoje. Įvyko
išvaţiuojamasis etninės kultūros seminaras kultūros darbuotojams „Aukštaitijos tautinio kostiumo
ypatumai“, parengtas ir išleistas lankstinukas „Ţiemgalos folkloro šventei – 20“.
Į nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą atrinktas armonikininkas,
pasakotojas, liaudies dainų atlikėjas ir pateikėjas A. Juras ir Linkuvos kultūros namų folkloro
ansamblis „Linkava“. Rengiama pagal sąvado metodiką reikalinga informacinė medţiaga ir vaizdo
įrašai.
Leidybos komisija apsvarstė gautus prašymus ir teikė pasiūlymus iš dalies finansuoti 5
leidinius ir tam skirta 7700,00 Lt.
Pakruojo krašto muziejuje „Ţiemgala“ 2008 m. parengtos 3 parodos, muziejuje lankėsi 12
ekskursijų, iš jų moksleivių – 7. Šiame muziejuje lankėsi 580 lankytojų, parodas aplankė 200
lankytojų. Rozalimo muziejuje lankėsi 10 ekskursijų, 156 lankytojai, parengta 1 edukacinė paroda.
Pagal pateiktas paraiškas regiono plėtros, etninės kultūros, socializacijos programoms
buvo skirtas finansavimas 9 projektams. 4 projektus vykdė kultūros įstaigos ir 5 – Pakruojo viešoji
biblioteka. Iš viso projektams skirta 14 150 Lt.
Rajono bibliotekose įvyko daugiau kaip 500 renginių: parodų, naujų knygų
pristatymų, susitikimų su ţymiais kraštiečiais, prie bibliotekų veikia bendraminčių klubai ir būreliai.
Nemaţai daroma, kad būtų pagerintos darbo sąlygos darbuotojams ir lankytojams.
Kultūros paveldo tarnyba parengė ir Kultūros paveldo apsaugos departamento Šiaulių
teritoriniam padaliniui pateikė 30 nekilnojamųjų kultūros vertybių apţiūros aktų. Iš Kultūros
paveldo apsaugos departamento skirtų lėšų atlikta kultūros paveldo objekto – Vytauto paminklo
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Medikonių laisvalaikio salė.

6. Ţemės ūkis
Ataskaitiniu laikotarpiu Administracijos Ţemės ūkio skyriuje dirbo 8 specialistai, tarp jų ir
rajono ekologas. Vykdant skyriui pavestas funkcijas ir uţduotis, per 2008 m. buvo atlikti šie
pagrindiniai darbai:
 Pagal Pakruojo rajono savivaldybės sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos
Respublikos ţemės ūkio ministerijos skyrius organizavo, koordinavo ir atliko jo
kompetencijai priskirtus pasėlių ir ţemės ūkio naudmenų deklaravimo darbus. Nacionalinės
mokėjimo agentūros teritoriniam Šiaulių skyriui pateiktos 2 464 paraiškos gauti tiesiogines
išmokas uţ 81,9 tūkst. ha plotą. Laukiama 23,9 mln. litų išmokų.
 Tvarkė ir koordinavo ţemės ūkio ir kaimo valdų registrą, atnaujino pateiktus šio registro
duomenis. Per ataskaitinį laikotarpį atnaujino daugiau kaip pusantro tūkstančio valdų
duomenų. Iš viso rajone įregistruota 6 840 ţemės ūkio valdų.
 Tvarkė pašarų registro duomenis. Iki 2009 m. sausio 1 d. įregistruota 1 216 ūkių.
 Administravo visus darbus, susijusius su pieno kvotų apskaitos, suteikimo, perdavimo,
pardavimo klausimais. Pieno kvotų turėtojų rajone yra 627. Pardavimo kvota įvykdyta 76,7
proc. Respublikoje – 73,8 proc. Rajono ţemdirbiai uţ pieno kvotas gavo 2,8 mln. litų
išmokų.
 Rajono lygiu administravo 76 paraiškas gauti išmokas uţ papildomą bičių maitinimą.
 Atliko 2 243 traktorių ir priekabų technikinę apţiūrą. Tai 10 proc. daugiau negu 2007 m. Per
2009 m. įregistruoti 98 nauji traktoriai ir priekabos arba dvigubai daugiau nei 2008 m.
 Tvarkė iš Hipotekos gautus dokumentus, teikė prašomus duomenis tam teisę turinčioms
institucijoms, ruošė paţymas NMA prie ŢŪM.
 Administravo 88 paraiškas gauti atskiras tiesiogines išmokas uţ baltąjį cukrų.
 Išdavė 61 leidimą kirsti medţius, organizavo 5 renginius aplinkosaugos temomis, atliko 6
patikrinimus gamtosaugos klausimais.
 Organizavo ţeldynų ir ţeldinių inventorizaciją 1 977 ha plote.
 Atliko iš valstybės biudţeto finansuojamų melioracijos darbų uţsakovo funkcijas uţ 2,02
mln. litų. Uţ šias lėšas rekonstruota ir suremontuota 52,5 km griovių, 48 pralaidos, 277 drenaţo
ţiočių, nušienauta 101 ha.
 Paruošė ir pristatė Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Ţemės ūkio ministerijos vertinti
investicinį projektą „Pakruojo rajono Rozalimo seniūnijos Laičių II-ojo tvenkinio
hidrotechninio statinio (uţtvankos) rekonstrukcija“. Numatoma projekto vertė – 10,l mln.
 Atliko dalies iš valstybės biudţeto finansuojamų melioracijos darbų technikinę prieţiūrą,
išdavinėjo technines sąlygas infrastruktūros objektams melioruotose ţemėse.
 Atliko uţsakovo funkcijas, tvarkant melioracijos įrenginius rajono gyvenvietėse. Sutvarkyta
14 objektų uţ 100 tūkst. litų.
 Tvarkė Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo fondo finansinę dalį. Per metus
administruota 137 tūkst. Lt.
 Iš 16 rajono ţemės ūkio bendrovių surinko ir Ţemės ūkio ministerijai pateikė suvestinius
duomenis.
 Organizavo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių
vykdymą pagal Tarybos patvirtintą planą.
 Organizavo 8 rajono ţemdirbių pasitarimus ir mokymus, teikė suinteresuotiems asmenims
aktualią informaciją.
 Administruodamas ţemės ūkio pasėlių draudimą rajono lygmeniu, elektroniniu būdu įbraiţė
3 199 ha pasėlių laukų.
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melioracijos objektų dokumentaciją.
 Spausdino ir išdavė ţemdirbiams trūkstamų ţemės blokų ţemėlapius pasėlių deklaravimo
laikotarpiu.
 Bendravo su rajono seniūnijomis, sprendţiant aktualius ţemdirbiams klausimus, palaikė ryšį
su rajonine spauda.
 Dalyvavo įvairių komisijų darbe.

7. Investicijų ir turto valdymas
Projektinė veikla
2008 metais Investicijų ir turto valdymo skyrius administravo 8 projektus, gavusius ES
struktūrinių ir kitų fondų finansinę paramą, iš viso uţ 25 548,46 tūkst. litų.

Turtas
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrius atlieka
jam pavestas funkcijas – daro nekilnojamojo turto teisinės registracijos, kadastrinių matavimų ir
geodezinių darbų, ţemės sklypų suformavimo uţsakymus. 2008 metais uţ šiuos darbus sumokėta
73,7 tūkst. litų. 2008 metais buvo ruošiami Tarybos sprendimų projektai, turto panaudos bei
patikėjimo sutarčių, perdavimo aktų projektai, raštai įstaigoms ir organizacijoms ir kt. dokumentai
turto valdymo, disponavimo juo klausimais.
Per 2008 metus Pakruojo rajono savivaldybės investicijos sudarė 32,458 mln. Lt. Iš jų –
nebaigta statyba ir kapitalinis remontas – 27,897 mln. Lt, įrengimų, mašinų, transporto priemonių
remontas – 0,353 mln. Lt, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas –1,855 mln. Lt, melioracijai
išleista 2,244 mln. Lt.
Parama būstui įsigyti
Pakruojo rajono savivaldybei 2008 metams buvo skirta 780 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 kreipėsi
penkios šeimos. Joms buvo išduotos paţymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti. Keturios
šeimos turėjo teisę į 20 procentų subsidiją, viena šeima – į 10 procentų subsidiją suteiktam kreditui
padengti. AB DnB NORD banko išduotų valstybės remiamų būsto kreditų vertė – 211 tūkst. Lt.

8. Vietinis ūkis ir statyba, teritorijų planavimas, ţemėtvarka
2008 metais Vietinio ūkio ir statybos skyrius panaudojo 2580,8 tūkst. Lt valstybės
investicijų ir savivaldybės biudţeto lėšų. Geriausiai skyriaus atliktą veiklą charakterizuoja per
metus atlikti viešieji pirkimai, kuriems buvo paruoštos pirkimo sąlygos, įvykdytos visos pirkimo
procedūros, parengti dokumentai dėl sutarčių pasirašymo bei vykdoma atliekamų statybos ir
remonto darbų prieţiūra ir administravimas.

VIETINIO ŪKIO IR STATYBOS SKYRIAUS VIEŠIEJI PIRKIMAI,
FINANSUOJAMI IŠ KELIŲ PRIEŢIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ,
2008 METAIS

1 lentelė
Eil.
nr.

Objekto pavadinimas

Pirkimo
data

Pateikė pasiūlymus

Pasiūlymo kaina
(litais)

Sutarties kaina
(litais)

Pirkimo būdas
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Supaprastintas
atviras konkursas

1.

Vietinės reikšmės kelio „Ţvirbloniai –
Čelkiai – Tarvydai“ remonto darbai

2008-01-23

AB „Meresta“

19 999,82

19 999,82

2.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
asfaltbetonio dangos remonto darbai
Pakruojo rajone
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių išdauţų
taisymo skaldos atsijomis Linkuvos
mieste ir seniūnijoje

2008-02-19

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

590 000,00

590 000,00

2008-02-19

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

70 000,00

70 000,00

Supaprastintas
atviras konkursas

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

2008-02-19

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

150 000,00

150 000,00

Supaprastintas
atviras konkursas

2008-02-19

AB „Meresta“

270 000,00

270 000,00

Supaprastintas
atviras konkursas

2008-02-19

AB „Meresta“

185 000,00

185 000,00

Supaprastintas
atviras konkursas

3.

4.

greideravimas Linkuvos mieste ir
seniūnijoje bei Lygumų seniūnijoje
5.

6.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių išdauţų
taisymas skaldos atsijomis Pakruojo
mieste ir seniūnijoje, Lygumų,
Rozalimo ir Ţeimelio seniūnijoje
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
greideravimas Pakruojo mieste ir
seniūnijoje, Ţeimelio ir Rozalimo
seniūnijose

- 27 7.

8.

9.

10.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių išdauţų
taisymas skaldos atsijomis Guostagalio,
Klovainių ir Pašvitinio seniūnijose
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
greideravimas Guostagalio, Klovainių ir
Pašvitinio seniūnijose
Pakruojo rajono Klovainių miestelio
Berţų gatvės remonto darbai

2008-02-19

AB „Pakruojo arka“

185 000,00

185 000,00

Supaprastintas
atviras konkursas

2008-02-19

AB „Pakruojo arka“

155 000,00

155 000,00

Supaprastintas
atviras konkursas

2008-04-03

AB „Meresta“

79 945,00

79 945,00

Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių
ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto),
prieţiūros paslaugos

2008-04-16

VĮ „Problematika“

1,38 proc. nuo
atliktų darbų vertės
0,98 proc. nuo
atliktų darbų vertės
1,35 proc. nuo
atliktų darbų vertės
18 800,00
14 632,00

34 495,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

UAB „Precisa“
UAB „Kelvista“

11.

Pakruojo miesto Purienų gatvės
techninio projekto parengimo paslaugos

2008-05-20

12.

Automobilių stovėjimo aikštelės tarp
poliklinikos ir VšĮ “Retenė” pastatų
techninio projekto parengimo paslaugos

2008-05-20

13.

Eismo reguliavimo priemonių įrengimo
darbai

2008-05-22

14.

Linkuvos miesto Pakalnio gatvės
šaligatvio įrengimo techninio projekto
parengimo paslaugos
Ūdekų kaimo Roţių gatvės techninio
projekto parengimo paslaugos

2008-06-26

Pakruojo miesto Roţių gatvės tęsinio
techninio projekto parengimo paslaugos

15.

16.

UAB „Pakruojo parketas“
UAB „Pakruojo projektavimo
biuras“
Romualdo Murzos įmonė
UAB „Pakruojo projektas“
UAB „Pakruojo projektavimo
biuras“
Romualdo Murzos įmonė
UAB „Pakruojo
komunalininkas“

0,80 proc. nuo
darbų vertės

9 800,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

5 800,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

59 105,00

59 105,00

UAB „Pakruojo projektas“
Romualdo Murzos įmonė

11 080,00
26 000,00

11 080,00

2008-06-27

UAB „Pakruojo projektas“
Romualdo Murzos įmonė

23 160,00
23 000,00

23 000,00

2008-06-27

UAB „Pakruojo projektas“
Romualdo Murzos įmonė

24 340,00
39 000,00

24 340,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

9 800,00
11 800,00
7 788,00
5 800,00

- 28 17.

Linksmučių kaimo Naujosios gatvės
techninio projekto parengimo paslaugos

2008-07-25

AB „Šiaulių hidroprojektas“
UAB „Panevėţio
miestprojektas“
Romualdo Murzos įmonė
AB „Šiaulių hidroprojektas“
UAB „Panevėţio
miestprojektas“
Romualdo Murzos įmonė
AB „Meresta“
AB „Pakruojo arka“

14 800,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

14 800,00
12 601,00
35 400,00

12 601,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

13 600,00
208 889,97
186 202,72

186 202,72

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Maţos vertės
pirkimo, atliekant
apklausą, būdu

17 432,00
49 560,00

18.

Pravaţiavimo tarp P. Mašioto ir
Saulėtekio gatvių techninio projekto
parengimo paslaugos

2008-07-25

19.

Pakruojo miesto Taikos gatvės
šaligatvio techninio projekto parengimo
paslaugos
Pakruojo rajono kelio Akmenėliai –
Pakruojo dvaras remonto darbai

2008-08-08

2008-09-22

AB „Meresta“

99 964,88

99 964,88

Automobilių aikštelės Pakruojo mieste,
Kruojos II kvartale techninio projekto
paslaugos
Pakruojo miesto Purienų gatvės I etapo
rekonstrukcijos darbai

2008-09-24

UAB „Pakruojo projektavimo
biuras“

12 390,00

12 390,00

2008-10-21

2008-10-27

297 036,92
333 560,00
351 053,37
258 813,17
51 415,48

258 813,17

Automobilių stovėjimo aikštelės tarp
poliklinikos ir VšĮ „Retenė“
rekonstrukcijos darbai
Pakruojo miesto S. Dariaus ir S. Girėno
gatvės šaligatvio remonto darbai

AB „Meresta“
AB „Panevėţio keliai“
VĮ „Šiaulių regiono keliai“
AB „Pakruojo arka“
VĮ „Šiaulių regiono keliai“

2008-10-30

AB „Meresta“

305 054,19

305 054,19

20.

21.

22.

23.

24.

51 415,48

Maţos vertės
pirkimo, atliekant
apklausą, būdu
Maţos vertės
pirkimo, atliekant
apklausą, būdu

- 29 25.

Seniūnijų vietinių kelių ir gatvių sniego
valymo darbai

2008-12-01

AB „Meresta“
AB „Pakruojo arka“
Ūkininkas S. Laurikietis
Linkuvos seniūnija
Ūkininkas A. Bajelis
UAB „Šukioniai“
AB „Meresta“
Ţvirblonių ŢŪB
AB „Meresta“
Ūkininkas J. Jurgeliūnas
Ūkininkas P. Skikas
Degėsių ŢŪB

25,96
29,50
25,37
27,00
27,00
25,96
28,82
12,98
25,96
23,60
25,96
27,14
26,00
25,96
27,14
27,14
27,14

40 000,00

Ūkininkas G. Lebeda
A. Kvedaro IĮ
Ūkininkas J. Tominis
Ţeimelio ŢŪB
Ūkininkas G. Ališauskas
2 853 806,26
Iš viso
Supaprastinto atviro konkurso būdu

1 605 000,00

Darbų pirkimas

1 605 000,00

Paslaugų pirkimas

-

Įprastos komercinės praktikos būdu:

593523,42

Darbų pirkimas

259014,70

Maţos vertės
pirkimo, atliekant
apklausą, būdu

- 30 Paslaugų pirkimas

334508,72

Maţos vertės pirkimo, atlienkt apklausą,
būdu

655 282,84

Darbų pirkimas

655 282,84

Paslaugų pirkimas

-

Darbų pirkimas neskelbiamų derybų
būdu

VIETINIO ŪKIO IR STATYBOS SKYRIAUS VIEŠIEJI PIRKIMAI,
FINANSUOJAMI IŠ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO,
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ AR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ,
2008 METAIS

2 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Objekto pavadinimas
Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės
Pakruojyje, L. Giros g. 3, vėdinimo
sistemos rekonstrukcijos darbai

Pirkimo
data
2008-02-15

Pateikė pasiūlymus
UAB „Colis“
UAB „Gamaka“
UAB „Nordlita“

Pasiūlymo kaina
(litais)

Sutarties kaina

296 975,70
337 958,74
322 141,82

296 975,70

Pirkimo būdas
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

- 31 2.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros Pakruojyje
statybos darbų techninės prieţiūros
paslaugos

2008-02-15

3.

Vandens gerinimo įrenginių statybos
Pakruojyje darbai

2008-02-20

4.

Gyvenamųjų namų: Ţemdirbių g. 19-2,
Pakruojo k., Pakruojo sen., Pakruojo r.,
Buto Nr. 6, Degesių k., Guostagalio
sen., Pakruojo r., Taikos g. 16, Linkuvos
m. Linkuvos sen., Pakruojo r., butų
remonto darbai
Pakruojo rajono savivaldybės
administracinio pastato palalpų remonto
darbai
„Ţemynos“ pagrindinės mokyklos
rekonstrukcijos techninio projekto
koregavimo, atskiriant Pakruojo
suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro
rekonstrukciją P. Mašioto g. 45,
Pakruojis, paslaugos

2008-03-18

5.

6.

2008-03-28

2008-04-01

VšĮ „Projektų vadybos
grupė“
UAB „Statybos strategija“
UAB „Grontmij/Carl Bro“
UAB „Hidroterra“
UAB „Panevėţio
miestprojektas“
Jungtinės veiklos dalyviai:
UAB „Pastatų kontrukcijos“
ir AB „Šiaulių
hidroprojektas“
UAB „Energetinių projektų
centras“
UAB „Sweco BKG LSPI“
UAB „Alresta“
UAB „Prie Lėvens“
Jungtinės veiklos dalyviai:
AB „Pakruojo arka“ ir UAB
„Senasis akvedukas“
UAB „Pireka“
UAB „Pakruojo šiluma“

UAB „Vidarė“
UAB „Radmė S“
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Pakruojo
ţemprojektas“

272 084,40

84 960,00

Supaprastintas
atviras konkursas

185 800,00
123 428,00
205 084,00
84 960,00
104 312,00

153 151,00
141 600,00
111 034,00
159 000,28
4 875 600,00

4 700 000,00

4 700 000,00
5 645,00

5 645,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

129 758,96

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

139 264,13
129 758,96
141 349,70
20 000,00

19 942,00

Neskelbiamų
derybų būdu
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8.

9.

Techninių (techninių–darbo) projektų,
dalinių, specialiųjų ir bendrųjų
ekspertizių atlikimo paslaugos
Pakruojo miesto nuotekų ir vandentiekio
tinklo išplėtimo darbai

Dumblo saugojimo aikštelės įrengimo
Pakruojyje darbai
Jovarų gyvenvietės vandentiekio ir
nuotekų tinklų išplėtimo ir prijungimo
prie Pakruojo miesto tinklų darbai

2008-04-03

2008-04-03

2008-04-15

UAB „Valstybinė projektų ir
sąmatų ekspertizė“
UAB „SPKT“
Jungtinės veiklos dalyviai:
UAB „Ţilinskio ir Ko“ ir
UAB „Raseinių statyba“
UAB „Šiaulių dujotiekio
statyba“
UAB „Grundolita“
UAB „Birţų melioracija“
AS „Water Ser“
AB „Meresta“
UAB „Statva“
AB „Pakruojo arka“
AB „Meresta“

1,1 koeficientas
0,9 koeficientas
4 317 502,79

37 208,46
0,9 koeficientas
3 324 950,27

5 382 601,57
4 089 374,53
3 324 950,27
3 388 908,45
4 109 091,18
4 886 067,57
3 937 204,79
1 552 408,00

1 552 408,00

4 163 502,64

3 996 356,93

4 248 989,70
3 857 010,80
4 575 568,90
4 722 643,59
3 996 356,93
1 253,00

1 253,00

Buto, esančio adresu S. Dariaus ir
S.Girėno g. 25-5, Pakruojis, remonto
darbai
Visuomeninio pastato Rimkūnų kaime
patalpų remonto darbai

2008-04-25

Jungtinės veiklos dalyviai:
UAB „Ţilinskio ir Ko“ ir
UAB „Raseinių statyba“
UAB „Grundolita“
AS „Water Ser“
UAB „Statva“
AB „Pakruojo arka“
AB „Meresta“
UAB „Pakruojo šiluma“

2008-04-25

UAB „Pakruojo šiluma“

4 000,00

4 000,00

13.

Linkuvos ambulatorijos stogo remonto
darbai

2008-04-25

UAB „Pakruojo šiluma“

28 990,00

28 990,00

14.

Linkuvos kultūros namų remonto darbai

2008-04-30

UAB „Vidarė“
UAB „Pakruojo remontas“

50 985,04
56 864,06

50 985,04

10.

11.

12.

2008-04-17

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Supaprastintas
atviras konkursas

Supaprastintas
atviras konkursas
Supaprastintas
atviras konkursas

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
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Linkuvos socialinių paslaugų centro
savarankiško gyvenimo namų įkūrimas
senyvo amţiaus ţmonėms
(rekonstrukcijos darbai)

2008-05-21

UAB „Vidstata“
UAB „Brauktė“
UAB „Stapora“
L. Roţėno firma „Statybos
srautas“
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Statybų srautas“
UAB „Meba“
UAB „Melsta“
UAB „Luoktela“
UAB „Pakruojo šiluma“

428 742,00
530 550,00
476 597,00
371 778,00

UAB „Projektavimo
centras“
UAB „Joniškio projektas“
UAB „Pakruojo šiluma“

17 936,00
27 140,00

17 936,00

30 860,00

30 860,00

436 989,00
348 947,85
400 826,00
339 505,58
320 521,34
51 642,00

339 505,58

Supaprastintas
atviras konkursas

51 642,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

16.

Darţelio-mokyklos „Šaltinėlis“
Linkuvoje stogo remonto darbai

2008-05-23

17.

Darţelio-mokyklos „Šaltinėlis“ pastato
rekonstrukcijos techninio projekto
parengimo paslaugos
Gyvenamojo namo J. Janonio g. 19,
Linkuvoje, remonto darbai

2008-05-23

19.

Pašvitinio seniūnijos pastato buitinių
nuotekų tinklų statybos darbai

2008-06-10

AB „Pakruojo arka“
UAB „Melsta“

66 175,00
42 479,44

42 479,44

20.

Būstų, esančių Laisvės g. 13-1,
Linkuvoje, Vienybės g. 1-6, Linkuvoje,
Pašvitinio g. remonto darbai
Pakruojo rajono savivaldybės posėdţių
salės remonto darbai

2008-06-18

UAB „Pakruojo šiluma“

32 378,00

32 378,00

2008-06-19

Patalpų pritaikymo ţmonėms su negalia
Pakruojo rajone statybos darbai

2008-07-04

23.

Rozalimo vaikų darţelio antstato
techninio projekto parengimo paslaugos

2008-07-09

10 200,56
11 716,45
10 943,76
86 378,66
100 689,12
96 072,54
23 600,00

10 200,56

22.

UAB „Radmė S“
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Vidarė“
UAB „Vidarė“
UAB „Radmė S“
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Pakruojo
projektavimo biuras“

18.

21.

2008-05-23

86 378,66

23 600,00
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25.

Pakruojo ,,Ţemynos“ pagrindinės
mokyklos rekonstrukcijos II etapo
darbai
Linkuvos socialinių paslaugų centro
savarankiško gyvenimo namų įkūrimas
senyvo amţiaus ţmonėms
(rekonstrulcijos II etapo darbai)

26.

Stambiagabaričių atliekų aikštelių
detaliųjų planų parengimo paslaugos

2008-08-08

24.

27.

Darţelio-mokyklos „Šaltinėlis“
rekonstrukcijos darbai

2008-07-28

2008-08-11

28.

Ţmonių su negalia keltuvo P. Mašioto g.
39-3, Pakruojo m., statybos darbai

2008-08-23

29.

Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos sporto
salės pagalbinių patalpų remonto darbai

2008-09-10

30.

20 butų gyvenamojo namo statybos
techninės prieţiūros paslaugos

2008-09-11

UAB „Stogusta“
AB „Pakruojo arka“
UAB „Gamaka“
UAB „Tikresta“
UAB „Melsta“
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Pakruojo arka“
UAB „Gamaka“
UAB „Pakruojo
projektavimo biuras“
UAB „Archinova“ filialas
„ER projektai“
UAB „Ţėrutis“
UAB „Apšiltinimas“
UAB „Dokesta“
UAB „Meba“
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Sabonio klubas ir
partneriai“
UAB „Metaloidas“
UAB „Statybų srautas“
UAB „Via Regia“
AB „Pakruojo arka“
UAB „Radmė S„
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Vidarė“
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Vidarė“
UAB „Radmė S“
AB „Pakruojo arka“
IĮ „Varinė pasagėlė“
P. Liaudansko IĮ

4 786 125,47
4 694 763,00
4 254 834,00
452 311,00
387 366,46
353 441,00
394 039,00
437 603,00
14 868,00

4 694 763,00

Supaprastintas
atviras konkursas

353 441,00

Supaprastintas
atviras konkursas

14 868,00

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

173 326,65

Supaprastinto
atviro konkurso
būdu

47 291,03

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

59 000,00
305 713,91
204 706,41
287 256,86
236 796,71
249 753,37
173 326,648
212 874,96
303 545,81
190 124,00
281 696,10
309 314,46
49 424,18
47 291,03

40 396,53
40 396,53
51 648,92
48 526,45
55 10,91
0,65 proc. nuo SMD
26 972,21
0,8 proc. nuo SMD 0,65 proc. nuo SMD

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
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Vaisvydţių kaimo vandenvietės
detaliojo plano parengimo paslaugos

2008-09-12

UAB „Pakruojo
projektavimo biuras“

32.

20 butų gyvenamojo namo statybos
darbai

2008-09-12

UAB „Meba“
UAB „Kivida“
UAB „Ekonomiškos
statybos centras“
UAB „Budsava“
UAB „Luonatas“
UAB „Jonavos ranga“
UAB „Vėtrūna“
AB „Pakruojo arka“
UAB „Rotonda“
UAB „Ortitas“
UAB „Stropa“
UAB „Melsta“
UAB „Aitra“
UAB „Pakruojo remontas“
UAB „Vidarė“

12 744,00

12 744,00

4 721 499,00
4 311 359,14
4 552 928,00

4 149 570,92

5 346 657,00
4 734 033,00
5 316 386,69
4 594 619,00
4 806 277,46
4 149 570,92
5 525 363,56
4 082 110,00
4 633 409,55
4 624 547,68
113 547,87
108 865,25

33.

Pašvitinio laisvalaikio salės remonto
darbai

2008-09-17

34.

Gyvenamųjų namų: Pašvitinio g. 16-2,
Linkuvos m., Pakruojo r.; Vienybės a. 33, Linkuvos m., Pakruojo r.; Vienybės a.
1-8, Linkuvos m., Pakruojo r.;
Ţemdirbių g. 6, Pakruojo k., Pakruojo r.;
Ţemdirbių g. 17, Pakruojo k., Pakruojo
r.; S. Dariaus ir S. Girėno g. 45-5,
Pakruojis, butų remonto darbai
Plaučiškių ir Ţvirblonių kaimų
geriamojo vandens ruošyklų įrengimo
projektavimo paslaugos

2008-09-19

UAB „Pakruojo šiluma“

76 649,00

76 649,00

2008-10-27

UAB „Pireka“
UAB „Vitruva“
UAB „Smalga“

378 514,50
423 242,40
426 216,00

378 514,50

35.

108 865,25

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Supaprastinto
atviro konkurso
būdu

Įprastinės
komercinės
praktikos būdu
Įprastinės
komercinės
praktikos būdu

Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu

- 36 Paraiškų parengimo „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Pakruojyje“ ir
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra
Linkuvoje“ paslaugos
Darţelio-mokyklos „Šaltinėlis“ remonto
darbai

2008-10-28

38.

Pakruojo rajono Ţeimelio vidurinės
mokyklos energetinio audito paslaugos

2008-11-03

39.

20 butų gyvenamojo namo projekto
vykdymo prieţiūros paslaugos

2008-11-17

40.

2008-11-19

41.

Techninio projekto „Pakruojo senosios
gaisrinės stoginės restauracija pritaikant
visuomenės poreikiams“ parengimo ir
vykdymo prieţiūros paslaugos
Administravimui skirtos prekės

42.

Administravimui skirtos prekės

2008-12-04

43.

Didţiųjų prekybos įmonių išdėstymo
specialiojo planavimo dokumentų
rengimo paslaugos

2008-12-04

36.

37.

44.

Administravimui skirtos prekės

2008-10-29

2008-12-03

2008-12-05

UAB „Strateginiai
transporto sprendimai“
UAB „Consultus Magnus“
M. Raulinaičio firma
„Aplinkos apsaugos
konsultacijos“
UAB „Vidarė“
UAB „Pakruojo remontas“
AB „Meresta“
UAB „Šiltas namas“
UAB „Statybos projektų
valdymas“
UAB „Statybos strategija“
UAB „Projektų horizontai“

29 972,00

9 440,00
20 000,00

20 000,00

UAB „Projektavimo ir
restauravimo institutas“
UAB „Monresta“

80 000,00

80 000,00

UAB „Officeday“
UAB „Baldų visata“
UAB „Klaipėdos baldų
gamyba“
Kęstučio Tautvaišos IĮ
S. Paladţio įm. „Metalo ir
medţio meniniai gaminiai“
UAB „Projektavimo
centras“
UAB „Archinova“ filialas
„ER projektai“
UAB „Šiaulių
komprojektas“
UAB „Mano kamanė“

29 972,00

Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu

58 735,68

Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu
Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu

35 000,00
38 000,00

60 990,66
58 735,68
60 497,42
10 620,00
11 210,00

9 440,00

106 200,00

Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu
Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu

339,00
379,00
549,00

339,00

Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu

850,00
938,00

850,00

84 960,00
88 500,00

84 960,00

Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu
Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu

93 220,00

3 170,30

3 170,30

Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu
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Vandens tinklų Vaišvydţių kaime
techninio projekto parengimo paslaugos

46.

Pakruojo rajono savivaldybės pastato
2008-12-10
Ţeimelio miestelyje, Vienybės a. 15,
pritaikyto muziejinei veiklai,
rekonstrukcijos techninės prieţiūros
paslaugos
Gyvenamųjų namų: S.Dariaus ir S.
2008-12-22
Girėno g. 11-3, Linkuvos m., Pakruojo
r.; J. Janonio g. 19-3, Linkuvos m.,
Pakruojo r.; Miciškių k., Linkuvos sen.,
Pakruojo r., Ţemdirbių g. 18-3, Pakruojo
k., Pakruojo r.; Dvariukų k., Guostagalio
sen., Pakruojo r.; butų remonto darbai

47.

2008-12-09

UAB „Pakruojo
projektavimo centras“

24 308,00

24 308,00

UAB „Statybos startegija“
UAB „JKJ Statyba“

18 800,00
28 320,00

18 800,00

UAB „Pakruojo šiluma“

40 466,00

40 466,00

Iš viso

25 316 856,67

Supaprastinto atviro konkurso būdu

18 669 282,35

Darbų pirkimas

18 584 322,35

Paslaugų pirkimas

84 960,00

Įprastos komercinės praktikos būdu

1 198 018,84

Darbų pirkimas

1 044 748,17

Paslaugų pirkimas

153 270,67

Maţos vertės pirkimo, atlienkt apklausą,
būdu

749 555,48

Darbų pirkimas

99 201,68

Paslaugų pirkimas

645 994,50

Prekių pirkimas
Neskelbiamų derybų būdu

4 359,30
4 700 000,00

Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu
Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu
Maţos vertės
pirkimas, atliekant
apklausą, būdu

Teritorijų planavimo srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Teiktos pastabos ir pasiūlymai Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
rengėjui, tikrinti Bendrojo plano sprendiniai.
2. Organizuotas Bendrojo plano viešas svarstymas su visuomene, dalyvauta plano
svarstymuose.
3. Parengti atsakymai visuomenei, juridiniams asmenims dėl pateiktų pasiūlymų
Bendrojo plano sprendiniams, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo bei sprendinių poveikio
vertinimo ataskaitoms.
4. Teiktas tikrinti Bendrasis planas Šiaulių apskrities viršininko administracijai ir
patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-291.
5. Paruošti 20 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų dėl leidimo rengti detaliuosius ir
specialiuosius planus.
6. Ruoštos paraiškos planavimo sąlygoms gauti. Išduoti 39 planavimo sąlygų sąvadai
teritorijų planavimo dokumentams rengti.
7. Išduotos planavimo sąlygos ţemės sklypų padalinimo specialiesiems planams parengti.
8. Paruošta 15 sutarčių dėl planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo ţemės
sklypų naudotojams.
9. Dalyvauta detaliųjų planų svarstymo su visuomene procesuose.
10. Organizuoti Nuolatinės statybos komisijos posėdţiai, kuriuose apsvarstyta ir
suderinta 18 teritorijų planavimo dokumentų.
11. Pateikti Savivaldybės tarybai tvirtinti teritorijų planavimo dokumentai (20 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 „Tele2“ judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinės stoties Nr. 454.1
statybos Pašvitinio mstl. detalusis planas.
14.2. Ţemės sklypo 20 butų gyvenamajam namui statyti Pergalės g. 4, 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.
14.5. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
14.6. Pakruojo r., Vaišvydţių k. vandenvietės sklypo suformavimo ir reglamentų
nustatymo detalusis planas.
14.7. Pakruojo r., Linkuvos m., Pakalnio g. rekreacinės teritorijos sklypo suformavimo ir
tvarkymo reţimo nustatymo detalusis planas.
14.8. Pakruojo r., Linkuvos m. stambiagabaričių atliekų aikštelės ţemės sklypo
suformavimo ir naudojimo reţimo reikalavimų nustatymo detalusis planas.
14.9. Pakruojo r., Pašvitinio mstl. stambiagabaričių atliekų aikštelės ţemės sklypo
suformavimo ir naudojimo reţimo reikalavimų nustatymo detalusis planas.
Ţemėtvarkos srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir atsiţvelgiant į Pakruojo r.
ţemėtvarkos skyriaus prašymus buvo rengiami administracijos direktoriaus įsakymų projektai
dėl parduodamų, nuomojamų, suteikiamų naudotis ţemės sklypų dydţių, ribų, specialiųjų
ţemės naudojimo sąlygų, architektūrinių urbanistinių apribojimų, ţemės servitutų duomenų
nustatymo (16 įsakymų).
2. Rengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl ţemės
grąţinimo natūra.
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nustatymo, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos.
4. Perţiūrėti ir derinti kadastriškai išmatuotų ţemės sklypų planai.
5. Perţiūrėti, teiktos pastabos, pasiūlymai ir derinti Pakruojo rajono ţemės reformos
ţemėtvarkos projektų papildymai.
Statybos srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Statytojams (uţsakovams) išduoti 203 statinių projektavimo sąlygų sąvadai (projektavimo
sąlygų).
2. Ruoštos paraiškos projektavimo sąlygas nustatančioms institucijoms.
3. Perţiūrėti ir derinti nesudėtingų statinių projektai.
4. Organizuotas Nuolatinės statybos komisijos darbas. Pagrindiniai (svarbesni) objektai,
kuriems buvo rekomenduota išduoti statybos leidimus:
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;
4.3. AB „VST“ 0,4 kV oro linijų L-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“ modulinės tranzitinės transformatorinės statyba Pakruojo k. (Pakruojo
dvaras);
4.7. UAB „Šiaulių techninių apţiūrų centras“ automobilių techninių apţiūrų stoties
statyba Ryto g. 4, Pakruojo m.;
4.8. UAB „Tele2“ judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinė stotis Nr. 454.1
Pašvitinys;
4.9. Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namai Parko g. 4;
4.10. Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinė mokyklos rekonstrukcija (II etapas);
4.11. Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos namų statyba Laisvės a., Rozalimo
mstl.;
4.12. AB „VST“ 10 kV KL „TR-22-TR-9“, 10 kV KL „TR-3-TR-22“, 10 kV KL „MT52-TR-9“, 10 kV KL „MT-52-TR-11“, 0,4 kV KL iš TR-11 rekonstrukcija Vytauto Didţiojo g.,
Pakruojo m.;
4.13. IGB „Ratas“ garaţų (77 vnt.) statyba Vasario 16-osios g., Pakruojo m.;
4.14. Jovarų gyvenvietės vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimas ir prijungimas
prie Pakruojo miesto tinklų;
4.15. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai J. Basanavičiaus, P. Cvirkos, V. Kudirkos,
prof. S. Ušinsko, Sodo, Vilniaus, Kęstučio g., Pakruojo m.;
4.16. AB „Lietuvos dujos“ vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis Ţalioji g. 11, 13, 15,
17, 21, 22, 25, 26, Pakruojo m.;
4.17. Pakruojo miesto Taikos gatvės šaligatvis;
4.18. AB „Dolomitas“ artezinis gręţinys Vaišvydţių k., Klovainių mstl.;
4.19. Automobilių stovėjimo aikštelės ir šaligatvių įrengimas Linkuvos specialiojoje
internatinėje mokykloje Gimnazijos g. 30, Linkuvos m.;
4.20. Pakruojo miesto Purienų gatvės rekonstrukcija;
4.21. 20 butų gyvenamasis namas Pergalės g. 4, Pakruojo m.;
4.22. AB „Lietuvos paštas“ Pakruojo pašto rekonstrukcija Vienybės a. 2A;
4.23. Plačiajuosčio ryšio tinklo (FTTH) statyba daugiabučių namų kvartale, Mindaugo,
Saulėtekio, P. Mašioto g., Pakruojo m.;
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krašto muziejus „Ţiemgala“) Vienybės a. 15, Ţeimelio mstl.;
4.25. AB „VST“ 10/0,4 kV modulinės transformatorinės ir 10 kV kabelių linijos statyba
Krivaičių k.,Klovainių sen.
5. Iš viso per 2008 metus išduoti 93 leidimai statyti pastatus ir 2 leidimai griauti
statinius.
6. Dalyvauta pastatų pripaţinimo tinkamais naudoti komisijose nario teisėmis.
7. Kaupiama poţeminių ir antţeminių išpildomųjų nuotraukų archyvinė medţiaga,
papildomas statinių projektų archyvas.

Kita veikla:
1. Paruošti 6 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl numerių adresų
objektams ir pavadinimų gatvėms suteikimo bei keitimo.
2. Suteikti adresų duomenys perduoti valstybės įmonei Registrų centrui.
3. Periodiškai, kas ketvirtį, teiktos ataskaitos Aplinkos ministerijai apie įregistruotus
teritorijų planavimo dokumentus, išduotas projektavimo sąlygas, statybos leidimus.
4. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės prieţiūros skyriui teiktos statybos leidimų ir kitų privalomųjų dokumentų kopijos
(per 3 dienas po leidimo išdavimo).
5. Dalyvauta nario teisėmis Pakruojo rajono saugaus eismo komisijos darbe.
6. Dalyvauta nario teisėmis Būsto pritaikymo ţmonėms su negalia komisijos darbe.
7. Dalyvauta nario teisėmis Daugiabučių namų rėmimo komisijos darbe.
8. Dalyvauta nario teisėmis UAB „Pakruojo šiluma“ valdybos posėdţiuose.

9. Seniūnijų veikla
a. Pakruojo seniūnija
Pakruojo seniūnija uţima 14 159 ha teritoriją. Tai sudaro 10,8 % viso rajono teritorijos
(131 560 ha). Gyvena (2009 m. pradţioje) 8 140 gyventojai. Tai sudaro 30,1 % visų rajono
gyventojų. Mieste – 5676 gyventojai (69,7 % visų seniūnijos gyventojų), kaime 2 464 gyventojai
(30,3 %). Didesni seniūnijos kaimai: Jovarai – 516 gyventojai, Pakruojo kaimas – 528
gyventojai, Linksmučiai – 335 gyventojai, Maţeikoniai – 308 gyventojai, Preičiūnai – 216
gyventojai.
Seniūnijos kolektyve dirba 16 darbuotojų.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauti ir išspręsti 37 raštiški gyventojų skundai. Gauta 11
prašymų nupjauti medţius, išduoti 108 leidimai laidoti ir 38 leidimai paminklams statyti.
Pagrindinės skundų prieţastys: netinkamas kaimynų elgesys, kiemų tvarkymo, vaikų
neprieţiūros klasimai, apsemti darţai, kapaviečių neprieţiūra, kapaviečių ribų nepasidalijimo
Pakruojo kapinėse problemos, ginčai dėl sklypų ribų, keliamas triukšmas ir kt. Labai daug
sprendimų reikia konfliktas, kylantis Vytauto Didţiojo gatvės 70 ir 72 namų kieme. Ginčo
prieţastis yra ten stovintis krepšinio stovas ir po vienu iš namų langais perkelti drabuţių
dţiaustymo stovai. Po raštiškos gyventojų apklausos, atliktos seniūnijos iniciatyva, ir gauto
atsakymo iš Seimo kontrolieriaus tarnybos, konfliktas tarsi hyra nurimęs.
Nemaţai priimta ir išnagrinėta ţodinių gyventojų skundų. Mieste buvo suorganizuoti
susitikimai su daugiabučių namų gyventojais. Preičiūnų, Sigutėnų, Pakruojo, Maţeikonių,
Linksmučių kaimų bendruomenėse vyko susitikimai su gyventojais. Per susitikimus buvo
aptariami aplinkos tvarkymo, socialiniai ir kt. klausimai.
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kuriuos tikrinama, kaip laikomasi gyvūnų laikymo taisyklių. Dauguma gyventojų uţ įvairius
paţeidimus įspėti. Uţregistruoti 28 šunys ir 4 katės. Su UAB „Pakruojo komunalininkas“ nuolat
palaikomas ryšys, sprendţiant beglobių gyvūnų problemą.
Seniūnija atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. Gyvenamąją vietą
deklaravo 482 gyventojai, neturintys jos – 48, išduota 1 110 paţymų apie deklaruotą gyvenamąją
vietą. Surašyti 108 sprendimai apie GVD duomenų panaikinimą.
Pildytos ūkininkų statistinės ataskaitos ir pateiktos Ţemės ūkio skyriui.
Siekiant uţtikrinti jaunuolių uţimtumą vasaros metu, kartu su Darbo birţa buvo įdarbinta
15 moksleivių. Jie atliko miesto viešųjų teritorijų tvarkymo darbus.
Šiuo metu seniūnijoje dirba 4 socialiniai darbuotojai: vienas dirba su rizikos šeimomis,
du specialistai – su išmokoms, trečias – socialinį darbą visoje seniūnijoje. Per ataskaitinį
laikotarpį seniūnijoje uţregistruoti 124 vieniši asmenys, 625 gyventojai, turintys negalią, 74
vaikai iki 18 metų su negalia. Surašyti 373 buities tyrimo aktai. 32 šeimos laikomos rizikos
šeimomis, jose gyveno 72 vaikai. Buvo uţpildyti ir pristatyti į Socialinės rūpybos skyrių 1 379
prašymai-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (dėl kompensacijos uţ būsto šildymą,
nemokamo maitinimo, įvairių pašalpų). Nuolat lankomos socialiai remtinos šeimos, seni vieniši
ţmonės. Buvo lankomos rizikos šeimos (nuolat lankomos 12, stebima 20) ir kitos, jei buvo
būtina. 5 kartus teko paimti vaikus iš šeimų, 2 motinoms apribotos motinystės teisės. Socialinių
darbuotojų iniciatyva, pasitelkus policijos ir seniūnijos darbuotojus, buvo vykstama į
problemines šeimas pašalpų mokėjimo dienomis. Maţas pajamas turinčioms 147 šeimoms
išdalyti maisto produktai. Nuolat lankomos asocialios šeimos, vedami pokalbiai su jomis.
Į viešuosius darbus buvo įdarbinti 25 seniūnijos gyventojai. Vienuolika ţmonių teismo
nutarimu atidirbo nemokamus viešuosius darbus (1 433 val.).
Per viešuosius darbus buvo atlikti tokie darbai: nupjauti medţiai (147 vnt.), krūmai (0,8
kub. m), išveţtos ir sudegintos šakos, ţolė, krūmai (580 m3), priţiūrimos gatvės ir šaligatviai
(20,6 tūkst. kvadratinių metrų), ţalieji plotai ir parkai (960,1 tūkst. kvadratinių metrų), raunami,
perveţami, sodinami ir pririšami medeliai (1200 vnt.), krūmapjovėmis pjaunama ţolė ir krūmai
(41,0 ha), vejapjove pjaunama ţolė (0,8 ha), renkamos šiukšlės (65 ha), rankomis grėbiama ţolė
(39 ha). Atlikti lietaus kanalizacijos šulnelių prieţiūros ir remonto darbai, suolų, tilto turėklų,
apsauginių tvorelių daţymo darbai. Mieste yra 40 gėlynų, kurie apsodinti daugiametėmis gėlėmis
(800 vnt.) Gėlynai nuolat priţiūrimi: ravimi, purenami, tręšiami, laistomi, naudojamos apsaugos
priemonės nuo kenkėjų. Gėlynai atnaujinami, o atlikusios daugiametės gėlės sodinamos naujai
kuriamuose gėlynuose. Nupjaunama ţolė teritorijose tų įstaigų, kurios neturi ţoliapjovių.
Per visus metus nuolat priţiūrima, kaip UAB „Pakruojo komunalininkas“ atlieka miesto
tvarkymo darbus. Apie pastebėtus trūkumus seniūnija informuoja raštu, ieško būdų, kaip spręsti
iškilusias problemas. Buvo kontroliuojama, kaip gatvių valytojai, kurie dirbo viešuosius darbus,
atliko pavestus darbus. Su UAB „Pakruojo komunalininkas“ spręsti klausimai dėl gatvių
prieţiūros, apšvietimo ir beglobių gyvūnų, buvo padėta išaiškinti skolininkus uţ šiukšlių
išveţimą.
Gerinant gyvenamosios aplinkos sąlygas buvo naujai įrengta Preičiūnų kaimo gatvių
apšvietimo sistema. Jos šis kaimas neturėjo gal daugiau kaip 20 metų. Metų pabaigoje renovuoti
Linksmučių ir Pakruojo kaimo apšvietimo tinklai. Preš pat Kalėdas buvo sutvarkyti ir naujais
šviestuvais atnaujinti Pakruojo miesto parko apšvietimo tinklai.
Šių metų vasarą į autobusų stotį buvo parveţtas siaurojo geleţinkelio lokomotyvas su
platforma, atlikti pastatymo ir renovavimo darbai. Per miesto šventę įvykusiame atidaryme
įprasmintas istorinis šio Pakruojo miestui svarbaus etapo atminimas.
Seniūnijos raštvedė per ataskaitinį laikotarpį uţregistravo iš viso 7 815 dokumentų: iš jų
352 gautus dokumentus, 479 siunčiamus dokumentus, 1610 gyventojų prašymų, 1620
gyventojams išduotų paţymų (iš jų 738 Soc. rūpybos skyriui, 345 vaikų darţeliams, mokykloms,
210 įmonėms, įstaigoms, 3 advokatų kontorai, 173 policijai ir prokuratūrai, 99 teismui, 10
pataisos inspekcijai, 55 krašto apsaugai, 5 notarei, 5 antstoliui).
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ţemės nuomotojų sąrašas dėl apmokestinimo. Nuolat dirbamas darbas karinės prievolės
administravimo srityje: sudarytas ikišauktinio ir šauktinio amţiaus jaunuolių sąrašas, nuolat
tikslinama kartoteka, tikrinami karo prievolininkų iki 45 metų sąrašai ir tvarkoma jų kartoteka,
kas mėnesį pateikiamos ţinios apie mirusius karo prievolininkus.
Jei reikalujama, pateikiami įvairūs duomenys apie seniūnijos veiklą visiems savivaldybės
skyriams. Išmokant pašalpas teikiama pagalba Vietinio ūkio ir statybos skyriui, kai reikia
išieškoti įsiskolinimus iš asmenų, skolingų uţ nuomą, skaičiuojamą uţ suteiktą gyvenamąjį plotą
savivaldybei priklausančiuose pastatuose. Renkamas mokestis uţ minėtus butus (per mėnesį apie
1 500 Lt, surinkta 8 448 vietinės rinkliavos mokesčio). Pagal pareikalavimą yra derinami įvairūs
projektai, išduodamos techninės sąlygos lietaus kanalizacijos įrengimams projektuoti, naujai
statomiems objektams.
Iki lapkričio 1 dienos buvo atveţta smėlio ir juodţemio į Pakruojo, Linksmučių civilines
kapines, nupirkta ţvakelių ir jos uţdegtos ant nepriţiūrimų kapaviečių. Buvo išpirktas autobusas,
kurio buvo veţami ţmonės į Linksmučių kapines.
Seniūnijoje per metus buvo suorganizuota nemaţai renginių. Prie jų rengimo labai
aktyviai prisideda visas seniūnijos kolektyvas. Ţmonių su negalia klubas „Optimistai“ geguţės
15 dieną minėjo Tarptautinę šeimos dieną. Birţelio 9 d. ţmonių su negalia klubo „Optimistai“ ir
seniūnijos iniciatyva buvo suorganizuota ţmonių su negalia sporto ir meno šventė, vykusi miesto
parke. Joje dalyvavo daugiau kaip 40 ţmonių. Liepos 25 d. dalyvauta apskrities ţmonių su
negalia sporto šventėje. Liepos 15 d. suorganizuota ekskursija po Šilutės rajoną neįgaliesiems.
Spalio 26 d. surengta išvyka neįgaliesiems į Šiaulių dramos teatrą.
Liepos mėn. seniūnijoje buvo sudarytos 3 komisijos, kurios lankė visas seniūnijos
sodybas, įmonių, organizacijų, mokyklų ir darţelių teritorijas. Buvo rinktos graţiausiai
tvarkomos sodybos ir teritorijos. Rajoninei komisijai buvo pristatyta 31 sodyba. Graţiausių
sodybų šeimininkams pagerbti rugsėjo mėnesį buvo suorganizuotos trys išvykos į Rundalės pilį.
Organizuotas kalėdinis ir naujametinis įmonių, įstaigų, individualių sodybų papuošimo
įvertinimas. Paruoštos padėkos, nupirkti prizai ir išveţiota įstaigoms, įmonėms ir individualių
namų savininkams.
Apie seniūnijos kai kuriuos darbus gyventojai informuojami rajoninėje ir apskrities
spaudoje bei seniūnijos stenduose.
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 tarp gyventojų įgyti seniūnijos, kaip savivaldybės dalies, autoritetą, stiprinti
Pakruojo rajono savivaldybės autoritetą;
3. siekė uţtikrinti sklandų seniūnijos darbą.
2008 metais paruoštas Linkuvos seniūnijos plėtros planas.
Linkuvos seniūnijos dėmesio centre buvo gyventojų prašymai, pageidavimai, pasiūlymai
ir skundai. Seniūnijos dabuotojai stengėsi, kad gyventojai į jiems rūpimą klausimą atsakymą
gautų per kuo trumpesnį laiką. Pagal kompetenciją konsultavo gyventojus įvairiais klausimais.
Per metus iš gyventojų seniūnija gavo 5 raštiškus prašymus, pageidavimus. Gyventojai
prašė sutvarkyti lietaus kanalizaciją, vienas kreipėsi dėl gyvenamosios vietos adreso pakeitimo,
daugiabučių namų bendrija „Mūša“ prašė sutvarkyti kelią, einantį link garaţų ir ūkinių pastatų,
Mūšos gatvėje leisti automobilius statyti ant šaligatvio dalies, prieš Pamuckų kaimą apriboti
automobilių greitį. Daţnai kreiptasi dėl konfliktų su kaimynais. Buvo suorganizuotos 3
gyventojų sueigos. Jose buvo nagrinėjami teritorijos tvarkymo, miesto švaros, naujos atliekų
tvarkymo tvarkos išaiškinimo, konteinerių nuomos ir kiti klausimai. Sueigose dalyvavo Seimo
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Asta Jasiūnienė, Socialinės rūpybos skyriaus specialistai, Pakruojo rajono PK VP Linkuvos
nuovados viršininkas S. Šumskis. Tokių susitikimų su valdţios atstovais praktika naudinga.
Gyventojai iš karto gauna atsakymus į jiems rūpimus klausimus.
Pagal pareikalavimus pateikti įvairūs duomenys apie seniūnijos veiklą visiems
savivaldybės skyriams.
Per metus išduotos 862 paţymos apie šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, turimą ţemę ir
kitos. Uţregistruoti 62 mirties aktai, išduota tiek pat mirties liudijimų, išduoti 87 leidimai laidoti
Linkuvos civilinėse kapinėse, 15 leidimų statyti paminklus. Per metus Linkuvos seniūnijoje
gimė 19 vaikų, mirė 62 ţmonės. Tai nedţiugina, nes rodo, kad Linkuva sensta.
Per metus tvarkoma bylų nomenklatūra, archyvuoti saugotini dokumentai. Teiktos
įvairios ataskaitos Pakruojo statistikos skyriui. Du kartus per mėnesį Pakruojo migracijos
tarnybai teiktos ataskaitos apie mirusius ţmones, grąţinami atitinkamai sutvarkyti mirusiųjų
pasai, išduodamos paţymos dėl teisinės pastatų registracijos. Uţregistruota 370 gaunamų raštų iš
įvairių institucijų, siunčiamų raštų – 477. Su Aplinkos apsaugos agentūra, rajono ekologe buvo
spręsti gamtosaugos klausimai, gyventojams išduoti leidimai kirsti medţius. Seniūnijoje atlikti
732 notariniai veiksmai.
Kad gyventojams būtų patogiau, seniūnijoje dirba vyr. specialistė ţemės ūkio klausimais.
Balandţio–birţelio mėnesiais vyko pasėlių deklaravimas. Iš viso Linkuvos seniūnijoje pasėlius
deklaravo 418 ţemdirbių. Ūkininkai tikslino ţemės ūkio ir kaimo valdas Valdų registre. Per
metus buvo atnaujintos 326 ţemės ūkio valdos Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre, taip pat įregistruota 11 naujų ţemės ūkio valdų. Ţemdirbiams buvo suteikta informacija
ir pagalba dėl deklaravimo netikslumų, kaimo plėtros programos naujovių. Rinktos ir pateiktos
Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui statistinės ūkių, didesnių nei 50 ha, ketvirtinės
ataskaitos apie derlių ir jo pardavimus, priimami prašymai įregistruoti ūkius į pašarų registrą.
Linkuvos seniūnijoje daug dėmesio skiriama socialiniam darbui. Gyventojams teikiama
socialinė, informacinė pagalba: išklausoma, emociškai palaikoma, atjaučiama, realiai įvertinama
situacija. 2008 metais uţregistruoti 72 vieniši asmenys, 58 vaikai su negalia iki 18 metų, 130
daugiavaikių šeimų, 18 globojamų vaikų. 21 globojamam seneliui teikiamos socialinės paslaugos
namuose, surašyti 8 prašymai perkelti į Socialinių paslaugų centrą, 15 prašymų dėl pagalbos į
namus, 1 prašymas apgyvendinti Savarankiško gyvenimo namuose, 2 prašymai dėl laikino
apnakvyndinimo. Norint įvertinti realias finansines įvairiausių ţmonių gyvenimo ir buities
sąlygas, surašyti 191 buities tyrimo aktai. Seniūnijoje uţpildyti 221 prašymai-paraiškos gauti
piniginę socialinę paramą. Jos pristatytos į Socialinės rūpybos skyrių. Uţpildyti 265 prašymai
vaiko išmokai gauti. Dėl paramos moksleiviams kreipėsi 121 asmuo, buvo gauti 29 prašymai dėl
paslaugų poreikio nustatymo, 35 prašymai dėl mokesčio uţ atliekų tvarkymą. Per metus pagal
sąrašus skurdţiai gyvenančioms 262 šeimoms išdalintas maistas iš intervencinių atsargų. Kartu
su jaunesniuoju socialiniu darbuotoju darbui su socialinės rizikos šeimomis lankytasi socialinės
rizikos ir globėjų šeimose. Jaunesnioji socialinė darbuotoja Inga Galiauskienė dirbo su socialinės
rizikos šeimomis. Nuolat buvo dirbamas individualus socialinis darbas su 30 socialinės rizikos
šeimų. Šeimos lankomos, dviem šeimoms padėta planuoti išlaidas, 30 šeimų teiktos socialinės
paslaugos (socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo). Pastebėta teigiamų rezultatų, nes dirbama
išskirtinai su socialinės rizikos šeimomis, todėl joms skiriamas visas dėmesys. Iki 2007 metų
pabaigos turėjome 33 socialinės rizikos šeimas. Per metus 6 šeimos buvo išbrauktos ir 3 įtrauktos
naujos. Tad 2008 metų pabaigoje buvo 30 šeimų. Šiuo metu ir dirbama su 30 šeimų.
Kiekvienais metais rajono darbo birţai yra sudarinėjami socialiai remtinų asmenų sąrašai
pagal būtinybę atidirbti viešuosius darbus. Per metus šie sąrašai yra tikslinami, stengiamasi
atsiţvelgti į šeimas, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų. Kas mėnesį pateikiami apsilankymo
probleminėse šeimose aktai Vaiko teisių apsaugos skyriui. Buvo lankytasi ir pas ţmones su
negalia, vienišus pensininkus, socialinės pašalpos gavėjus, ne pagal paskirtį leidţiančius pašalpos
pinigus. Tarpininkauta įsigyjant kompensacinę techniką, tvarkant dokumentus pašalpoms, norint
apsigyventi stacionariose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, tvarkyti dokumentai dėl
nemokamo maitinimo mokyklose. Glaudţiai bendradarbiaujama su mokyklomis, policija, vietos
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įstaigomis, socialinių paslaugų centru. Buvo vykdyti visi Socialinės rūpybos skyriaus, Vaiko
teisių apsaugos tarnybos pavedimai.
Linkuvos seniūnijoje pagrindiniai ūkio darbai atliekami per viešųjų darbų programas.
Kad maţėtų bedarbystės lygis, vietos gyventojai nuolat skatinami per Darbo birţą jose dalyvauti.
Seniūnija kasmet įdarbina daug socialiai remtinų ţmonių. 2008 metais buvo įdarbinti 97 ţmonės,
21 vaikas. Visi pagrindiniai darbai: Linkuvos miesto gatvių ir šaligatvių valymas, šiukšlių
surinkimas ir išveţimas (kasdien pavasario, vasaros ir rudens laikotarpiu), sniego nukasimas nuo
šaligatvių, nuo seniūnijai priklausančių gatvių, sankryţų, jų barstymas smėlio ir druskos mišiniu
(ţiemos laikotarpiu, išskyrus 5 įmonei ,,Šiaulių regiono keliai„„ priklausančias gatves). Vasarą
seniūnija pasirūpino, kad būtų atveţta skaldos Linkuvos miesto ir seniūnijos pagrindinių kelių
remontui, kad keliai būtų grederiuoti, išlygintos duobės. Visų Linkuvos miesto gatvių pakraščiai
vasaros metu buvo nuolat pjaunami benzininėmis krūmapjovėmis, 17 ha šienaujamų plotų buvo
šienauta rankiniu būdu ir vejapjovėmis iki sezono pabaigos. Visus metus nuolat priţiūrimos 5
veikiančios, 36 neveikiančios, tarp jų karių, kapinės, kruopščiai sutvarkytos Paguliankos ţydų
kapinės (1,2 ha plotas), sutvarkyti ţydų genocido aukų kapai. Priţiūrimos ir tvarkomos miesto
civilinės kapinės, jose esantys Lietuvos savanorių, vienišų asmenų, kurie buvo palaidoti
seniūnijos lėšomis, kapai, sodinamos gėlės (iš viso kapinių plotas 3,2 ha.). Nušienauta dalgiais
ţolė nuo neuţlaidotų plotų, sugrėbta ir išveţta, iškirstos atţalos, pašalinti nudţiūvę medţiai.
Rudenį išgrėbti ir išveţti lapai iš visų kapinių, pasiruošta lapkričio 1-ai.
Kalpokų ir Triškonių kaimuose išpjauti seni, keliantys pavojų medţiai. Nuolat
puoselėjamas Linkuvos miesto parkas. Prie Linkuvos gimnazijos sutvarkyta 0,5 ha teritorijos,
išrinkti akmenys, šiukšlės, sulyginta ţemė, pasėta veja, pasodinta 30 ąţuoliukų, 100 berţelių.
Dabartinis parko plotas 7 ha. Nuolat pjauta dekoratyvinė veja ţoliapjovėmis, o tarp medţių ţolė
pjauta dalgiais, rudenį rankiniu būdu buvo išgrėbti lapai. Baigti vandens telkinio valymo darbai
Joniškėlio gatvėje. Tvenkinys aptvertas dekoratyvine tvora, pasėta dekoratyvinė ţolė, pakrantėje
išpilta ir išlyginta 20,0 t smėlio, iš jo paruoštas paplūdimis, sutvarkyta tvenkinio aplinka. Miesto
centre sukurta nauja kompozicija ,,Vėţlys„„, Gimnazijos gatvėje įrengtas alpinariumas. Linkuvos
bendruomenės ir gyventojų prašymu, Pakalnio gatvėje įrengta 1 ha bendro naudojimo sporto,
laisvalaikio, rekreacinė zona. Joje iškastas tvenkinys, išlyginta teritorija. Dar turi būti iškastas
antras tvenkinys, įrengtos lauko teniso, pliaţo tinklinio aikštelės ir sveikatingumo trasa. Pradėti
darbai Stadiono gatvėje prie Linkuvos gimnazijos stadiono naujai ruošiamoje sporto aikštelėje,
kurią planuojama padengti dirbtine danga. Išstumdytos ţemės, paruošta teritorija, tačiau darbai
sustoję, nes šioje vietoje kaupiasi paviršinis vanduo, reikia nusausinti. Prie Linkuvos miesto
civilinių kapinių buvo pasodinta 300 berţelių. Sutvarkyta prišiukšlinta teritorija prie Megučionių
kaimo.
2008 metais seniūnijos gyventojams išmokėta 229 293 litai pašalpų. Uţ butų nuomą iš
gyventojų surinkta 17 773,90 litų. Per metus surinkta vietinių rinkliavų uţ 2820 Lt. 2008 metais
seniūnijos viešųjų darbų darbininkams buvo išmokėta 136 302 Lt darbo uţmokesčio, išdalintos
ţemės mokesčių mokėjimo deklaracijos. Tvarkoma karinė įskaita, kartoteka, išduotos paţymos
apie šeimos sudėtį, sudaromi šauktinių sąrašai, teikiami duomenys apie šauktinių įskaitos
pasikeitimus ir kita informacija.
Per 2008 metus buvo išduotos 522 gyvenamosios vietos deklaravimo paţymos, priimta
18 prašymų deklaruoti gyvenamąją vietą uţsienyje. Gyvenamąją vietą deklaravo 279 ţmonės.
Buvo priimti 25 sprendimai dėl deklaravimo duomenų naikinimo savininko prašymu, priimti 8
prašymai įtraukti į GVNA apskaitą. Taip pat buvo tikslinami duomenys apie vaikų deklaravimo
vietą tėvų prašymu.
2008 metais patvirtintas 641,3 tūkst. litų Linkuvos seniūnijos biudţetas, 6,2 tūkst. litų
spec. lėšų. Biudţetas įvykdytas 90,9 %, t. y. 583,2 tūkst. Lt, iš jų spec. lėšų 6,2 tūkst. litų. Per
2008 m. įsigyta ilgalaikio turto uţ 44,1 tūkst. Lt, įrengtas gatvių apšvietimas Rimkūnų kaime uţ
42,4 tūkst. Lt iš Privatizavimo fondo lėšų.
Iš Vietinio ūkio ir statybos skyriaus pagal perdavimo aktus perduota turto uţ 246,3 tūkst.
Lt, tai lietaus nuotekų sistemos įrenginiai Linkuvos mieste, Kalpokų ir Triškonių kaimuose
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tarnybinis lengvasis automobilis ,,Renault Metane Sedan“ uţ 47,2 tūkst. Lt.
Iš viso turto įsigyta uţ 380,0 tūkst. Lt.
Linkuvos seniūnijoje vykdomas atsiskaitymas su ,,Sodra“, Darbo birţa, Mokesčių
inspekcija. Nuo 2008 metų biudţetas planuojamas pagal programas. Seniūnijoje buvo pasirinktos
5 programos, tai: 1) savivaldos valdymo programa; 2) aktyvaus bendruomenės skatinimo
programa; 3) rajono infrastruktūros prieţiūra, modernizavimo ir plėtros programa; 4) socialinės
paramos politikos įgyvendinimo programa; 5) aplinkos apsaugos programa Nr. 7. Šiais metais
gautas kūriko etatas darbo vietai Triškonių kaime.
Seniūnijoje per metus buvo suorganizuota nemaţai renginių. Prie jų prisidėjo visas
seniūnijos kolektyvas. Birţelio mėnesį, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir kitomis
nevalstybnėmis organizacijomis, organizuota Joninių šventė. Liepos mėnesį – Linkuvos miesto
šventė. Tradicinei miesto šventei gauta iš rėmėjų 16 200 Lt. Rugpjūtį seniūnija aktyviai dalyvavo
Pakruojo miesto šventėje. Šventinėje eisenoje uţėmė III vietą. Gruodţio mėnesį kartu su
Linkuvos moterų klubu „Šypsena“, pagyvenusių ţmonių klubu „Pabūkime kartu“, Linkuvos
bendruomenių centru, Linkuvos klebonu organizavo Kūčių vakarienę vienišiems, socialiai
remtiniems ţmonėms. 2008 m. gruodţio 24 d. paminėta Linkuvos vaikų ir jaunimo uţimtumo
centro 5 metų sukaktis.
Per metus buvo pasveikinti 19 seniūnijos gyventojų, kuriems per 90 metų, įteiktos garbės
juostos ir gėlių puokštės. Kaip ir kiekvienais metais, seniūnijos mastu buvo organizuota
graţiausių sodybų apţiūra-atranka rajoniniam turui.
Nuolat vykstama į kaimo bendruomenių, kultūros namų, mokyklų organizuojamus
renginius. Kartu su vietos nevalstybinėmis organizacijomis organizuojami valstybinių švenčių
minėjimai. Linkuvos gimnazija prašė paremti organizuojant kalėdinį krepšinio turnyrą – jam
buvo skirta 1416 Lt sportinei aprangai ir sportiniam inventoriui įsigyti, klubui „Vėjas“ tradicinio
bėgimo aplink Linkuvą varţyboms buvo skirti prizai ir apdovanojimai uţ 204 Lt. Apie seniūnijos
atliktus darbus gyventojai informuojami spaudoje, į seniūnijoje esančius stendus įdedamos
švenčių nuotraukos.
Pastebėtas teigiamas reiškinys bendruomenių gyvenime. Nuo bendrų švenčių, talkų
bendruomenės pereina prie projektų rašymo, kad gautų paramą. Atsiranda poreikis patiems keisti
savo aplinką ir gyvenimo būdą. Plėtojama viena iš pagrindinių seniūnijos veiklos krypčių –
darbas su gyventojų bendruomenėmis. Padedama jiems ruošiant projektus, konsultuojama
įvairiais klausimais. Padėta Ūdekų, Rimkūnų, Triškonių kaimų bendruomenėms paruošti
projektus, kurie laimėjo nemaţas sumas: Ūdekų bendruomenė – 23 000 Lt, Triškonių
bendruomenė 25 800 Lt, Rimkūnų bendruomenė – 24 600 Lt.
Linkuvos seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo mokymuose pagal Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos parengtą darbuotojų kompetencijos tobulinimo projektą (4
darbuotojai įgijo ECDL 7 modulių paţymėjimus). Socialiniai darbuotojai profesinę kompetenciją
kėlė kursuose (40 ak. val.) pagal projektą „Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų
padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas“. Du socialiniai darbuotojai savo lėšomis dalyvavo
tarptautiniame seminare „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Italijoje“ (18 ak. val.). Dvi
socialinės darbuotojos savo lėšomis įgijo aukštąjį universitetinį socialinio darbo ir aukštąjį
neuniversitetinį socialinio darbo išsilavinimą. Seniūnė profesinę kompetenciją kėlė mokymuose
(160 ak. val.) pagal projektą „Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų
ugdymas“. Vyresnioji buhalterė kvalifikaciją kėlė kursuose „Biudţetinių įstaigų apskaitos
politika, finansinės atskaitomybės standartai“ (14 ak. val.).

c. Klovainių seniūnija
1. Išduota paţymų asmenims:
1.1.
589 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
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449 paţymos apie šeimos sudėtį;
1.3.
37 paţymos apie asmenų faktinę padėtį.
2. Gyvenamosios vietos deklaravimas ir deklaravimo duomenų tvarkymas:
2.1.
145 asmenys deklaravo gyvenamąją vietą;
2.2.
10 asmenų išvyko gyventi į uţsienį;
2.3.
25 asmenys išdeklaruoti savininko prašymu;
2.4.
63 asmenims ištaisyti deklaravimo duomenys;
2.5.
5 asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
3. Teikta informacija Civilinės metrikacijos skyriui:
3.1.
Išduotas 41 mirties liudjimas;
3.2.
Pateikti 82 mirties akto įrašų apyrašai.
4. Teikta informacija policijos komisariatui, migracijos poskyriui, pataisos inspekcijai,
apylinkės teismui:
4.1.
Pateiktos 86 šeimos sudėtys ir charakteistikos.
4.2.
Pateikti 82 mirusių piliečių asmens dokumentų aprašai
5. Uţregistruoti 7 raštiški skundai.
6. Uţregistruoti 208 gauti raštai.
7. Uţregistruoti 263 siunčiami raštai.
8. Atlikti 448 notariniai veiksmai.
9. Išleisti 55 seniūno įsakymai.
10. Išduoti 39 leidimai laidoti.
11. Teikta informacija ir patikslinimai ŠRATC.
12. Vykdytas gyventojų valdų registracijos duomenų atnaujinimas. Atnaujintos 294 valdos.
13. Vydytas pasėlių deklaravimas. Priimta 340 paraiškų.
14. Teikta informacija apie ankstyvą pasitraukimą iš ţemės ūkio gamybos ir kitais su ţemės
ūkio veikla susijusiais klausimais. Priimti 185 interesantai.
15. Pateiktos ketvirtinės ataskaitos dėl parduotų bei sandėliuose laikomų grūdų kiekio pas 25
ūkininkus, o nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 15 d. – ataskaitos kas savaitę apie iškultą,
parduotą ir laikomą sandėliuose grūdų kiekį.
16. 112 šeimų sutvarkyti dokumentai maistui iš intervencinių atsargų gauti, t. y. 365
asmenims.
17. Surašyti 122 buities tyrimo aktai.
18. 75 kartus aplankytos rizikos šeimos.
19. 42 kartus aplankyti vieniši seneliai, negalę turintys asmenys.
20. Sudarytos 95 bylos dėl nemokamo maitinimo.
21. Sudaryta 80 bylų socialinei paramai gauti.
22. Vykdyta viešųjų darbų programa. Dirbo 30 ţmonių, tarp jų 12 vaikų. Darbai atlikti
seniūnijos kaimuose: Gačioniuose, Balsiuose, Titoniuose, Pamūšyje, Klovainiuose.
22.1. Tvarkytos neveikiančios kapinės – 16 vnt., bendras plotas 2,5 ha.
22.2. Tvarkyta Petrašiūnų geleţinkelio muziejaus aplinka – 2,2 ha.
22.3. Tvarkyti parkai, aikštelės, kelkraščiai: šienauta, rinktos šiukšlės 5,0 ha.
23. Organizuoti nemokami viešieji darbai.
24. Nuolat priţiūrimas Klovainių miestelio lietaus kanalizacijos siurblys, gatvių apšvietimo
tinklai Klovainių mstl., Balsių, Gačionių, Laipuškių, Pamūšio, Petrašiūnų ir Titonių kaimuose.
25. Parengta Balsių kaimo gatvių apšvietimo darbų sąmata ir renovuotas gatvių apšvietimas.
26. Dalyvauta rengiant tradicinę Oninių šventę Klovainiuose.
27. Dalyvauta Pakruojo miesto šventėje.
28. Įrengtas gėlynas prie seniūnijos ir miestelio centrinėje aikštėje. Gėlės nuolat priţiūrimos.
29. Atlikti kitai darbai, numatyti seniūno veiklos nuostatuose.
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d. Guostagalio seniūnija
Seniūnija 2008 metais dirba vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, seniūnijos
veiklos nuostatais, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais,
Savivaldybės tarybos sprendimais, Vyriausybės nutarimais.
2008 metų seniūnijos asignavimų planas 248,4 tūkst. litų, gauta 236,4 tūkst. litų.
Didţiausią dalį seniūnijos biudţeto lėšų seniūnija išleido darbo uţmokesčiui:
seniūnijos darbuotojų atlyginimams –196,9 tūkst. litų su soc draudimu. Įsigyta ilgalaikio
materialiojo turto uţ 48,6 tūkst. litų. Nupirkta krūmapjovė uţ 2,0 tūkst. Lt, ir iš Pakruojo
rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos skyriaus patikėjimo teise gautos
negyvenamos patalpos, kurių pradinė vertė 46,6 tūkst. litų.
Organizuojant viešuosius darbus seniūnijoje per 2008 m. nebuvo nei vieno darbininko.
Yra du kūrikai-darbininkai, kurie atliko teritorijos tvarkymo ir grąţinimo darbus seniūnijos
gyvenvietėse: buvo šienaujamos seniūnijos priţiūrimos teritorijos, parkas, valomi pėsčiųjų
takai, sodinami medeliai, prie neveikiančių Masčionių
kapinių suremontuota vartų
pastogė, nušienauta 18 km pakelių, pagaminta 26 m3 malkų.
Ieškančių darbo asmenų santykio procentai su darbingo amţiaus gyventojais Pakruojo
rajone – 6,3 proc., Guostagalio seniūnijoje – 5 procentai. Nedarbo lygis seniūnijoje būtų
didesnis, jeigu visi nedirbantys būtų registruoti Darbo birţoje. Pastebėta ir tokių asmenų,
kurie visiškai yra praradę motyvaciją dirbti.
Pagal ŠRATC parengtą programą seniūnijoje yra įrengtos dvi konteinerių stovėjimo
aikštelės, kuriose yra pastatyti šiukšlių rūšiavimo konteineriai. Šiukšlių surinkimo
konteineriai yra pastatyti prie dvejų veikiančių kapinių. Šiukšles išveţa AB „Specializuotas
transportas“: Degesių, Guostagalio, Linkuvos pensionate – kiekvieną trečiadienį, atokiuose
kaimuose – vieną ar du katus per mėnesį. Daug dirbta padedant ţmonėms išdalinti
konteinerius, patikslinti gautas sąskaitas.
Seniūnijoje yra 61,71 km ţvyrkelio ir 7,69 km asfalto. Ţvyrkelio keliai per 2008 m.
nugreideruoti keturis kartus, nes dėl lietingo pavasario ir rudens keliai pablogėjo.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir prieţiūros darbų, vykdomų iš Kelių
prieţiūros ir plėtros programos lėšų, seniūnijos kelių būklei pagerinti panaudota: skaldos
atsijoms – 45,0 tūkst. litų, greideravimo darbams – 12,5 tūkst. litų.
Gatvių apšvietimo poreikis visiškai patenkintas Šikšnių, Guostagalio, Degesių,
Butniūnų, Gedučių gyvenvietėse. Naujas dalinis apšvietimas įrengtas Dvariukų gyvenvietėje,
tačiau maţesnių kaimų apšvietimo problema išlieka opi.
Seniūnijoje dirba specialistė ţemės ūkio klausimais. Vykdant funkciją „Tiesioginių
išmokų uţ ţemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus ir Kaimo plėtros 2007–2013 m.
programos priemones“, buvo priimtos 176 paraiškos ir jų duomenys suvesti į elektronines
laikmenas. Paraiškos vėliau išsiųstos į Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Pareiškėjai buvo
informuojami apie nustatytus netikslumus, ţemės ūkio blokus, konsultuojami uţtikrinant šios
srities tinkamą administravimą seniūnijoje. Šiuo tikslu dalyvauta seminaruose, pasitarimuose.
Buvo išdalinami pranešimai apie tiesiogines išmokas uţ parduotą pieną ir mokesčių
deklaracijos uţ ţemės nuomą. 12 asmenų pateikti prašymai ūkio subjektui įregistruoti.
Registruojamos ir atnaujinamos valdos. 2008 m. pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš
prekinės ţemės ūkio gamybos“ dalyvavo vienas gyventojas.
Seniūnijoms nuo 2007 metų liepos 1 dienos perduotos gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų apskaitos tvarkymo funkcijos. Per 2008 m. gyvenamąją vietą deklaravo
87 asmenys, išduotos 263 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Seniūnijoje gyvena 244 pensininkai, 37 daugiavaikės šeimos. Jose auga 153 vaikai. 5
globėjai globoja 12 vaikų, 14 probleminių šeimų gyvena 52 vaikai, yra 35 vieniši asmenys.
Surašytas 61 buities tyrimo aktas, 336 apsilankymo aktai. Vievio sanatorinėje mokykloje
mokėsi 3 moksleiviai. Šiaulių logopedinėje mokykloje mokėsi 6 vaikai. Gauti 298 prašymai
gauti maisto produktų iš intervencinių atsargų, išdalinti 5178 kg. Dėl lengvatų uţ šiukšlių

- 48 išveţimą gauta 112 prašymų, dėl išmokų uţ vaikus – 147 prašymai, kuro kompensacijos – 46
prašymai, dėl nemokamo maitinimo ir mokyklinių prekių – 165 prašymai, dėl socialinės
pašalpos – 53 prašymai, vienkartinės pašalpos – 13 prašymų.
Buvo renkami dokumentai dėl vienišo asmens apgyvendinimo pensionate ir dėl dviejų
asmenų – palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, dėl kompensacinės technikos įsigijimo.
Lankytasi socialinės rizikos šeimose, pas vienišus ir ligotus asmenis, rūpintasi šeimų
problemomis. 2008 metais per seniūnijos kasą išmokėta 131 539,65 tūkst. litų įvairių
pašalpų.
Pagal seniūnijos veiklos nuostatus, gyventojams išduotos 264 šeimos sudėties paţymos,
uţregistruota 116 gautų raštų, išsiųsti 124 raštai, atliktas 571 notarinis veiksmas, išduoti 33
mirties liudijimai, 16 mirties paţymų, 16 gimimo paţymų. Policijos komisariatui išduota 31
paţyma. Paruoštas ir suderintas su Šiaulių archyvu 2009 m. dokumentacijos planas ir patvirtinti
2006 m. dokumentų apyrašai. Paruošta 14 įsakymų veiklos organizavimo klausimais ir 2
įsakymai personalo klausimais.
Kultūriniam gyvenimui seniūnijoje vadovauja Guostagalio kultūros namai, turintys vyrų,
moterų ir vaikų etnografinius ansamblius, aktyviai dalyvaujančius kultūriniame gyvenime. Taip
pat gyvuoja vaikų ir suaugusiųjų dramos būreliai. Kartu su Guostagalio kultūros namų
specialistais seniūnijoje organizuojama tradicinė Joninių šventė, rudens šventė, kalėdinė vaikų
šventė. Organizuota moterų patikra „Roţinio kaspino“ autobusėlyje. Paţymimos ir kitos
valstybinės šventės.
Bendradarbiaujamea su aktyviai veikiančiomis dviejomis bendruomenėmis: Guostagalio
(vadovė Virginija Jocienė), Degesių (vadovė Reda Gurkšnienė). Bendruomenės dalyvauja
projektinėje veikloje, seniūnija visuose projektuose dalyvauja partnerio teisėmis.
Guostagalio bendruomenė dalyvavo Pakruojo rajono kaimo bendruomenių sąskrydyje
Plaučiškiuose.

e. Lygumų seniūnija
2008 metų biudţeto planas – 301,1 tūkst. Lt, įvykdyta 289,5 tūkst. Lt. Iš jų: darbo
uţmokestis 163,2 tūkst. Lt, spec. lėšos 5,2 tūkst. Lt. Pagal vietinės reikšmės kelių ir gatvių
tiesimo, taisymo ir prieţiūros darbų, vykdomų iš Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų,
seniūnijos kelių būklei pagerinti panaudota: asfaltbetonio dangos remontui 40 tūkst. Lt, gatvių
taisymui skaldos atsijomis 90 tūkst. Lt, greideriavimo darbams 75 tūkst. Lt. Iš privatizavimo
fondo lėšų uţ 14,9 Lt įrengti Stačiūnų kaimo gatvių apšvietimo tinklai ir atlikti esamų gatvių
apšvietimo linijų rekonstrukcijos darbai. Pagal viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutartį
dirbo 32 bedarbiai, iš jų 20 moksleivių. Pagrindinis jų darbas – aplinkos tvarkymas, gėlynų
prieţiūra, šienavimo darbai ir kt.
Per metus gyvenamąją vietą deklaravo 138 gyventojai, išvyko į uţsienį 12 seniūnijos
gyventojų, išduotos 338 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą įtraukta 10 asmenų. Gauta 30 prašymų ištaisyti, pakeisti arba naikinti
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.
Pagal seniūnijos veiklos nuostatus, gyventojams išduotos 348 įvairaus pobūdţio
paţymos, uţregistruoti 267 gauti raštai, išsiųsti 293 raštai, atlikti 426 notariniai veiksmai
(daugumą sudaro kopijų patvirtinimas dėl laisvos valstybinės ţemės pirkimo), raštu ir ţodţiu
gauti 334 prašymai, išduota 40 mirties liudijimų, išduoti 52 laidojimo leidimai. Įvairaus
pobūdţio pašalpų, mokamų seniūnijos gyventojams, pervedama į banko sąskaitas, tačiau ir
seniūnijos kasoje per metus buvo išmokėta 181,48 tūkst. Lt. Seniūnas išleido 17 įsakymų
įvairiais klausimais.
Seniūnijoje yra 26 socialinės rizikos šeimos, iš jų 4 naujos šeimos. Per metus, lankantis
šiose šeimose, surašyti 24 buities tyrimo ir 206 apsilankymo aktai. Į Šiaulių apskrities sutrikusio
vystymosi kūdikių namus nuveţtas l naujagimis, Vievio sanatorinėje mokykloje mokėsi l
moksleivis, Šiaulių specialaus ugdymo įstaigoje – 1 vaikas. Pakruojo vaikų darţelio „Vyturėlis“

- 49 savaitinę grupę lanko 2 vaikai. Tarpininkauta, kad dviejų rizikos šeimų motinos savo noru
išvyktų gydytis nuo alkoholizmo.
Socialiniai darbuotojai priėmė nemaţai gyventojų prašymų dėl įvairių išmokų: lengvatų
uţ šiukšlių išveţimą – 190, maisto produktams iš intervencinių atsargų – 570, vienkartinei
pašalpai gauti, vaikui gimus – 9, nemokamam maitinimui – 141, išmokoms uţ vaikus – 82,
socialinei pašalpai – 79, kuro kompensacijai – 22, dėl pagalbos į namus – 22, vienkartinės
pašalpos – 4. Be to, norisi pasidţiaugti, kad itin palengvėjo socialinių darbuotojų darbas ir
pagerėjo jo kokybė, suteikus galimybę naudotis „Sodros“ duomenų baze. Dėl to išrašytos 846
paţymos apie priskaičiuotas pensijas, kompensacijas ir pašalpas.
Ţemės ūkio specialistas priėmė 421 paraiškas tiesioginėms išmokoms uţ ţemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus, atnaujino 250 ţemės ūkio valdų Ţemės ūkio ir kaimo verslo registre,
išdalino 30 pranešimų dėl išmokų uţ pieną, uţregistravo 15 ţemės naudotojų pašarų registre.
Birţelio mėnesį sudaryta komisija dėl graţiausiai tvarkomų sodybų išaiškinimo.
Aplankyti kaimai, viensėdţiai, įstaigos ir rajoninei graţiausių sodybų vertinimo komisijai
pasiūlytos 8 sodybos ir 2 įstaigos. Kasmet lankantis kaimuose pastebima, jog atsiranda vis
daugiau graţių sodybų.
Kartu su kultūros namų specialiste miestelyje organizuota Joninių šventė, organizuota
moterų patikra „Roţinio kaspino“ autobusėlyje, kartu su mokykla organizuota ekstursija į
Anykščių vyno gamyklą ir „Duonos kelią“, o su miestelio bendruomene – į Kretingos ţiemos
sodą ir pajūrį.
f. Pašvitinio seniūnija
2008 metais Pašvitinio seniūnija dirbo vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu,
Vyriausybės nutarimais, seniūnijos veiklos nuostatais, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
Pašvitinio seniūnija apima 15,7 tūkst. ha, iš kurių 13,8 tūkst. ha yra ţemės ūkio paskirties
ţemė, iš jų daugiau negu 11 tūkst. ha privati. 2008 metais Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, Pašvitinio seniūnija patikėjimo teise valdo 13 sklypų, kurių bendras plotas 13,74
ha. Nedirbamos, apleistos ţemės seniūnijoje maţai. Pagal 2003 metų surašymo duomenis
seniūnijoje gyvena 2 265 gyventojai, iš jų 1183 darbingo amţiaus, vaikų iki 15 metų – 504 ir
pensinio amţiaus 578 asmenys. 2008 metais mirė 36 seniūnijos gyventojai, gimė 14 vaikų.
Seniūnijos kapinėse palaidoti 43 ţmonės. Seniūnijoje veikia Pašvitinio pagrindinė mokykla ir
šiais metais reorganizuotas Pamūšio pradinio ugdymo Pašvitinio pagrindinės mokyklos filialas.
Seniūnijoje yra Draudelių, Pamūšio ir Pašvitinio medicinos punktai, Pamūšio kultūros namai,
„Pelaniškių“ ir Vaiškonių ţemės ūkio bendrovės, Sosdvario ţemės ūkio kooperatyvas.
Seniūnijoje veiklą plėtoja 15 individualių įmonių, 1 uţdaroji akcinė bendrovė.
2008 metais Pašvitinio seniūnijos biudţetą sudarė 265,6 tūkst. litų, iš jų ilgalaikio
materialiojo turto įsigyta uţ 31,5 tūkst. Lt. Didţiausią dalį seniūnijos biudţeto lėšų išleista
darbo uţmokesčiui, seniūnijos darbuotojų atlyginimams su priskaitymais soc. draudimui išleista
188,2 tūkst. litų.
Situacija darbo rinkoje 2009 m. sausio 1 d. duomenimis tokia: nedarbo lygis Pakruojo
rajone – 6,3 proc., Pašvitinio seniūnijoje – 7,1 proc. Nedarbo lygis seniūnijoje per metus išaugo
neţenkliai (nuo 6,9 proc. 2008-01-01). Nors besiregistruojančiųjų skaičius nuolat auga, tačiau
būtų daug didesnis, jei visi nedirbantys būtų registruoti Darbo birţoje. Su nedarbu susijusios ir
kitos opios socialinės problemos: girtuoklystė, nusikalstamumas ir kitos problemos šeimoje.
Organizuojant viešuosius darbus seniūnijoje per 2008 metus įdarbinta 16 viešųjų darbų
darbininkų, t. y. socialiai paţeidţiamų asmenų. Jų atlyginimams išleista 33,2 tūkst. litų,
„Sodrai“ – 10,3 tūkst. litų. Viešųjų darbų darbininkai dirbo teritorijos tvarkymo ir grąţinimo
darbus ne tik Pašvitinio miestelyje, bet ir stambesnėse seniūnijos gyvenvietėse: Draudeliuose,
Mikniūnuose, Pamūšyje,
buvo šienaujamos seniūnijos priţiūrimos teritorijos, parkai,
apsodinami ir priţiūrimi gėlynai, valomi pėsčiųjų takai. Sutvarkytos 3 neveikiančios seniūnijos

- 50 kapinės. Bendradarbiaujant su Darbo birţa bei seniūnijos mokyklomis, liepos mėnesį įdarbinta
22 14–18 metų amţiaus mokiniai. Mokiniams priskaičiuota 11,9 tūkst. litų atlyginimo ir 3,6
tūkst. litų „Sodrai“. Su moksleiviais dirbta prie Pašvitinio mokyklos stadiono, Ţvirblinių
tvenkinio, tvarkyta Mikniūnų smuklės aplinka, aikštė prieš mokyklą, Peleniškių, Pašvitinio,
Pamūšio pėsčiųjų takai, suremontuota apgriuvusi medinė tvora prie Pašvitinio malūno, grėbta
ţolė Peleniškių piliakalnyje, Pamūšio parke.
Pašvitinio seniūnijoje yra 68,85 kilometrai savivaldybei priklausančių ţvyrkelių. Visi jie
jau per 2008 metų I pusmetį, t. y. geguţės, birţelio mėnesiais, buvo 3 kartus nugreideriuoti, nes
praėjusi nepalanki ţiema bei prastos meteorologinės sąlygos pavasarį pablogino kelių būklę:
keliai tapo duobėti. Lietingas balandis neleido tankiau vaţiuojamų kelių bei gatvių
nugreideriuoti anksčiau, todėl kai kuriuose keliuose apribotas eismas ir pastatyti atitinkami kelio
ţenklai, draudţiantys vaţiuoti didţiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms. Keliai
Vainiūnai–Voroniai,
Mikniūnai–Trivalakiai,
Pamūšis–Burniškai,
Pamūšis–Sosdvaris,
Peleniškiai–Kalnuočiai, Graţaičiai–Niūrai, Binėnai–Vainiūnai, ūkininko K. Kvedaro kelias,
kelias į Pociūnus, Pamūšio, Pašvitinio, Peluodţių, Rimdţiūnų kaimų gatvės pataisytos atsijomis.
Gatvių seniūnijoje yra 22,7 kilometrų, iš jų seniūnijos balanse – 13,0 km. Iš seniūnijai
priklausančių gatvių 8,1 km yra dengtos ţvyru. Jos 2008 metais buvo laiku greideriuojamos ir
tinkamai priţiūrimos. Keliams ir gatvėms greideriuoti bei gatvių išdauţoms taisyti atsijomis
per 2008 m. išleista 150 tūkst. litų. 4,2 km seniūnijos gatvių yra asfaltuotos, asfalto būklė kasmet
prastėja, todėl uţtaisant asfalto duobes Draudelių, Pamūšio, Mikniūnų, Pašvitinio kaimų gatvėse
asfaltbetonio dangos remontui išleista 30 tūkst. litų
Seniūnijoje pagal ŠRATC parengtą programą šiais metais buvo nustatytos ribos uţterštų
teritorijų Vainiūnų, Pašvitinio, Satkūnų bei Draudelių buvusiose fermose. Pagal tą pačią
programą seniūnijoje įrengtos 2 konteinerių stovėjimo aikštelės, kuriose yra pastatyti šiukšlių
rūšiavimo konteineriai. Šiukšlių surinkimo konteinerius seniūnija yra pastačiusi prie 3 didţiausių
veikiančių kapinių ir prie seniūnijos (buvo numatyta pastatyti po vieną konteinerį ir prie kitų
veikiančių kapinių, tačiau atsirado sunkumų dėl privaţiavimo). Šiukšles nuo 2007 m. liepos 1 d.
išveţa AB „Specializuotas transportas“ (anksčiau veţė UAB „Švarinta“): Pašvitinio miestelyje –
kiekvieną trečiadienį, kitur – 2 kartus per mėnesį, tad šiukšlių surinkimo iš viešų vietų ir
gyventojų problema išspręsta. Pasikeitus šiukšlių rinkimo tvarkai ir įvedus gyventojų visuotiną
apmokestinimą, seniūnijos darbuotojai įtikinėjo gyventojus pasiimti konteinerius, tačiau buvo
pastebėta, kad dar yra ţmonių, kurie visais įmanomais būdais stengiasi išsisukti nuo konteinerių
ir nuo apmokestinimo ir visai nesuvokia, kad jie yra būtini. Pasikeitus atliekų veţėjui buvo daug
dirbta padedant ţmonėms išdalinti konteinerius, aiškinta susimokėjimo uţ atliekų išveţimo
svarba, bet dar yra atvejų, kai pavieniai, atokiau gyvenantys asmenys konteinerių nėra gavę, kai
ţmones pasiekia netikslios sąskaitos, kai šiukšlės laiku neišveţamos ir pan.
Gatvių apšvietimo poreikis buvo visiškai patenkintas Peleniškių, Mikniūnų, Draudelių ir
Pašvitinio gyvenvietėse. Pamūšio kaime pernai pakabinti 8 šviestuvai, tačiau Pamūšyje dar
papildomai reikėtų įrengti 9 šviestuvus, kad būtų gerai apšviestos visos gatvės. 2008 metais buvo
įrengtas gatvių apšvietimas Sosdvario kaime (pakabinti 9 šviestuvai). Tam iš biudţeto lėšų
išleista 27 tūkst. litų. Vis dėlto maţesnių kaimų apšvietimo problema išlieka opi. Reikia ir toliau
kasmet sutvarkyti bent vienos gyvenvietės gatvių apšvietimą.
Seniūnijoje gyvena 578 pensininkai, 28 daugiavaikės šeimos. Jose auga 135 vaikai. 6
globėjai, globoja 6 vaikus. Yra 30 vienišų asmenų, 9 našliai ar našlės, kurie turi 18 vaikų, 23
probleminės šeimos, kuriose auga 56 vaikai. Glaudţiai bendradarbiaujama su Vaiko teisių
apsaugos skyriaus specialistėmis, bendrai sprendţiami iškylantys klausimai, seniūnija gauna
patarimų, konsultacijų.
Seniūnijoje dirba 2 lankomosios prieţiūros darbuotojos, kurios, be priţiūrimų 3
probleminių šeimų, priţiūri ir 6 senelius. Šios darbuotojos taip pat nuolat kreipiasi į seniūniją
įvairios pagalbos.
Įvairių pašalpų iš seniūnijos kasos per 2008 metus išmokėta 100,6 tūkst. litų, (didţioji
dalis pašalpų mokama per bankus). Daugiausia tai pašalpos tiems asmenims, kurie patys nemoka

- 51 tvarkytis su savo pinigais, todėl tenka jiems padėti susimokėti mokesčius bei įsigyti būtiniausių
prekių.
Seniūnijoje dirba specialistė ţemės ūkio klausimais. Seniūnijoje vykdomi pasėlių
deklaravimo (deklaravo 294 ūkininkai, didţioji dalis iš jų atsinaujino valdų registro duomenis bei
pateikė ataskaitas apie trąšų naudojimą savo ūkiuose per 2007 metus), neteisingai deklaravusių
pasėlių plotus asmenų informavimo ir deklaracijų taisymo, kiti Ţemės ūkio skyriaus pavedami
darbai. Išdalinami pranešimai apie tiesiogines išmokas uţ parduotą pieną. Taip pat didelį darbo
krūvį sudaro mokesčių uţ ţemės nuomą deklaracijų išdalinimas, tikslinimas ir t. t. Kaip ir
ankstesniais metais, taip ir šiais nuo 2008 m. rugpjūčio 14 d. seniūnijoje renkama informacija
apie ūkininkų, kurių pasėlių plotai sudaro daugiau kaip 50 ha, nuimto derliaus, parduotų bei
augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius ir VĮ Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centrui kas savaitę apie tai pristatomos ataskaitos, o vėliau ir ketvirtinės ataskaitos. Tokių ūkių
šiais metais seniūnijoje yra 31. 2008 metais pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš
prekinės ţemės ūkio gamybos“ nedalyvavo nė vienas seniūnijos gyventojas.
Kultūriniam gyvenimui seniūnijoje vadovauja Pamūšio kultūros namai, turintys
„Pamūšio“ ir vaikų „Naujapamūšio“ etnografinius ansamblius, aktyviai dalyvaujančius
kultūriniame rajono gyvenime. 2006 m. su Pašvitinio Švč. Trejybės baţnyčios klebonu sudaryta
Maironio salės panaudos sutartis, tačiau norint ją eksploatuoti, pastate reikėjo atlikti remontą.
2007 m. šiam pastatui pakeista stogo danga, perstatytas priestatas. Remonto darbai tęsiami ir
2008 metais pakeisti langai, sutvarkytas tualetas. Būtina dar sutvarkyti šildymą bei kanalizaciją.
Pernai Kultūros skyrius priėmė į darbą dar vieną kultūros specialistę, kuri dirba 0,5 etato
Pašvitinyje. Ji čia suūrė vaikų šokių kolektyvą. Prieš pat Naujuosius metus kartu su šokių vadove
aplankyta 17 jaunų šeimų, kurios buvo kviečiamos burtis į liaudiškų šokių kolektyvą, tačiau
norą parodė tik kelios jaunos šeimos. Tikimasi, kad šis kolektyvas tvirtės, prie jo prisijungs
nauji ţmonės. Gyvuoja ir vokalinis moterų ansamblis „Devynbalsė“.
Šiais metais 13 kartą į Pašvitinį buvo atvykę svečiai iš Holdorfo parapijos Vokietijoje.
Svečiai iš Vokietijos, Pašvitinio bei Pamūšio bendruomenių atstovai atšventė 10 metų
bendradarbiavimo sukaktį. Seniūnija bendradarbiauja su aktyviai veikiančiomis 3
bendruomenėmis: Pašvitinio (vadovė Jūra Mockūnienė), Pamūšio (vadovas Vitalijus Matickas),
Mikniūnų (vadovė Genovaitė Baškienė). Bendruomenės dalyvauja projektinėje veikloje,
seniūnija visuose projektuose dalyvauja partnerio teisėmis. Šiemet Pašvitinio, Mikniūnų, bei
Pamūšio bendruomenės dalyvavo Ţemės ūkio ministerijos organizuotame Valstybės paramos
kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti konkurse ir gavo per 53 tūkst. litų.
Pašvitinio bendruomenė suspėjo parašyti projektą „Prie Švitinio – mano pasaulis“ šiemet ŢŪM
organizuotam konkursui ir gavo per 24 tūkst litų paramą vaikų poilsio ir ţaidimų aištelėms
įrengti. Mikniūnų bendruomenė gavo 2 tūkst. Lt finansinę paramą iš NVO. Buvo organizuota
kaimo vaikų stovykla „Mums smagu būry draugų“ ir suremontuotos bendruomenės patalpos,
skirtos jaunimui. Pašvitinio bendruomenė iš NVO gavo 1,5 tūkst litų paramą Vokiečių
delegacijos priėmimui.
Stengiamasi, kad visos bendruomenes spaudţiančios problemos pirmiausia būtų
aptariamos bendruomenės susiėjimuose, paskui kartu su seniūnija būtų ieškoma sprendimo būdų.
Seniūnija dalyvauja rajoniniame graţiai tvarkomų sodybų, įstaigų ir bendruomenių teritorijų
konkurse. Rajoninei vertinimo komisijai šiemet buvo pristatyta 11 graţiausių sodybų. Dţiugu,
kad kasmet graţiai besitvarkančių sodybų šeimininkų būrys gausėja, o Zinos ir Vytauto
Červinskų sodyba buvo pristatyta apskrities konkursui. Negalima nepaminėti Dinos ir Vitalijaus
Matickų, Odetos ir Gintauto Krisčiūnų, Linos Butautaitės ir Eimanto Mockūno graţiai tvarkomų
sodybų. Daugelis graţiausių sodybų šeimininkų dalyvavo rajono organizuotoje išvykoje
siauruku ir liko labai patenkinti. Taip pat graţiausių sodybų šeimininkams seniūnija organizavo
išvyką po Radviliškio rajono graţiai tvarkomas sodybas.
Šventės, tapusios tardicinėmis Pašvitinio seniūnijos gyventojams: Ţiemgalos renginiai
birţelio pradţioje (šiais metais Pašvitinio miestelyje koncertavo apie 30 saviveiklininkų iš
Olandijos), kurie vietos gyventojų buvo šiltai priimti; liepos 6 – seniūnijos Sporto ir meno šventė
(dalyvavo apie 50 vokiečių delegacija, koncertavo Šeduvos kaimo kapela „Uţuovėja“). Taip pat
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nedidele delegacija, seniūnija stengiasi dalyvauti rugpjūčio mėnesį rengiamoje Pakruojo miesto
šventėje.
Jau treti metai Pašvitinio bibliotekoje veikia Viešasis interneto prieigos taškas, kuriame
yra 5 kompiuteriai. Kompiuteriai dirba visu pajėgumu, nuolat yra uţimti. Pagrindiniai
lankytojai – vaikai. Suaugę miestelio gyventojai šia paslauga naudojasi, tačiau retai, nes
bibliotekos darbo valandos baigiasi 18 valandą ir dirbantys miestelio gyventojai nespėja šia
paslauga pasinaudoti. Pernai bibliotekoje pastatytas Pakruojo darbo birţos kompiuteris, kad
bedarbiai, gyvenantys seniūnijoje, galėtų suţinoti apie laisvas darbo vietas, apie reikalingas
profesijas ir pan., tačiau realiai šis kompiuteris naudos duoda maţai, nes bedarbiai nemoka, o gal
nesuinteresuoti juo naudotis. Taip pat seniūniją pasiekė ir plačiajuostis internetas. Pamūšio
bibliotekoje įrengtas VIPT, kur pastatyti 5 kompiuteriai. Nors seniūnija ir įrengė grotas
patalpoms (tam išleista 2,8 tūkst. biudţeto lėšų), tačiau dar nepradėjęs normaliai veikti VIPT
buvo apvogtas – buvi įsilauţta į patalpas.
Aktyviai dalyvauta vietiniuose ir rajoniniuose sporto renginiuose. Krepšinis ypač
mėgstama seniūnijos jaunimo sporto šaka. Buvo surengtos seniūnijos sporto varţybos, skirtos
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jose dalyvavo apie 60 sportininkų.
Seniūnijos Sporto šventėje Pašvitinyje dalyvavo 8 krepšinio komandos iš rajono ir net aplinkinių
miestų, Gasčiūnų kaimo jaunimas. Seniūnijos komanda dalyvavo ir rajoniniame seniūnijų
turnyre, kur atskirose sporto šakose gavo keturias prizines vietas, o komandinėje įskaitoje
iškovojo garbingą III vietą. Labai gaila, kad šiemet nė viena kaimo bendruomenė nedalyvavo
Pakruojo rajono kaimo bendruomenių sąskrydyje Plaučiškiuose. Yra kalbų, kad šią šventę, kaip
ir Pakruojo miesto, reikėtų organizuoti kas antri metai.
2007 metų sausio mėnesį seniūnijoje buvo įsteigta jaunesniojo socialinio darbuotojo
pareigybė darbui su rizikos šeimomis. Nors pareigybei tik 2 metai, tačiau šiose pareigose dirba
jau trečias tarnautojas. Padaţnėjusi specialistų kaita, suprastėjęs mikroklimatas įstaigoje negali
neatsiliepti ir darbo rezultatams. Todėl seniūnijos darbuotojos nuolat kelia kvalifikaciją
įvairiuose vienos dienos seminaruose bei Pakruojo rajono savivaldybės organizuojamuose
mokymuose. Seniūnė 2008 m. sausio 23 d. dalyvavo mokymuose „Lietuvos savivaldybių
seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas“, taip pat birţelio mėnesį baigė Šiaulių
universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo studijas ir įgijo bakalauro
diplomą. Buhalterė Danutė Lukošaitienė dalyvauja Auditorių aljanso organizuojamuose
seminaruose. Jaunesnioji socialinė darbuotoja Rasa Gutauskienė mokosi Panevėţio kolegijos II
kurse.
Iki 2009 m. sausio 1 d. gyventojams išduotos 306 paţymos. Didţiausią nerimą šiuo metu
seniūnijos darbuotojoms kelia nesutvarkyta duomenų bazė: namų ūkių knygų galiojimo
laikotarpis pasibaigė 2003 m., o nauja forma nepatvirtinta. Todėl išduodami paţymas apie
šeimos sudėtį remiamiasi pačių gyventojų pateiktais prašymais, kuriuose jie įvardija savo šeimos
sudėtį. Daţnai dėl sugyventinių iškyla nesusipratimų. Darbuotojai atsako į raštus, gautus iš
įvairiausių institucijų: iki 2009 m. sausio 1 d. parengti ir išsiųsti 229 raštai, gauta ir uţregistruota
260.
Nuo 2007 m. sausio 1 d. seniūnijoms perduotos gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos. Teisę
naudotis Gyventojų registro duomenimis turėjo jaunesnioji socialinė darbuotoja Irena
Šidlauskienė. Jai išvykus dirbti kitur, šiais metais teisė naudotis Gyventojų registro duomenimis
suteikta vyriausiajai specialistei Ritai Beleckienei ir vyriausiajai ţemės ūkio specialistei
Virginijai Karbauskienei. Per 2008 metus 334 gyventojai į seniūniją kreipėsi dėl gyvenamosios
vietos deklaravimo paslaugų. Atvykimą deklaravo 48 gyventojai, išvykimą – 7. Dėl deklaravimo
duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo kreipėsi 39 gyventojai, 6 įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą. Duomenys iš Nekilnojamo turto registro kadastro įmonės seniūnijai
neteikiami, nors seniūnijos gyventojai nuolat kreipiasi į seniūniją paţymų ir apie turimą jų
nekilnojamąjį turtą – pastatus.
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autobusų maršrutų nutraukimo susidariusias problemas. Didţiausią problemą šiuo metu turi
Binėnų bei Sosdvario kaimai: vasarą nutraukus autobusų maršrutą per Lygumus, Gaubių ir
Binėnų kaimai faktiškai neturi susisiekimo su rajono centru. Ten gyvena senyvo amţiaus
ţmonės, kuriems reikia vykti pas gydytojus ar tvarkytis kitų reikalų. Šią problemą reiktų kuo
skubiau spręsti. Spręstina ir Mikniūnų kaimo Trivalakių gatvės bei Pamūšio kaimo Burniškių
gatvės asfaltavimo problema.

g. Rozalimo seniūnija
Seniūnija 2008 metais dirbo vadovaudamasi Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos
įstatymais, seniūnijos veiklos nuostatais ir kitais teisiniais aktais.
2008 metais seniūnijoje buvo vykdomi viešieji darbai pagal viešųjų darbų atlikimo
sąmatą. Atlikta darbų uţ 27 300 Lt. Buvo įdarbinta 11 (vienuolika) ţmonių.
Per viešuosius darbus buvo tvarkoma gyvenviečių aplinka, gatvės, sodinami
medeliai ir dekoratyviniai krūmai. Buvo pasodinta 260 įvairių rūšių medelių ir krūmų. Išvalyta
ir sutvarkyta Plaučiškių tvenkinio aplinka. Plaučiškių parke išgenėti medţiai ir atlikti kiti
tvarkymo darbai. Nuolat priţiūrimos gyvenviečių gatvės ir šaligatviai, aikštės. Buvo
formuojami nauji ir priţiūrimi visi esami gėlynai centrinėse gyvenvietėse.
Rozalimo miestelio Laisvės aikštėje įrengti gėlynai, atnaujinta veja, iškirsti apdţiūvę
medţiai, priţiūrimos gyvatvorės.
Ţvirblonių gyvenvietėje toliau buvo tvarkomas parkas, gėlynai, įstaigų teritorijos,
keičiami gėlynai, kertami ir raunami nepilnaverčiai medţiai bei krūmai. Graţiai sutvarkyta
administracinio pastato teritorija.
Nuo ankstyvo pavasario iki pat rudens Rozalimo ir Plaučiškių gyvenvietėse buvo
atlkiekami šaligatvių ir kitų visuomeninio naudojimo plotų prieţiūros darbai (šienavimas,
šaligatvių valymas, medţių šakų genėjimas, šiukšlių, lapų išveţimas). Per vasarą buvo įdarbinti
6 moksleiviai, kurie graţino Plaučiškių ir Ţvirblonių gyvenviečių aplinką, tvarkė Rozalimo
miestelio kapinėse karių ir kitus retai artimųjų priţiūrimus kapus.
Vasaros metu priţiūrimos Paeţerių ir Plaučiškių kaimuose esančių paplūdymių
teritorijos.
Kaip ir kiekvienais metais nušienauta ţolė, iškirsti menkaverčiai krūmai šešeriose
neveikiančiose kapinėse. Pavasario ir vasaros laikotarpiu po kelis kartus nupjauta ţolė daugiau
kaip 7 ha (pakelėse, skveruose, parkuose ir kt.)
Rozalimo miestelyje, Plaučiškių, Medikonių ir Ţvirblonių gyvenvietėse atlikti gatvių
asfalto remonto darbai uţ 80 000 Lt. Atliktas ir vietinės reikšmės kelių remontas, uţpiltos
didesnės duobės atsijomis ir du kartus atlikti visų kelių greideravimo darbai uţ 105 000 Lt.
Vismantų kaime įrengtas gatvių apšvietimas uţ 30 tūkst. Lt.
Po keletą kartų lankytasi rizikos šeimose, įvertintos gyvenimo sąlygos, vaikų
prieţiūra ir apsauga. Tokių šeimų seniūnijoje yra 17, jose auga 49 vaikai. Surašyti 292 buities
tyrimo aktai. Bendrauta su globojamų vaikų šeimomis, kurių seniūnijoje yra 8 ir viena šeimyna.
Globojamose šeimose auga 17 vaikų, iš jų šeimynoje – 9 vaikai. Parengti dokumentai dėl 2
asmenų apgyvendinimo stacionarioje įstaigoje. Lankomos prieţiūros darbuotojas priţiūri 10
vienišų pensininkų. Paruošti dokumentai dėl 186 mokinių nemokamo maitinimo mokyklose.
Priimti 64 prašymai ir kiti reikalingi dokumentai dėl atliekų tvarkymo lengvatų. Iš viso per
metus socialinio darbo klausimais priimti 655 prašymai (kuro kompensacijos, išmokos uţ
vaikus, soc. paramos, vienkartinės išmokos, maisto produktams ir kt.). Sutvarkyti dokumentai
dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų. Juos gavo 131 šeima.
Per 2008 metus seniūnijoje atlikta 113 notarinių veiksmų, įregistruotos 7 ţemės ūkio
pajaus perleidimo sutartys. Gyventojams išduota 417 šeimos sudėties paţymų, kitą faktinę
padėtį nustatančių paţymų išduota 22. Policijos komisariatui pateiktos 8 šeimos sudėties
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(6). Gauti 93 ţodiniai ir 7 gyventojų prašymai raštu, pageidavimai, skundai.
2008 metais buvo priimtos 244 deklaracijos tiesioginėms išmokoms uţ pasėlius gauti.
Buvo tikslinamas pašarų registras. Gyventojams išdalintos pieno kvotos, sutvarkytos
gyventojams paraiškos gauti tiesiogines išmokas uţ 2008 metų kvotinį pieną. Išdalinti
pranešimai apie tiesiogines išmokas uţ kvotinį pieną bei pranešimai apie jų negavimo
prieţastis. Tęsiamas ţemės ūkio valdų registravimas ir atnaujinimas ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre. Išduota 1 paţyma dėl ţemės ūkio veiklos.
Seniūnijoje per metus įregistruotos 43 mirtys. Išduoti 47 leidimai laidoti seniūnijos
kapinėse.
Gyvenamąją vietą seniūnijoje deklaravo 214 gyventojų. Į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą įtraukti 9 asmenys. Duomenų keitimas atliktas 15 asmenų. Apie
deklaruotą gyvenamąją vietą išduotos 448 paţymos, išsideklaravo 14 asmenų.

h. Ţeimelio seniūnija
Seniūnas dirba vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu,
Darbo sutarties įstatymu ir kitais įstatymais.
Nuolat skiriant lėšų vietinės reikšmės kelių prieţiūrai, labai pagerėjo jų kokybė. Buvo
uţtaisytos duobės visų gyvenviečių asfaltuotose gatvėse, dalis gatvių pabarstytos skaldos
atsijomis.
Pagal viešųjų darbų programą dirbo 7 darbininkai. Jie sutvarkė Lauksodţio, Steigvilių,
Ţeimelio kapines. Iškirto krūmus, menkaverčius medţius Lauksodţio, Mikoliškio, Grikpėdţių
kaimuose.
Gyventojams išduotos 425 paţymos apie šeimos sudėtį, 12 charakteristikų.
Atlikta 218 notarinių veiksmų.
Gyvenamąją vietą deklaravo 166 asmuo.
Išduotos 642 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Apie deklaruotą paskutinę
gyvenamąją vietą išduota 18 paţymų.
Gyvenamosios vietos deklaravimo datos atkurtos 82 asmenims.
Savininkų prašymu, priimta 13 sprendimų panaikinti deklaruotą gyvenamąją vietą.
Pateikta informacija Pakruojo rajono PK Migracijos poskyriui apie 45 mirusius
gyventojus.
Pakruojo rajono teritoriniam gynybos štabui pateikta informacija apie mirusius vyrus iki
45 metų.
Renkama informacija ir sudaromi vienišų ţmonių, neįgaliųjų sąrašai.
Dėl intervencinio maisto gauti 188 prašymai, dėl lengvatų uţ komunalinių atliekų
rinkimą – 82 prašymai. Iš gyventojų priimta 12 prašymų gauti soc. paslaugas.
Seniūnijoje atlikti darbai, pavesti savivaldybės administracijos direktoriaus:
išdalytos ţemės mokesčių ir ţemės nuomos mokesčių deklaracijos, gyventojams įteikti
informaciniai pranešimai dėl tiesioginių išmokų uţ kvotinį pieną ir dėl sumaţintų pieno kvotų.
Seniūnija dalyvauja Ţeimelio seniūnijos bendruomenių rengiamuose susirinkimuose ir
šventėse. Kartu su bendruomenės centru organizavo Joninių šventę, su Ţeimelio seniūnijos
bendruomenėmis – seniūnijos šventę.

10. Karo prievolės administravimas
Per 2008 metus įvyko 8 karo prievolininkų atrankos komisijos posėdţiai. Iš viso į
posėdţius buvo pakviesti 772 šauktiniai. Iš viso buvo priimti 386 sprendimai dėl karo
prievolininkų privalomosios pradinės karo tarnybos. Iš jų: 68 šauktiniai pasiųsti į Panevėţio karo
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atleista nuo privalomosios pradinės karo tarnybos.
Sudarytas jaunuolių, gimusių 1992 metais, sąrašas. Į karinę įskaitą įrašyti 2438 šauktiniai:
iš jų 681 ikišauktinio amţiaus jaunuolis, 1757 šauktinio amţiaus jaunuoliai. Visiškai įformintos
ir sutvarkytos 357 ikišauktinio amţiaus jaunuolių bylos.
Per metus buvo organizuoti ir su Karo prievolės administravimo tarnybos teritorinio
Pakruojo skyriaus vedėju K. Malinausku vesti 4 seminarai įmonių personalo skyrių
darbuotojams dėl rezervo prievolininkų ir šauktinių apskaitos tvarkymo. Patikrintos 4 įmonės.
Per metus buvo vykdoma 232 šauktinių, kurie nevykdė karo prievolės įstatymo
reikalavimų, paieška.
Pakruojo rajono gimnazijos moksleiviams organizuota paţintinė ekskursija į Ruklos
karines gynybos pajėgas.
Dalyvauta įvairiuose mokymuose, seminaruose, pasitarimuose.

11. Teisinė veikla
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius per 2008 metus:
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1R-46 „Dėl visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą
metodikos patvirtinimo“ taip įgyvendino minėto įsakymo 5 punktą (savivaldybių institucijos
įgyvendina metodikos 4.1–4.3, 4.5, 4.7, 4.8 punktuose nurodytas visuomenės informavimo
priemones, t. y. informacijos skelbimas skelbimų lentose; plakatų (stendų) eksponavimas viešose
vietose; informacinių pranešimų skelbimas vietinėje ar regioninėje ţiniasklaidoje; informacinės
medţiagos (leidinių) leidybos organizavimas ir platinimas; pranešimų ţiniasklaidai platinimas;
informavimas interneto tinklalapiuose):
1. įsakymo 4.1 p. įgyvendinimas – apie pirminę ir antrinę teisinę pagalbą skelbiama
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (esančios Kęstučio g. 4, Pakruojyje) pastato
skelbimų lentoje;
2. įsakymo 4.2 p. įgyvendinimas – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (esančios
Kęstučio g. 4, Pakruojyje) pastato I aukšte pastatytas stendas, informuojantis visuomenę apie tai,
kaip teikiama pirminė ir antrinė teisinė pagalba Pakruojo savivaldybėje;
3. įsakymo 4.3 p. įgyvendinimas – Pakruojo rajono savivaldybės administracija per 2008 m.
vietinėje spaudoje skelbė informacinius pranešimus:
Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pavadinimas

Data, Nr.

„Auksinė varpa“
„Auksinė varpa“
„Auksinė varpa“
„Auksinė varpa“
„Auksinė varpa“
„Auksinė varpa“
„Auksinė varpa“

2008-02-15 Nr. 14
2008-03-19 Nr. 24
2008-04-12 Nr. 31
2005-06-28 Nr. 54
2008-07-26 Nr. 62
2008-08-30 Nr. 72
2008-10-01 Nr. 82

4.
įsakymo 4.5 p. įgyvendinimas – per 2008 metus Pakruojo rajono savivaldybės
administracija informacinės medţiagos (leidinių) leidybos neorganizavo. Platinami Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos lankstinukai, informuojantys visuomenę apie pirminės ir
antrinės teisinės pagalbos teikimą („Nemokamos teisininko konsultacijos“, „Advokato
pagalba“), tam tikrų atskirų klausimų sprendimą („Paveldėjimas“, „Santuokos nutraukimo
pagrindai“, „Vaikų išlaikymas“, „Darbo sutarties nutraukimas“, „Kada nebūtina kreiptis į
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Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje;
5.
įsakymo 4.7 p. įgyvendinimas – pranešimai ţiniasklaidos priemonėse per 2008 m.
nebuvo platinami;
6.
įsakymo 4.8 p. įgyvendinimas – Pakruojo rajono savvaldybės administracijos
tinklapyje www.pakruojis.lt, skyrelyje „Teisinė pagalba ir informacija“, pateikiama informacija
Pakruojo rajono gyventojams apie pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikimo tvarką.
2008 m. rugpjūčio 29 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Šiaulių regiono pataisos inspekcijos Pakruojo rajono pataisos inspekcija organizavo
informacinio pobūdţio priemonę – susitikimą „Mano teisė į pirminę ir antrinę teisinę pagalbą“
įskaitoje esantiems asmenims pagal įvairias bausmių kategorijas. Susitikime dalyvavo Pakruojo
rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė, atliekanti vedėjo pareigas,
Jovita Leščinskaitė ir supaţindino apie pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikimą Pakruojo
rajone.
2008 m. spalio 29 d. minint Konstitucijos dieną Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė, atliekanti vedėjo pareigas, Jovita Leščinskaitė
suorganizavo Konstitucijos egzaminą asmenims, esantiems Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Šiaulių regiono pataisos inspekcijos Pakruojo rajono
pataisos inspekcijos įskaitoje. Po minėto egzamino minėti asmenys buvo inormuojami apie
pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikimą.
Pakruojo rajono savivaldybės administracija imasi visų priemonių įgyvendinti
minėto įsakymo 4 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones.
2008 m. spalio 10 d. organizuotas Konstitucijos egzaminas minint Konstitucijos
dieną
2008 m. gruodţio 10 d. minint Tarptautinę ţmogaus teisių dieną prisijungta prie
iniciatyvos ir tą dieną buvo suteikta galimybė gyventojams praplėsti savo teisines ţinias
konsultuojantis su teisės specialistu. Suorganizuotas renginys „Daugiau teisinių ţinių –
daugiau teisingumo“.
Įgyvendindami Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo nuostatas, pateikiame informaciją apie pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikimą
Pakruojo rajono savivaldybėje per 2008 metus (pridedama: bendri statistiniai duomenys apie
pirminės teisinės pagalbos teikimą; specialios tikslinės dotacijos, skirtos pirminei teisinei
pagalbai gauti teikti, panaudojimas ir savivaldybių biudţetų lėšų panaudojimas pirminei
teisinei pagalbai teikti (informacija parengta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus), informacija apie pirminės teisinės pagalbos pobūdį).
Įgyvendindamas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus
nuostatus skyrius atstovavo Pakruojo rajono savivaldybės ir savivaldybės administracijos
interesams 2 civilinėse bylose, 1 baudţiamojo byloje, 2 administracinėse bylose, rengti
atsiliepimai, triplikai.
Nuolatos dalyvauta Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės
veikloje.
Skyrius registruoja Pakruojo rajono ūkininkų ūkius, išduoda licencijas, leidimus:
Per 2008 metus įregistruota 100, išregistruoti 28 ūkininkų ūkiai.
Išduota 12 licencijų verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
13 licencijų verstis maţmenine prekyba tabako gaminiais.
15 vienkartinių licencijų.
1 įmonei licencija patikslinta, 2 – papildytos, 7 panaikintos licencijos verstis
maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais.
Apie išduotas, sustabdytas, panaikintas licencijas, leidimus buvo informuojamas
Juridinių asmenų registras, Šiaulių VMI Pakruojo skyrius, Socialinio draudimo fondo valdybos
Pakruojo skyrius, skelbiama informacija leidinyje ,,Informaciniai pranešimai“.
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licencijos kortelės – veţti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.
3 licencijos kortelėms pratęstas galiojimas veţti keleivius vietinio susisiekimo
maršrutais.
2 licencijos kortelėms – veţti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.
Panaikintos trys licencijos kortelės veţti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais.
7 įmonėms išduota 11 leidimų prekiauti I, II klasės pirotechnikos priemonėmis.
Kaip ir kiekvienais metais, ir šiais metais buvo paruoštas Savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl
individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų
mokesčio dydţių nustatymo 2009 metams“.
Pakruojo rajono savivaldybės administracija per 2008 metus uţregistravo 646
įsakymus tvarkomosios veiklos klausimais, personalo klausimais – 319, atostogų – 288,
komandiruočių – 81 įsakymus.
Per 2008 m. uţregistruotos 486 sutartys.
Per 2008 m. suorganizuoti 8 konkursai valstybės tarnautojo pareigoms uţimti.
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius uţtikrino personalo
valdymo funkcijos atlikimą, derino Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus,
administracijos įsakymų projektus, derino Pakruojo rajono savivaldybės ir savivaldybės
administracijos pasirašomas sutartis, dalyvavo viešųjų pirkimų komisijų darbe ir įgyvendino
kitas funkcijas, numatytas skyriaus nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

12. Apskaita
Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje nuo 2008 m. sausio 2 d. savo darbą
pradėjo Savialdybės tarybos sprendimu įsteigta Apskaitos tarnyba, joje patvirtinti 4 etatai. Pagal
Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą suvienodintų pareigybių ir etatų sąrašą 2008 m.
balandţio mėn. tarnyba buvo pervardinta į Apskaitos skyrių. Pasikeitus statusui buvo parengti
skyrius nuostatai, paruošti pareigybių aprašymai. Apskaitos skyrius savo darbe vadovaujasi
Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, Apskaitos skyriaus
nuostatais. Skyrius apskaito savivaldybės administracijos pinigines lėšas, ilgalaikį materialųjį ir
nematerialųjį turtą, veda savivaldybės fondų, trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą, pildo
ilgalaikio turto apskaitos korteles, skaičiuoja turto nusidėvėjimą, apskaito iš valstybės gautą
turtą, skirtą savivaldybei ir perduotiną kitiems subjektams.
Savivaldybės administracijos veiklai, valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti ir kitų
subjektų finansavimui Tarybos sprendimais per 2008 metus buvo skirta 6500,4 tūkst. Lt.
Savivaldybės administracija lėšas laiko DnB NORD banke, joms apskaityti yra atidaryta
19 sąskaitų, Apskaitos skyrius veda šių sąskaitų kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą.
Skyrius sudaro ir vykdo savivaldybės administracijai skirtų lėšų išlaidų sąmatas su visais
reikalingais skaičiavimais. 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 Finansų skyriui ir atskirų
funkcijų vykdymą kuruojančiom ministerijoms.
Pagal patvirtintą etatų sąrašą yra skaičiuojami atlyginimai 58 darbuotojams,
nedarbingumo pašalpos uţ pirmąsias dvi darbo dienas, komandiruočių išlaidos administracijos ir
skyrių, neturinčių finansinio savarankiškumo, darbuotojams. Sudaromi darbo uţmokesčio
mokėjimo ţiniaraščiai ir darbo uţmokestis mokėjimo pavedimais pervedamas į darbuotojų
nurodytas banko sąskaitas. Per metus administracijos darbuotojams priskaityta 1685,9 tūkst. Lt
darbo uţmokesčio ir 550,8 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokų.
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inspekcijai. Pagal prašymus išduodamos paţymos apie darbo uţmokestį. Teikiamos ketvirtinės
ataskaitos statistikai pagal darbuotojų kategorijas (darbininkai, tarnautojai), lytį (vyrai, moterys),
dirbtas dienas, nedirbtas, bet apmokėtas dienas, sąlyginį darbuotojų skaičių, išmokas, įvairias
kompensacijas.
Nuo 2008 metų savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius perėmė iš Finansų
skyriaus ataskaitų apie darbo uţmokestį, priskaičiuotą savivaldybės administracijos, jos skyrių ir
seniūnijų darbuotojams, teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai funkciją. Kiekvienam
mėnesiui pasibaigus Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiama jungtinė ataskaita apie A klasės
pajamas (atlyginimus). Pasibaigus 2008 metams mokesčių inspekcijai pateikta metinė ataskaita
apie 1207 dirbusiųjų gautas pajamas ir sumokėtą gyventojų pajamų mokestį. Gautos pajamos (su
darbo santykiais susijusios išmokos) sudarė 14 446,6 tūkst. L. Į biudţetą pervesta 2 735,2 tūkst.
Lt gyventojų pajamų mokesčio.
Apskaitos skyrius šiais metais įvykdė per 2530 mokėjimo pavedimų, buvo mokama uţ
suteiktas paslaugas, pirktas prekes, reprezentaicijai skirtas prekes, Tarybos nariams mokėtos
kompensacijos išlaidoms padengti ir kt. Dėl savivaldybės atstovavimo renginiuose ir kitose
priemonėse per metus buvo panaudota 29,8 tūkst. Lt. Iš jų nupirkta gėlių uţ 6,5 tūkst. Lt,
suvenyrų ir atminimo dovanų uţ 6,3 tūkst. Lt, sveikinimo rėmelių uţ 2,2 tūkst. Lt, delegacijų
priėmimui, kitiems renginiams išleista 14,9 tūkst. Lt.
Administracijos veiklai uţtikrinti per metus buvo perkamos kanceliarinės, ūkinės prekės,
degalai, remontuojamos mašinos. Per metus buvo įsigyta šių prekių uţ 124,6 tūkst. Lt, didţiausią
šios sumos dalį – 64,6 tūkst. Lt – sudarė ūkinės medţiagos ir raštinės reikmenys.
Per metus sunaudota atsargų uţ 130,5 tūkst. Lt. Iš jų ūkinių medţiagų ir raštinės
reikmenų sunaudota uţ 68,2 tūkst. Lt, degalų – uţ 45,7 tūkst. Lt, atsarginių dalių į lengvuosius
automobilius sudėta uţ 16,6 tūkst. Lt. Bendras savivaldybės administracijos atsargų likutis 2008
m. gruodţio 31 d. yra 22,1 tūkst. Lt, iš jų ūkinės medţiagos sudaro 13,3 tūkst. Lt, atsarginės
dalys – 8,3 tūkst. Lt (padangos). Atsargų likutis, lyginant su 2007 metais, sumaţėjo 5,9 tūkst. Lt.
Ryšių išlaidoms per metus išleista 89,7 tūkst. Lt.
2008 metais buvo vedama atsiskaitymų apskaitą su 410 subjektų.
Biudţeto lėšos, Tarybos sprendimais skirtos kitų subjektų veiklai, pagal pasirašytas su
Savivaldybės administracija sutartis buvo pervedamos jų programoms vykdyti:
1. Viešajai tvarkai uţtikrinti Pakruojo rajone (Pakruojo policijos komisariate) panaudota
57,9 tūkst. Lt.
2.VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro veiklai panaudota 101,4 tūkst. Lt.
3. Beglobių gyvūnų veiklai („Pakruojo komunalininkas“) panaudota 40 tūkst. Lt.
4. Būstams pritaikyti ţmonėms su negalia, liftams įrengti panaudota 27 tūkst. Lt.
5. VšĮ Pakruojo rajono PSPC patalpų remontui panaudota 60 tūkst. Lt.
6. VšĮ Pakruojo ligoninei lizingo mokėjimams padengti pervesta 128 tūkst. Lt.
7. VĮ Pakruojo verslo informacijos centras panaudojo 50 tūkst. Lt.
8. VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubui prie Pakruojo policijos komisariato panaudota
19,2 tūkst. Lt.
9. Lygumų bendruomenės centro veiklai panaudota 43,1 tūkst. Lt.
10. Baţnyčios fondui remti per Kultūros skyrių panaudota 50 tūkst. Lt.
11. Soc. paramos paslaugoms teikti Neįgaliųjų dienos centre panaudota 23,2 tūkst. Lt.
12. Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijai išleista 41,5 tūkst. Lt.
13. Pamūšio Šv. Antano Padūviečio parapijai panaudota 239,6 tūkst. Lt.
14. Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriui buvo skirta 118,1 tūkst. Lt.
15. Vį Šiaulių regiono atiekų tvarkymo centro sąmatoje buvo patvirtinta 1183,3 tūkst. Lt.
išlaidų. Per einamuosius metus iš Atliekų centro per Finansų skyrių į administracijos sąskaitą
buvo pervesta 1213,9 tūkst. Lt. Visa ši suma ir buvo pervesta VĮ Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centrui.
16. UAB „Pakruojo šiluma“ kainų skirtumui dengti panaudota 300,0 tūkst. Lt.
17. UAB „Pakruojo šiluma“ paskolai graţinti pervesta 78,0 tūkst. Lt.
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paramos gavėjams jų projektams vykdyti. Fondo lėšų apskaita vedama atskiroje banko
sąskaitoje. Kiekvieno NVO projekto apskaitai yra uţvedama atskira byla.
19. Savivaldybei perduotoms deleguotoms funkcijoms vykdyti išleista 681 tūkst. Lt.
20. Sveikatos rėmimo specialiajai programai biudţeto lėšų panaudota 23 tūkst. Lt. Jie
pervesti programų vykdytojams.
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
įstaigoms, mokykloms. Ataskaitos uţ savivaldybės sveikatingumo programai skirtas lėšas
sudaromos pagal atskiras programas. Uţ lėšas, gautas iš ligonių kasų, ataskaitos pateiktos kas
mėnesį. Ataskaitos surenkamos iš gydymo įstaigų, kurioms buvo pervestos lėšos, ir sudaroma
bendra ataskaita. Pagal kiekvieną programą yra sudaroma atskira ataskaita, joje smulkiai
iššifruojama, kam buvo panaudotos lėšos.
21. Aplinkos rėmimo specialioji programa panaudojo 121,2 tūkst. Lt; iš jų Medţioklės
įstatyme numatytoms priemonėms 42,9 tūkst. Lt. UAB „Pakruojo vandentiekis“ pervesta 9,9
tūkst. Lt, UAB „Pakruojo komunalininkas“ – 29 tūkst. Lt jų programoms vykdyti.
22. Televizijos paslaugoms pagal pasirašytą sutartį išleista 26 tūkst. Lt.
23. Turto inventorizacijai ir teisinei registracijai panaudota 73,7 tūkst. Lt; iš jų įsigyta
nematerialaus turto uţ 29,8 tūkst. Lt (kadastrinių matavimų bylos). Pagal pateiktas sąskaitas
Apskaitos skyrius perveda lėšas Šiaulių registrų centrui. Lėšos apskaitomos atskiroje banko
sąskaitoje.
24. Administracija yra savivaldybių asociacijos narė, šiais metais sumokėta 26,1 tūkst.
Lt asociacijos nario mokesčio.
25. Darbo rinkos politikos funkcijai vykdyti panaudota 337,4 tūkst. Lt.
26. Vykdoma valstybės deleguota funkcija: suvedami duomenys į Valstybės suteiktos
pagalbos registrą. Suvesti duomenys apie suteiktą paramą 47 gavėjams.
Savivaldybės administracija nuomoja patalpas. Gaunamų lėšų apskaitai vedama atskira
specialiųjų lėšų (nuompinigiai) sąskaita. Tai lėšos, gautos uţ išnuomotas administracines
patalpas. Kas mėnesį pagal sudarytas sutartis skaičiuojamas patalpų nuomos mokestis ir
pateikiamas nuomininkams. Galioja UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ (sutartis iki 2009-1231), Registrų centro (sutartis iki 2016-10-31) nuomos sutartys. Šiais metais nuompinigių gauta
2,5 tūkst. Lt, jie pervesti į biudţetą.
Skyrius apskaičiuoja visas administracijos patalpų išlaikymo išlaidas (šildymo, elektros,
kanalizacijos išlaidas, mokestį uţ ryšių paslaugas) ir kas mėnesį teikia sąskaitas paslaugų
gavėjams (10 subjektų), vykdo šių lėšų apskaitą.
Vykdant atsiskaitymus savivaldybės administracija gruodţio 31 d. turi debitinį likutį
22,9 tūkst. Lt. Iš jo biudţeto lėšos sudaro 22,5 tūkst. Lt. Debitoriai yra Ţemės ūkio skyrius (2,7
tūkst. Lt), Socialinės rūpybos skyrius (3,7 tūkst. Lt), Kultūros skyrius (2,7 tūkst. Lt),
Ţemėtvarkos skyrius (0,8 tūkst. Lt), VĮ Registrų centro Šiaulių filialas (1,1 tūkst. Lt), UAB
„Pakruojo projektavimo biuras“ (0,7 tūkst. Lt), Šiaulių apskrities viršininko administracija (0,4
tūkst. Lt), Socialdemokratų partijos Pakruojo skyrius (0,4 tūkst. Lt), advokatės V. Bajalytės
kontora (0,4 tūkst. Lt), LR Ţemės ūkio rūmai (0,1 tūkst. Lt) – uţ suteiktas paslaugas per
gruodţio mėn., Lietuvos pašto filialas, UAB „Teisidas“ (1,8 tūkst. Lt) uţ leidinių 2009 metų
prenumeratą, 7,7 tūkst. Lt Šiaulių registrų centras uţ Turto ir investicijų skyriaus pateiktus
prašymus paslaugoms atlikti.
Savivaldybės administracija apskaito kreditinį įsiskolinimą uţ programų ir biudţeto
lėšas. Kreditinis įsiskolinimas uţ pavedimų lėšas yra 317,9 tūkst. Lt; iš jų paskola savivaldybės
administracijai kompetencijų tobulinimo projektui 34 tūkst. Lt, UAB „Pakruojo komunalininkas“
121,5 tūkst. Lt (gatvių šlavimo mašina), UAB „Pakruojo autotransportas“ 158 tūkst. Lt
(automašinos ir pastatų renovacija), 4,5 tūkst. Lt per klaidą įplaukę draudimo lėšos.
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sudaro 13,8 tūkst. Lt, tai UAB „Lukoil Baltija“ skola uţ kurą (3,0 tūkst. Lt), UAB „Pakruojo
šiluma“ (8,4 tūkst. Lt), UAB „Pakruojo vandentiekis“ (0,2 tūkst. Lt), UAB „Omnitel“ (1,4 tūkst.
Lt), PPĮ „Gelsva“ 0,2 tūkst. Lt, UAB „Euro paštas“ (0,4 tūkst. Lt), „Lindstroom“, UAB (0,2
tūkst. Lt).
Savivaldybės administracija savo kreditinį įsiskolinimą (13,8 tūkst. Lt) numato
padengti per 2009 metų pirmą ketvirtį.
Didţioji kreditinio įsiskolinimo suma (738,9 tūkst. Lt) susidarė su VĮ Šiaulių rajono
atliekų tvarkymo centru. Pagal sudarytą sutartį Savivaldybės administracija iš Atliekų centro
gautas sąskaitas įtraukia į apskaitą, o Šiaulių atliekų tvarkymo centras per savivaldybės biudţetą
perveda lėšas, kuriomis ir dengiamos priskaitytos sąskaitos, pinigus pervedant atgal Atliekų
centrui. Kadangi Atliekų centras nepervedė į savivaldybės administracijos sąskaitą lėšų savo
pateiktom sąskaitom padengti, liko ir įsiskolinimas uţ tokią sumą (Atliekų centras pateikė
sąskaitas tik iki 2008 m. spalio 31 d.)
Per metus vyko turto judėjimas. Per 2008 metus gauta ilgalaikio turto uţ 351,6 tūkst.
Lt. Jį sudaro turtas, įsigytas iš paskolos uţ 121,5 tūkst. Lt (gatvių šlavimo mašina), du
gyvenamieji namai uţ 103 tūkst. Lt, pirkti iš Privatizavimo fondo lėšų, iš biudţeto lėšų įsigyti
kompiuteriai uţ 16,2 tūkst. Lt, ūkinis inventorius uţ 20,5 tūkst. Lt, įsigyta nematerialaus turto uţ
47,4 tūkst. Lt (kompiuterinės programos, kitas nematerialusis turtas), Pakruojo policijos
komisariatas grąţino į balansą lengvuosius automobilius uţ 42,8 tūkst. Lt, uţ 1 Lt simbolinę
kainą gauta 10 kompiuterių.
2008 m. sausio mėn. pagal Finansų ministerijos nurodymą, pasikeitus minimaliai
ilgalaikio turto vertei iki 1000 Lt, iš ilgalaikio turto į trumpalaikį buvo perkelta turto uţ 58,5
tūkst. Lt. Apskaitos skyriaus sudarytame administracijos balanse ilgalaikio turto balansinė vertė
2008 m. gruodţio 31 d. yra 2 528,3 tūkst. Lt, iš jo nematerialusis turtas – 420,3 tūkst. Lt.
Lyginant su 2007 metais administracijos ilgalaikis turtas padidėjo 77,5 tūkst. Lt.
Per 2008 metus savivaldybės administracija nurašė iš apskaitos ilgalaikio turto uţ
429,1 tūkst. Lt. Iš apskaitos nurašyti trys gyvenamieji namai uţ 153 tūkst. Lt, iš jų du namai,
kurių bendra vertė 68 tūkst. Lt, perduoti apskaityti Vietinio ūkio ir statybos skyriui, gyvenamasis
namas uţ 85 tūkst. Lt perduotas apskaityti Kultūros skyriui. Uţ 121,5 tūkst. Lt pirkta gatvių
šlavimo mašina kaip turtinis įnašas Tarybos sprendimu perduota „Pakruojo komunalininkui“.
Nemokamai buvo perduotas turtas iš balanso į balansą: Pakruojo seniūnijai perduota
mašina uţ 7 tūkst. Lt, Pašvitinio seniūnijai baldai uţ 1,4 tūkst. Lt. Pagal turto nurašymo
komisijos siūlymus ir administracijos direktoriaus įsakymus nurašytas susidėvėjęs ir
nereikalingas inventorius uţ 87,7 tūkst. Lt.
Savivaldybės administracijos ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra 1638,6 tūkst. Lt,
lyginant su turto balansine verte, administracijos materialusis turtas nusidėvėjęs 67 proc.,
nematerialiojo turto amortizacija siekia 53,9 proc.
Savivaldybės administracijos trumpalaikio turto likutis 2008 m. gruodţio 31 d. yra
194,7 tūkst. Lt. Iš viso per metus savivaldybės administracija į apskaitą įtraukė trumpalaikio
turto uţ 81,0 tūkst. Lt. Didţiausią dalį, t. y. 58,5 tūkst. Lt, sudaro iš ilgalaikio turto sąskaitos į
trumpalaikį turtą perkeltos priemonės. Per šiuos metus nupirkta trumpalaikio turto uţ 21,4 tūkst.
Lt (kėdės, spausdintuvai, nešiojamieji kompiuteriai, sekcija ir kt.), nemokamai iš Socialinės
rūpybos skyriaus gauti kompiuteriniai stalai uţ 1,1 tūkst. Lt. Per metus nurašyta trumpalaikio
turto uţ 22,7 tūkst. Lt.
Neskaitant biudţeto asignavimų, Apskaitos skyrius veda nebiudţetinių lėšų ir įvairių
fondų apskaitą, veda palūkanų mokėjimo uţ banko suteiktus kreditus būsto statybai apskaitą. Ji
vedama atskirtoje banko sąskaitoje. Lėšos pagal pateiktus prašymus gaunamos iš Finansų
ministerijos, jomis yra dengiamos suteiktų kreditų palūkanos. Šiais metais gauta lėšų ir padengta
palūkanų uţ 3,1 tūkst. Lt.
Vedama Turto privatizavimo fondo lėšų apskaitos sąskaita. Apskaitomos gaunamos
pajamos uţ privatizuojamus objektus. 2008 metais buvo gauta 1423,0 tūkst. Lt pajamų. Ši suma

- 61 gauta pardavus ţemės sklypą. Per metus padaryta 1 828,0 tūkst. Lt išlaidų, iš jų 706,9 tūkst. Lt
pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai uţ parduotą ţemės sklypą. Pagal patvirtintas išlaidų
sąmatas iš atitinkamos išlaidų eilutės apmokėta uţ galimybių studijų parengimą 69,5 tūkst. Lt,
Vytauto Didţiojo gatvės rekonstrukcijos darbų etapą, 74,6 tūkst. Lt., gatvių apšvietimo išlaidos
padengtos seniūnijoms, nupirkti du gyvenamieji namai uţ 103 tūkst. Lt., mokėta 95,7 tūkst. Lt uţ
Plaučiškių kultūros namų rekonstrukcijos darbus, 55,9 tūkst. Lt uţ savivaldybės salės remonto
darbus, uţ Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos sporto salės remonto darbus, UAB „Pakruojo
šilumai“ uţ butų remonto darbus ir kt.
Atidarytoje atskirtoje banko sąskaitoje apskaitomos lėšos, gautos iš Švietimo ir
mokslo ministerijos socializacijos programai, psichotropinių medţiagų naudojimo prevencinei
programai, Kultūros skyriaus bei rajono Sporto centro vykdomiems renginiams ir kt. Šioms
programoms skirta 107,8 tūkst. Lt ir pagal išlaidų sąmatas yra pervesta rajono mokykloms,
bendruomenėms. Lėšų panaudojimo bendra ataskaita pateikta Švietimo ir mokslo ministerijai,
Šiaulių apskrities administracijai, respublikos Kūno kultūros ir Sporto departamentui. Buvo
gauta 1 400 tūkst. Lt dėl 20 butų gyvenamojo namo statybos. Jie pervesti Vietinio ūkio ir
statybos skyriui. Iš Respublikos privatizavimo fondo lėšų pagal paraiškas buvo gaunamos lėšos
rajono Sporto centrui darbo uţmokesčio išlaidoms. Per metus gauta 61,8 tūkst. Lt. Ataskaitos
apie lėšų panaudojimą pateiktos respublikos Kūno kultūros ir Sporto departamentui
Savivaldybės administracija turi paramos gavėjo statusą. Į Administracijos paramos
renginiams sąskaitą per 2008 metus pervesta 76,8 tūkst. Lt. Per metus išleista 51,8 tūkst. Lt.
Didţiausia lėšų dalis – 14.3 tūkst. Lt – panaudota Linkuvos miesto šventei, Kultūros skyrius
renginiams remti pervesta 11,4 tūkst. Lt, Sporto centrui – 2,9 tūkst. Lt, Pakruojo seniūnijai – 6
tūkst. Lt, Socialinės rūpybos skyriui – 3 tūkst. Lt, Ţemės ūkio skyriui – 2 tūkst. Lt ir kt.
Savivaldybės administracija 2006–2008 metais vykdė valstybės tarnautojų
kompetencijų tobulinimo projektą. Projektas baigtas vykdyti. Jam įgyvendinti panaudota 391
tūkst. Lt, iš jų panaudota iš Finansų skyriaus gautos paskolos 33,9 tūkst. Lt.
Apskaitos skyrius, atlikdamas mokėjimus, vykdo išankstinę ir einamąją kontrolę.
Siekiant tiksliau apskaityti lėšų panaudojimą ir sudaryti atskaitomybę buvo parengtos ir
patvirtintos 6 naujos ir papildytos 7 lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos.
Kiekvieną mėnesį uţ gautų lėšų naudojimą yra atsiskaitoma subjektams, davusiems
finansavimą. Finansų skyriui yra teikiama ataskaita apie kreditinį įsiskolinimą, taip pat jungtinė
ataskaita apie visų išlaidų sąmatų įvykdymą.

13. 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, ţodiniu susitarimu tarnybos veikla buvo suderinta su Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.
2008 metais planuoti 5 vidaus auditai. Atlikti 3. Be planinių auditų, parengtos 2 išvados
bei parašytos 3 paţymos kitais įstaigų veiklos klausimais.
Vidaus audito atlikimas
Audito metu buvo tikrinama ir vertinama, ar subjektai tikrinamuoju klausimu yra
sudarę veiklos planus, procedūras ir ar jų laikosi, 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, daţnai tikrinta, ar toks turtas
egzistuoja (atrankos būdu, dalyvauta inventorizacijoje).
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pokalbiai, stebėjimai, klausimynai, ir kiti metodai, atsiţvelgiant į tikslus ir apimtis. Renkant
audito įrodymus atrankos būdu buvo išanalizuoti 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
medţiaga buvo fiksuojama darbo dokumentuose.
Vidaus audito ataskaitų parengimas ir pateikimas.
Audito ataskaitos įţanginėje dalyje buvo nurodomi 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.
Paţeidimų, kurie nagrinėtini teisėsaugos institucijų, nustatyta nebuvo. Vienas ataskaitos
egzempliorius buvo pateikiamas administracijos direktoriui ir vienas subjekto vadovui, kuris
raštu patvirtindavo, jog gavo ataskaitą, 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 paţyma dėl Pakruojo J. Paukštelio viešosios bibliotekos veiklos
organizuojant bibliotekų darbą ir materialinių vertybių apsaugą.
2. Paruošta paţyma dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo
namų biudţeto asignavimų poreikio.
3. Paruošta paţyma dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ veiklos.
Atlikta kita maţesnių subjektų veiklos analizė.
Audito metu analizuota ir vertinta audituojamų subjektų veikla, kaip funkcionuoja
vidaus kontrolės sistema. 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.
Atliekant teminius auditus nebuvo vertinta, kaip funkcionuoja vidaus kontrolės sistema,
tikrinta ir vertinta atskiroms procedūroms nustatyta vidaus kontrolė.
Ataskaitose buvo pateikiamos konkrečios rekomendacijos ir pasiūlytos priemonės, kurias
reikia parengti norint sustiprinti vidaus kontrolės procedūras. Iš viso audituotiems subjektams
pateiktos 28 rekomendacijos. Įgyvendintos 9 rekomendacijos, 19 rekomendacijų įgyvendinimo
terminas tęsiamas. Vykdoma poauditinė stebėsena ir daromos atţymos dėl tolesnio audito
paţangos stebėjimo tęstinėms rekomendacijoms, rekomendacijoms, kurioms įgyvendinti
reikalingas ilgesnis periodas.

14. Raštvedyba
Į Pakruojo rajono savivaldybės vadovybę, atskirų skyrių specialistus kasdien raštu ar
ţodţiu kreipiasi daugybė interesantų, gaunama daug korespondencijos iš kitų įstaigų,
aukštesniųjų organizacijų. Bendrasis skyrius priima savivaldybei
adresuotą spaudą ir
dokumentus, juos pateikia merui ir administracijos direktoriui, su rezoliucijomis atiduoda
vykdytojams, kontroliuoja ar atsakoma į asmenų prašymus ir skundus. Archyvuoja gaunamą ir
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Bendrojo skyriaus 2006–2008 metais gautos ir išsiųstos korespondencijos dydis:
Metai

2006
2007
2008

Gautų raštų
Metai Iš piliečių gautų
iš įstaigų ir
prašymų ir skundų
organizacijų skaičius
skaičius
4147
463
4836
399
4880
485

Išsiųstos
korespondencijos
skaičius

Iš viso

1442
1473
1781

6052
6708
7146

auga.

2008 m. gauti 485 piliečių prašymai šiais klausimais:
Dėl būsto remonto, perdavimo, pirkimo, registracijos, suteikimo,
atsisakymo, privatizavimo būsto, būsto remonto
Dėl ţemės grąţinimo
Dėl ūkininkų ūkio įregistravimo
Dėl detaliojo planavimo
Dėl ţemės nuomos mokesčio
Dėl gręţinio įrengimo
Dėl vandentiekio įvedimo
Dėl atliekų išveţimo ir apmokestinimo
Teisės klausimais (dėl vaikų triukšmavimo viešose vietose, dėl
neteisingai skaičiuojamų mokesčių uţ komunalinius patarnavimus, dėl
turto sugadinimo, dėl smurtavimo)
Kiti (dėl elektros įvedimo, kiemo išasfaltavimo, kelio atkūrimo,
autobusų maršruto, medicinos punkto, namo numerio suteikimo,
drenaţo sistemos)
Iš viso

88
10
200
17
20
10
10
105
12

13

485

15. Archyvo veikla
Archyvo darbuotojos pagal savivaldybėje saugomus 235 likviduotų ar reorganizuotų
rajono įmonių, įstaigų, kolūkių, tarybinių ūkių, ţemės ūkio bendrovių archyvinius dokumentus
išrašo paţymas apie juridinių asmenų likvidavimo ar reorganizavimo tvarkomuosius
dokumentus, apie piliečių darbo staţo laikotarpį bei uţdarbį. Paţymų daţniausiai reikia tvarkant
dokumentus dėl senatvės pensijos, invalidumo pensijos, ţalos atlyginimo. Darbuotojos teikia
informaciją suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims. 2008 metais į archyvą buvo
pristatyta 18 susilikvidavusių įmonių archyviniai dokumentai ir išrašytos 2863 paţymos.

16. Kalbos kultūra
Vyresnioji kalbos tvarkytoja konsultuoja savivaldybės darbuotojus, ruošiančius raštus bei
tarybos sprendimus, direktoriaus įsakymus, lankstinukus, straipsnius.
2008 m. patikrinta Klovainių, Rozalimo, Ţeimelio, Guostagalio seniūnijų dokumentų ir
viešųjų uţrašų kalba, Klovainių bendruomenės slaugytojos kabinete esančių viešųjų uţrašų
kalba. Suderintas „Maximos“ reklaminės iškabos projektas. Patikrinta Pakruojo J. Paukštelio

- 64 bibliotekos interneto svetainės kalba, „Kanrugės“ (adresas Vytauto Didţiojo g. 35, Pakruojis) ir
,,Delikateso“ parduotuvių prekių etikečių uţrašų taisyklingumas. Savivaldybės darbuotojams
elektroniniu paštu buvo išsiųsta informacija apie daţniausiai pasitaikančius adresų ir telefonų
numerių rašymo netikslumus. Pagal pakeistas Dokumentų rengimo taisykles buvo pakeisti
savivaldybės skyrių ir seniūnijų blankai, iškabos prie seniūnijų ir rajono savivaldybės.
Nuolat priţiūrima, kad savivaldybės tinklapyje būtų skelbiama informacija taisyklinga
bendrine kalba. Organizuotas Nacionalinio diktanto egzaminas, kuriame dalyvavo 7 ţmonės.

17. Informacinė sistema
2008 metais buvo tęsiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainės
www.pakruojis.lt prieţiūra ir atnaujinimo darbai. Įkelta daug Pakruojo rajono savivaldybę ir patį
rajoną reprezentuojančios informacijos, pateikta daug informacijos apie rajono renginius
naujienų skiltyje. Savivaldybės informatikų priţiūrimi sėkmingai darbą tęsia 11 viešosios
interneto prieigos taškų, įkurti 6 nauji ir 1 modernizuotas.
Organizuoti kompiuterinės technikos ir mobilaus ryšio paslaugų pirkimo konkursai.
Nupirkti ir paruošti darbui 24 nešiojamieji kompiuteriai tarybos nariams. Atnaujinti 4
kompiuteriai administracijos darbuotojams.
Informacinių technologijų srityje įdiegtos šios naujovės:
- Skaitmenizuojama ir tvarkoma kultūros paveldo nuotraukų ir tekstinė medţiaga.
Pildoma ir tvarkoma kultūros kronikos informacinė sistema portale www.savivaldybes.lt
- Prijungtas ir sutvarkytas nuotolinis prisijungimas prie seniūnijos kompiuterių, kuriuo
leidţiama administruoti ir tvarkyti smulkius gedimus nuotoliniuose kompiuteriuose per atstumą,
nevaţiuojant į seniūniją. Tas pats padaryta senuose VIPT taškuose.
- Sutvarkyta moksleivių maitinimo duomenų bazė, prie kurios jungiasi visų ugdymo
įstaigų darbuotojai ir savarankiškai pateikia duomenis Rūpybos skyriui apie moksleivių
maitinimą.
- Sukurta interneto svetainė Pakruojo sporto centro svetainė (www.pakruojosc.lt), kuri
perduota administruoti Justinui Jasiukaičiui.
- Sukurta ir sutvarkyta Pakruojo sporto centro el. pašto sistema adresu pakruojosc.lt.
- Sutvarkyta ir paleista dokumentų turinio valdymo sistema, kuria naudojasi SVV rėmimo
fondo prieţiūros komisija. Komisijos nariai šioje svetainėje gali rasti pateiktas paraiškas, bei
posėdţių protokolus (http://dms.pakruojis.lt/).
- Investicijų ir turto valdymo skyriui parengta naudoti dokumentų valdymo sistema
(http://itvsk.pakruojis.lt/).
- Seniūnijų darbuotojams, dirbantiems su mirimo, gimimo išrašais, įdiegta LRGRIS
(Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinės sistemos) programa, su kuria darbuotojai
gali registruoti mirimus, taisyklingai spausdinti mirimo liudijimus.
- Paruoštas serveris seniūnijų socialiniams darbuotojams, norint, kad darbuotojai įgytų
įgūdţių, dirbdami su „Paramos“ programa, ir galėtų įvedinėti duomenis apie socialinės pašalpos
prašančius gyventojus savo seniūnijoje.
- Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojoms paruošta ir įdiegta SPIS programą ir
suteiktos teisės šioje programoje įvedinėti duomenis apie problemines šeimas.
- Apskaitos skyriaus vedėjai paruoštas nuotolinis prisijungimas. Ji prisijungusi prie
„Biudţetas“ apskaitos programos gali dirbti nebūdama savivaldybėje.
2008 m. toliau plėtėsi savivaldybės administracijos kompiuterių tinklas. Buvo vykdoma
senesnių kompiuterių techninė prieţiūra ir remonto darbai.
Periodiškai diegiami programų SPIS, PARAMA ir BIUDŢETAS atnaujinimai, kasdien
archyvuojami programos PARAMA duomenys. Įdiegtos programos BIUDŢETAS, PARAMA
naujos darbo vietos. Prie informacinės sistemos PARAMA sukurti nuotoliniai prisijungimai
seniūnijose dirbantiems specialistams.
Bendradarbiaujant su Finansų skyriumi toliau sėkmingai dirbama su programa MASIS.
Priţiūrima administracijos telefonų stotis: kiekvieną mėnesį atnaujinami ir papildomi telefoninių

- 65 pokalbių tarifai, buhalterijai pateikiama telefoninių pokalbių išklotinė. Stebimas telefonų stoties
darbas.
Nuolat priţiūrima savivaldybės elektroninio pašto dėţutė. Gauti laiškai spausdinami ir
perduodami uţregistruoti. Tvarkoma ir pildoma Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų
rodyklė, tvarkomi ir spausdinami tarybos priimti sprendimai.
Savivaldybės darbuotojai buvo konsultuojami kompiuterių programų naudojimo
klausimais, kartu šalinamos atsiradusios problemos. Darbuotojai nuolat perspėjami apie
plintančius internete virusus, patariama, kaip nuo jų apsisaugoti.
Vykdyta ūkinė veikla, atliktas administracijos darbuotojų darbo vietų profesinės rizikos
įvertinimas, parengtas įmonės pasas, organizuojami svečių priėmimai ir kt.

20. Komunalinio ūkio specialisto veikla
Pagrindiniai komunalinio ūkio vyriausiojo specialisto tikslai yra darbas su Pakruojo
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiomis įmonėmis ir jų vykdoma veikla. Buvo
padarytos įmonių veiklos rodiklių metinės suvestinės lentelės, pateiktos tvirtinti Pakruojo rajono
savivaldybės tarybai įmonių metinės veiklos ataskaitos.
Atlikti pagrindinai darbai pagal įmonių veiklos sritis:
Vandentvarkos. Paruošti sprendimai dėl Balsių, Medikonių ir Degesių kaimų
vandentvarkos įrenginių pirkimo ir perdavimo eksploatuoti UAB „Pakruojo vandentiekis“.
Patvirtinta Mokesčio uţ padidintą taršą skaičiavimo ir taikymo tvarka. Atlikti Pakruojo rajono
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo
pasiruošiamieji darbai. Atlikta analizė, kaip vykdomi UAB „Pakruojo vandentiekis“ veiklos ir
plėtros planai. Teikti pasiūlymai ministerijoms, savivaldybių asociacijai dėl naujų norminių aktų,
susijusių su vandentvarka, rengimo ir tvirtinimo. Sprendţiamos šalto vandens vartotojų
problemos (tiekimo, skaitliukų, apskaitos klausimais).
Šilumos tiekimo. Perskaičiuotos šilumos ir karšto vandens tiekimo kainos ir pateiktos
savivaldybės tarybai tvirtinti. Dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
posėdţiuose tvirtinant rajono šilumos kainas. Organizuoti susitikimai su daugiabučių namų
gyventojais dėl karšto vandens tiekimo klausimų bei šildymo. Pateiktas tarybai tvirtinti UAB
„Pakruojo šiluma“ 2008 m. investicijų planas. Teikti pasiūlymai ministerijoms, savivaldybių
asociacijai dėl naujų norminių aktų, susijusių su energetika ir šilumos tiekimu, rengimo ir
tvirtinimo.
Atliekų tvarkymo ir komunalinių paslaugų. Buvo rengiami dokumentai dėl vietinės
rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydţio padidinimo, nagrinėtos atliekų
taisyklės, patvirtinta rinkliava ūkininkų ūkiams, patvirtinta rinkliava uţ viršnorminių atliekų
sutvrakymą įmonėse. Bendradarbiaujama su ŠRATC ir atliekų veţėjais atliekų rinkimo ir
tvarkymo klausimais Pakruojo rajone. Parengtas baudų išieškojimo mechanizmas dėl atliekų
surinkimo kokybės uţtikrinimo. Seniūnijose tikrinta (atlikta 15 patikrinimų), kaip veţėjai
surenka atlkiekas iš gyventojų, kaip laikosi surinkimo grafikų, kaip išveţamos atliekos iš
vienkiemių ir atokesnių vietovių, tikrinta, ar visiems gyventojams atveţti konteineriai. Tikrinta,
ar iš kai kurių gyventojų įmanoma surinkti atliekas dėl prasto privaţiavimo. Jei neįmanoma,
siūlyta tarybai tuos gyventojus nuo mokesčio atleisti. Teikti pasiūlymai ministerijoms,
savivaldybių asociacijai, ŠRATC dėl naujų norminių aktų, susijusių su atliekų tvarkymu ir
komunaliniu ūkiu, rengimo ir tvirtinimo. Sprendţiamos antrinių ţaliavų surinkimo problemos
rajone. Analizuojama, ar reikia automatizuoti gatvių šlavimo proesą ir skaičiuojama, kiek tai
sudarytų išlaidų (perėjimas nuo rankinio prie mechaninio valymo). Padarytos komunalinių
darbų, atliekamų Pakruojo rajone, suvestinės. Dalyvauta perkant gatvių šlavimo mašiną.
Autotransporto ir keleivių veţimo. Pateiktas tvirtinti naujas visuomenei būtinų maršrutų
sąrašas. Patvirtintas naujas keleivių veţimo tarifas. Buvo analizuojami maršrutai ir pateikti
siūlymai dėl jų reorganizavimo. Tikrinta, kaip veţėjai laikosi keleivio veţimo taisyklių,
kontroliuota, kaip pateikiami keleiviams bilietai. Tikrinta Pakruojo rajono taksistų veikla.

- 66 Pateikta medţiaga savivaldybės tarybai tvirtinti. Teikti pasiūlymai ministerijoms, Savivaldybių
asociacijai dėl naujų norminių aktų, susijusių su vietiniais keleivių veţimo maršrutais, rengimo ir
tvirtinimo. Bendradarbiauta su kaimyninėmis savivaldybėmis dėl bendrų maršrutų steigimo.
Viešųjų darbų organizavimas. Organizuoti trys viešųjų darbų konkursai bedarbiams ir
moksleiviams 2008 metais.
Vykdant nustatytus uţdavinius ir įgyvendinant nustatytus tikslus iš savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių įmonių, gyventojų ir kitų valstybinių institucijų buvo surenkami,
kaupiami ir analizuojami duomenys, kuriuos išanalizavus buvo teikiami siūlymai, kaip spręsti
problemas. Sprendţiant problemas buvo bendradarbiaujama su Vietinio ūkio ir statybos,
Juridinio, Investicijų ir turto valdymo, Socialinės rūpybos, Ţemės ūkio, Finansų, Kultūros skyrių
darbuotojais.
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