PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. DV-252

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Atsakingi vykdytojai
pavadinimas

reikšmė

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Išlaidoms
Iš jų darbo
užmokesčiui

Veiksmo pavadinimas

Iš viso

Priemonės
pavadinimas

Iš viso

Priemonės
kodas

Turtui įsigyti

Planuojami skirti asignavimai

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijų

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa
01.02.01.01.02

Savivaldybės
administracijos darbo
organizavimas

Juridinio ir personalo skyriaus
2019 m. veiklos ataskaitos
parengimas ir pateikimas, vnt.

Parengta ataskaita, vnt.

1

J. Karčiauskienė

I

Teisės aktų projektų derinimas

Suderintų Savivaldybės
tarybos sprendimų,
Savivaldybės mero potvarkių,
Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų projektų
skaičius, vnt.

1550

J. Karčiauskienė,
V. Klingienė

I–IV

Atstovavimas Savivaldybės
administracijai ir Savivaldybės
tarybai teismuose

Atstovautų bylų skaičius, vnt.

20

J. Karčiauskienė,
V. Klingienė, Š. Vasiliūnienė

I–IV

Savivaldybės administracijos
Konsultacijų suteikimas nuo
darbuotojų, Savivaldybės įstaigų pateiktų klausimų, proc.
ir institucijų vadovų
informavimas ir konsultavimas
darbo teisės, teisės aktų projektų
rengimo, priimamų sprendimų
teisėtumo, privačių interesų
deklaravimo ir kt. klausimais

100

J. Karčiauskienė,
V. Klingienė

I–IV

Konkursų, atrankų
organizavimas

Suorganizuotų konkursų
skaičius

15

J. Karčiauskienė,
V. Gesevičienė,
L. Valantonė

I–IV

Teisės aktų projektų, personalo
administravimo klausimais,
rengimas

Parengtų įsakymų, potvarkių,
sprendimų projektų skaičius,
vnt.

900

J. Karčiauskienė,
V. Gesevičienė,
V. Klingienė,
L. Valantonė

I–IV

Asmenų, nukentėjusių nuo 19391990 m. okupacijų teisiniam
statusui gauti dokumentų
rengimas

Parengtų prašymų dėl
nukentėjusio nuo 1939–1990
m. okupacijų teisinio statuso
pripažinimo skaičius, vnt.

2

L. Valantonė

I–IV

1573,3 (SB)
19,9 (SP)

1529,1
19,9

1324,4

44,2

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos (kartu su
seniūnijomis) programų sąmatų
parengimas

Parengtų 2020 m. programų
sąmatų rinkinių skaičius, vnt.

12

A. Telksnienė,
G. Vaičekonienė,
R. Šlikienė, E. Lešinskienė,
L. Steponaitienė, A.
Adamkavičienė,
A. Petrauskienė

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos (kartu su
seniūnijomis) žemesnio lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų
parengimas

Parengtų 2020 m. ketvirtinių
biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių skaičius

12

G. Lazickaitė, G.
Vaičekonienė, R. Šlikienė,
E. Lešinskienė, L.
Steponaitienė,
A.
Adamkavičienė,
A.
Petrauskienė

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos (kartu su
seniūnijomis) žemesnio lygio
finansinių ataskaitų rinkinio
parengimas

Parengtų 2019 m. finansinių
ataskaitų rinkinių skaičius

1

V. Motiejūnienė, A.
Telksnienė

I

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos ir seniūnijų
ataskaitų Valstybinei mokesčių
inspekcijai parengimas

Parengtų metinių ataskaitų
apie A ir B klasės išmokas
skaičius

1

R. Kondrotienė, D.
Daraškevičienė

I

Parengtų ataskaitų apie gautą
labdarą ir paramą skaičius

1

D. Daraškevičienė

II

Parengtų mėnesinių ataskaitų
apie A klasės išmokas
skaičius

12

R. Kondrotienė, R.
Januškevičienė, L.
Gustevičienė

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos ir seniūnijų
ataskaitų Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybai
parengimas

Parengtų ataskaitų apie
priskaičiuotas sumas ir
apskaičiuotas socialinio
draudimo įmokas skaičius

12

R. Kondrotienė, R.
Januškevičienė, L.
Gustevičienė

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
valstybės ir savivaldybės turto
ataskaitų parengimas

Parengtų savivaldybės turto
ataskaitų skaičius

1

D. Daraškevičienė

II

48

L. Gaidelionienė,
E. Lešinskienė,
L. Steponaitienė,
A. Adamkavičienė,
A. Petrauskienė

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
Atliktų ilgalaikio materialaus
administracijos ir seniūnijų turto ir nematerialaus turto,
ir įsipareigojimų inventorizacija žaliavų, medžiagų ir ūkinio
inventoriaus, nebaigtų statybų
inventorizacijų skaičius

1

D. Daraškevičienė,
O. Juzėnienė

IV

Atliktų mokėtinų ir gautinių
sumų inventorizacijų skaičius

1

L. Gaidelionienė,
E. Lešinskienė,
L. Steponaitienė,
A. Adamkavičienė,
A. Petrauskienė

IV

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos ir seniūnijų
debetinio ir kreditinio
Įsiskolinimo ataskaitų
parengimas

Parengtų debetinio ir
kreditinio Įsiskolinimo
ataskaitų skaičius

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos ir seniūnijų 2021
m. biudžeto išlaidų projekto
rengimas

Parengtų Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos ir
seniūnijų 2021 m. biudžeto
išlaidų projektų skaičius

12

A. Telksnienė,
G. Vaičekonienė,
R. Šlikienė, E. Lešinskienė,
L. Steponaitienė,
A. Adamkavičienė,
A. Petrauskienė

IV

Apskaičiuoto valstybinės žemės
nuomos mokesčio pajamų
ataskaitų sudarymas (Forma 5)

Sudarytų apskaičiuoto
valstybinės žemės nuomos
mokesčio pajamų ataskaitų
(Forma 5) skaičius

4

A. Petrauskienė

I–IV

Savivaldybės biudžetinių įstaigų
pajamų įmokų ataskaitų
sudarymas

Sudarytų Savivaldybės
biudžetinių įstaigų pajamų
įmokų ataskaitų skaičius

48

L. Gaidelionienė,
E. Lešinskienė,
L. Steponaitienė,
A. Adamkavičienė,
A. Petrauskienė

I–IV

Kitų savivaldybės iždo pajamų
ataskaitų sudarymas

Sudarytų Kitų savivaldybės
iždo pajamų ataskaitų skaičius

48

L. Gaidelionienė,
E. Lešinskienė,
L. Steponaitienė,
A. Adamkavičienė,
A. Petrauskienė

I–IV

Įmokų į biudžetą, skiriamų
specialiosioms programoms
finansuoti ataskaitų sudarymas

Sudarytų įmokų į biudžetą,
skiriamų specialiosioms
programoms finansuoti
ataskaitų skaičius

48

L. Gaidelionienė,
E. Lešinskienė,
L. Steponaitienė,
A. Adamkavičienė,
A. Petrauskienė

I–IV

Vietinių ir valstybinių rinkliavų
ataskaitų sudarymas

Sudarytų ataskaitų apie
valstybines ir vietines
rinkliavas skaičius

8

L. Gaidelionienė,
E. Lešinskienė,
L. Steponaitienė,
A. Adamkavičienė,
A. Petrauskienė

I–IV

Visų, Savivaldybės
administracijos vardu pasirašytų
sutarčių, finansų vykdymo
kontrolė

Pasirašytos sutartys, vnt.

visos sutartys

V. Motiejūnienė

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
2020 metų biudžeto projekto
parengimas

Parengtas Tarybos sprendimo
projektas

1

D. Petrėnienė, I. Kairienė, I.
Kalvėnienė,
S. Stačkūnienė

I

Parengtas Administracijos
direktoriaus įsakymo dėl
biudžeto asignavimų pagal
programas, priemones,
ekonominę ir funkcinę
klasifikaciją asignavimų
paskirstymo ketvirčiais
tvirtinimo projektas

1

S. Stačkūnienė

I

Parengti Tarybos sprendimų
dėl biudžeto pakeitimų
projektai

3

D. Petrėnienė,
S. Stačkūnienė

II–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
biudžeto vykdymas

Parengti Administracijos
direktoriaus įsakymų dėl
biudžeto asignavimų pagal
programas, priemones,
ekonominę ir funkcinę
klasifikaciją asignavimų
paskirstymo ketvirčiais
pakeitimo projektai

2

S. Stačkūnienė

II-IV

Išnagrinėta Savivaldybės
biudžeto asignavimų
valdytojų ir kitų subjektų
prašymų dėl biudžeto
asignavimų pakeitimo
ketvirtinio paskirstymo
pakeitimo ir papildomų lėšų
skyrimo

190

D. Petrėnienė, S.
Stačkūnienė

II–IV

Patikrinta Savivaldybės
biudžeto asignavimų
valdytojų ir kitų subjektų
biudžeto vykdymo ataskaitų

2000

I. Kalvėnienė

II–IV

Patikrinta Savivaldybės
biudžeto asignavimų
valdytojų ir kitų subjektų
pateiktų programų sąmatų dėl
biudžeto tvirtinimo ir
asignavimų pakeitimo

1170

S. Stačkūnienė

I–IV

Parengtas Administracijos
direktoriaus raštas dėl
biudžeto projekto rengimo

1

D. Petrėnienė

IV

Asignavimų valdytojų 2021
metų programų sąmatų
projektų tikrinimas

40

D. Petrėnienė, I. Kairienė

IV

Informacijos apie Savivaldybės
administruojamų pajamų 2021
metų savivaldybės biudžetą
rengimas

Parengtas ir išsiųstas raštas
Finansų ministerijai

1

D. Petrėnienė

III

Lėšų valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti poreikio
planavimo pagal patvirtintas lėšų
apskaičiavimo tvarkų aprašus
kontrolė

Kontroliuojamų valstybinių
(valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų
skaičius

22

D. Petrėnienė

II-III

Pasvalio rajono savivaldybės
Parengti tarybos sprendimai
2019 metų biudžeto įvykdymo ir dėl Pasvalio rajono
finansinių ataskaitos rengimas
savivaldybės 2019 metų
biudžeto vykdymo ir
konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimo
projektai

2

D. Petrėnienė, I. Kairienė, I.
Kalvėnienė,
S. Stačkūnienė

III

Pasvalio rajono savivaldybės
2021 metų biudžeto projekto
rengimas

Pasvalio rajono savivaldybės
2019 metų finansų kontrolės
būklės ataskaitos rengimas

Parengta ir pateikta Tarybai
Pasvalio rajono savivaldybės
2019 metų finansų kontrolės
būklės ataskaita

Pasvalio rajono savivaldybės
asignavimų valdytojų mokėtinų
sumų analizė ir ataskaitų
parengimas

Biudžeto pajamų ir asignavimų
apskaita

4

D. Petrėnienė

II

Atliktos Pasvalio rajono
savivaldybės 2019 metų
biudžeto pajamų ir išlaidų
vykdymo analizė ir kontrolė,
parengtos ataskaitos pateiktos
Finansų ministerijai

160

I. Kairienė

I–IV

Parengtos mėnesinės
Mokesčių ir kitų įmokų į
biudžetus apyskaitos ir
pateiktos Valstybinei
mokesčių inspekcijai

12

I. Kalvėnienė

Per dvi darbo
dienas pasibaigus
mėnesiui

Parengtos Savivaldybės
biudžeto vykdymo ataskaitos

3

I. Kalvėnienė,
S. Stačkūnienė

I–IV

Parengtas 2020 metų
Savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys ir
nustatyta tvarka pateiktas
Finansų ministerijai

1

I. Kalvėnienė,
S. Stačkūnienė

I

Parengtos 2019 metų Skolinių
įsipareigojimų ir suteiktų
garantijų bei paskolų ir
ilgalaikių paskolų
panaudojimo ketvirtin ės ir
metinės ataskaitos ir pateiktos
Finansų ministerijai

4

I. Kalvėnienė

I

Parengti 2020 metų
ketvirtiniai Savivaldybės
biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkiniai ir nustatyta tvarka
pateikti Finansų ministerijai

3

I. Kalvėnienė,
S. Stačkūnienė

I–IV

Parengtos 2020 metų
ketvirtinės išlaidų
valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti įvykdymo
ataskaitos ir nustatytomis
tvarkomis perduotos
Ministerijoms

16

D. Petrėnienė, I. Kairienė,
I. Kalvėnienė

I–IV

Parengtas 2019 metų
Savivaldybės iždo metinis
finansinių ataskaitų rinkinys ir
nustatyta tvarka pateiktas
Viešojo sektoriaus apskaitos
ir ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje

1

I. Kalvėnienė

I

Parengti 2020 metų tarpiniai
Savivaldybės iždo finansinių
ataskaitų rinkiniai ir nustatyta
tvarka pateikti Finansų
ministerijai

3

I. Kalvėnienė

I–IV

Parengtos pažymos apie
finansavimo sumas ir
nustatyta tvarka pateiktos
ministerijoms

56

I. Kalvėnienė

I–IV

Parengtas 2018 metų
Savivaldybės konsoliduojamų
VSS ir atsakingų už
konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio parengimą
VSS sąrašas ir pateiktas
Finansų ministerijai

1

I. Kairienė

IV

Pateikta ir patvirtinta
informacija VSAKIS apie
Savivaldybės kontroliuojamų
viešojo sektoriaus subjektų
nuosavybės dalis

1

I. Kairienė

I

Parengti Administracijos
direktoriaus įsakymų dėl
Savivaldybės kontroliuojamų
VSS atsakingų asmenų už
FAR pildymą, tvirtinimą,
konsolidavimo proceso
stebėseną VSAKIS ir dėl
Savivaldybės biudžetinių
įstaigų 2019 m. FAR
patvirtinimo projektai

2

I. Kairienė

I-II

Patikrinta Savivaldybės
kontroliuojamų VSS metinių
ir tarpinių finansinių ataskaitų
rinkinių

120

I. Kairienė

I–IV

Parengtas 2019 metų
konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys viešojo
sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo
sistemoje (VSAKIS) ir
pateiktas Finansų ministerijai

1

I. Kairienė

I-II

30

I. Kairienė

I–IV

Kontrolė viešojo sektoriaus
Kontroliuojamų VSS skaičius
subjektų (VSS), priskirtų prie
žemesnio konsolidavimo lygio jo
VSS grupėje, atsakingų asmenų
dėl konsolidavimo procedūrų
atlikimo

Metodinės pagalbos teikimas
Konsultuojamų asignavimų
Savivaldybės asignavimų
valdytojų skaičius
valdytojams biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos klausimais

38

I. Kalvėnienė,
S. Stačkūnienė

I–IV

Savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytojų planinių
rodiklių tvarkymas

Parengtos ir pateiktos
pažymos-pranešimai
savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytojams apie
biudžeto lėšų sumažinimą,
padidinimą ar perkėlimą

175

S. Stačkūnienė

I–IV

Patvirtintas Pasvalio rajono
savivaldybės biudžeto 2020 metų
biudžeto pajamų ir išlaidų
suvestinių formų rengimas

Užpildytos Savivaldybės
biudžeto pajamų ir išlaidų
suvestinės formos ir nustatyta
tvarka pateiktos Finansų
ministerijai

60

S. Stačkūnienė

I

Paskolų ėmimo iš banko
investiciniams projektams
finansuoti organizavimas

Parengti Savivaldybės tarybos
sprendimų dėl paskolų ėmimo
projektai

1

D. Petrėnienė

II

Parengta ir pateikta
informacija Kontrolės ir
audito tarnybai išvadai dėl
skolinimosi limitų laikymosi
gauti

1

D. Petrėnienė

II

Pasirašyta paskolos gavimo
sutarčių

1

D. Petrėnienė

II

Parengta Tarybos sprendimų
projektų dėl atleidimo nuo
mokesčių

5

D. Petrėnienė

I–IV

Išnagrinėti prašymai dėl
mokesčių lengvatų suteikimo

1

D. Petrėnienė

I–IV

Informacijos rinkimas ir analizė
dėl nekilnojamo turto mokesčio
tarifo nustatymo

Parengtas Tarybos sprendimo
dėl 2021 metų nekilnojamo
turto mokesčio tarifų
nustatymo projektas

1

D. Petrėnienė

I

Informacijos rinkimas ir analizė
dėl žemės mokesčio tarifo
nustatymo

Parengtas Tarybos sprendimo
dėl 2021 metų žemės
mokesčio tarifų nustatymo
projektas

1

D. Petrėnienė

II

Prašymų dėl atleidimo nuo
mokesčių lengvatų suteikimo
nagrinėjimas

Parengtas Tarybos sprendimo
projektas dėl 2020 metų
neapmokestinamųjų žemės
sklypų dydžių nustatymo

1

D. Petrėnienė

II

Informacijos rinkimas ir analizė
dėl žemės nuomos mokesčio
tarifo nustatymo

Parengtas Tarybos sprendimo
dėl 2020 metų žemės nuomos
mokesčio tarifų nustatymo
projektas

1

D. Petrėnienė

II

Informacijos rinkimas ir analizė
dėl veiklų, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą,
rūšių ir fiksuoto gyventojų
pajamų mokesčio dydžių 2020
metams patvirtinimo

Parengtas Tarybos sprendimo
dėl veiklų, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo
liudijimą Rūšių ir fiksuoto
gyventojų pajamų mokesčio
dydžių 2020 metams
patvirtinimo projektas

1

D. Petrėnienė

IV

Gaunamų dokumentų
registravimas

Užregistruota gautų Finansų
skyriuje dokumentų

2100

I. Kairienė, S. Stačkūnienė

I–IV

Finansų skyriaus 2020 metų
veiklos plano parengimas

Parengtas veiklos planas

1

D. Petrėnienė, I. Kairienė, I.
Kalvėnienė,
S. Stačkūnienė

I

Finansų skyriaus 2019 metų
ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita, vnt.

1

D. Petrėnienė

I

Bendrojo skyriaus 2019 m.
veiklos ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita, vnt.

1

R. Gedvilienė

I

Administracijos direktoriaus
2019 m. veiklos ataskaitos
rengimas
Teisės aktų ir kitų dokumentų,
susijusių su Bendrojo skyriaus
veikla, projektų rengimas

Parengta ataskaita, vnt.

1

R. Gedvilienė

I

Parengtų teisės aktų ir kitų
dokumentų projektų skaičius,
vnt.

110

Bendrojo skyriaus
specialistai

I–IV

Dokumentų valdymo
organizavimas

Parengtas ir suderintas
savivaldybės institucijų ir
savivaldybės administracijos
2021 metų dokumentacijos
planas, 2020 metų jo
papildymų sąrašas,
dokumentų registrų sąrašas

2

E. Tuskėnas

I–IV

Užregistruotų ir sutvarkytų
(nukreipta vykdytojams,
išsiųsta) gaunamų, siunčiamų
ir vidaus dokumentų skaičius

9000

A. Vareikienė

I–IV

Juridinių asmenų prašymų ir
Išnagrinėta prašymų, proc.
dokumentų, reikalingų išduoti,
papildyti, patikslinti, sustabdyti
ar panaikinti licencijas verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, nagrinėjimas

100

E. Tuskėnas

I–IV

Juridinių asmenų prašymų ir
dokumentų, reikalingų išduoti,
papildyti, patikslinti, sustabdyti
ar panaikinti licencijas verstis
mažmenine prekyba tabako
gaminiais, nagrinėjimas

Išnagrinėta prašymų, proc.

100

E. Tuskėnas

I–IV

Išnagrinėta prašymų, proc.

100

E. Tuskėnas

I–IV

Prašymų dėl leidimo, suteikiančio Išnagrinėta prašymų, proc.
teisę transporto priemonei stovėti
kelio ženklo Nr. 531
"Rezervuota stovėjimo vieta"
galiojimo zonoje Pasvalio rajone,
nagrinėjimas

100

E. Tuskėnas

I–IV

Prašymų dėl leidimo vežti
Išnagrinėta prašymų, proc.
keleivius lengvaisiais
automobiliais taksi, nagrinėjimas

100

E. Tuskėnas

I–IV

Prašymų dėl leidimo reguliariam Išnagrinėta prašymų, proc.
keleivių vežiojimui maršrutu,
nagrinėjimas

100

E. Tuskėnas

I–IV

Prašymų dėl licencijos verstis
keleivių vežimu autobusais
vietinio susisiekimo maršrutais,
nagrinėjimas

Išnagrinėta prašymų, proc.

100

E. Tuskėnas

I–IV

Prašymų dėl leidimo prekiauti ar Išnagrinėta prašymų, proc.
teikti paslaugas nustatytose
viešosiose vietose visoje Pasvalio
rajono savivaldybės teritorijoje,
nagrinėjimas

100

E. Tuskėnas

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
Pertvarkytų mokyklų skaičius
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016-2020 m.
bendrojo plano įgyvendinimo
tęsimas

2

dr. G. Vilys, V. Bajoriūnaitė

I–IV

Švietimo būklės stebėjimas ir
Ataskaitų skaičius
informacijos teikimas visuomenei
bei atitinkamoms institucijoms

15

dr. G. Vilys,
V. Bajoriūnaitė,
R . Šileikienė,
A.
Dagienė, R. Savickas, V.
Stokienė

I–IV

17/6

V. Bajoriūnaitė, R .
Šileikienė, R. Savickas, V.
Stokienė

I–IV

Prašymų dėl leidimų teikti
keleivių vežimo už atlygį
lengvuoju automobiliu paslaugą,
nagrinėjimas

Švietimo įstaigų bendroji veiklos Kuruojamų įstaigų skaičius /
priežiūra
parengtų pažymų skaičius

Valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikavimo komisijos darbo
priežiūra

Stebėtų Valstybinės kalbos
egzaminų skaičius

1

V. Bajoriūnaitė

I–IV

120

dr. G. Vilys,
V. Bajoriūnaitė,
R . Šileikienė,
A.
Dagienė, R. Savickas, V.
Stokienė

I–IV

9

dr. G. Vilys,
V. Bajoriūnaitė,
R . Šileikienė,
A.
Dagienė, R. Savickas, V.
Stokienė

I–IV

Registrų administravimas
Registruose nustatytų
(Mokinių, Pedagogų, Švietimo ir ataskaitų skaičius
mokslo institucijų, Švietimo
valdymo informacinės sistemos)

8

V. Bajoriūnaitė

Pagal ŠMM
įsakyme nurodytą
grafiką

Savivaldybės švietimo stebėsenos Švietimo pažangos ataskaita
organizavimas ir vykdymas

1

V. Bajoriūnaitė

I–IV

Dalyvavimas Švietimo ir mokslo Kursų, seminarų ir dalykinių
ministerijos, Jaunimo reikalų prie pasitarimų skaičius
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Nacionalinio
egzaminų centro, Ugdymo
plėtotės centro ir kitų švietimo
veiklą koordinuojančių institucijų
organizuojamuose kursuose,
seminaruose ir dalykiniuose
pasitarimuose

20

dr. G. Vilys,
V. Bajoriūnaitė,
R . Šileikienė,
A.
Dagienė, R. Savickas, V.
Stokienė

I–IV

2/40

I–IV

Savivaldybės tarybos sprendimų, Parengtų projektų skaičius
Administracijos direktoriaus
įsakymų projektų švietimo
veiklos organizavimo ir
reglamentavimo klausimais
rengimas
Švietimo vadybos aktualijų
sklaida

Mokyklų vadovų pasitarimų
skaičius

Gerosios patirties sklaida,
susitikimai su kitų savivaldybių
švietimo darbuotojais

Susitikimų ir dalyvių skaičius

Mokyklos nelankančių,
nutraukusių mokymąsi mokinių
apskaita bei jų grąžinimas į
bendrojo ugdymo mokyklas

Ataskaitų skaičius

1

dr. G. Vilys,
V. Bajoriūnaitė,
R . Šileikienė,
A.
Dagienė, R. Savickas, V.
Stokienė
R. Šileikienė, dr. G. Vilys

Mokytojų atestacijos
organizavimas ir vykdymas

Atestuotų mokytojų skaičius

11

R. Šileikienė, dr. G. Vilys

I–IV

ES projekto ,,Neformaliojo
švietimo plėtra" įgyvendinimas

Neformaliojo vaikų švietimo
programų skaičius /
programose dalyvaujančių
vaikų skaičius

28/800

V. Stokienė

I–IV

I–IV

Gabių mokinių skatinimo
programos įgyvendinimas

40/15

V. Stokienė

I–IV

Sporto renginių ir programų
Parengta pažymų
įgyvendinimo koordinavimas ir
stebėsena, priežiūros vykdymas

1

R. Savickas

I-IV

Vaiko minimalios ir vidutinės
Vaiko gerovės komisijos
priežiūros įstatymo įgyvendinimo posėdžių skaičius
vykdymas

4

A. Dagienė

I–IV

Tarpinstituciniai pasitarimai
sprendžiant vaiko gerovės
klausimus

Tarpinstitucinių pasitarimų
skaičius

4

A. Dagienė

I–IV

Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
programos įgyvendinimas

Finansuotų projektų /
programų skaičius

6

V. Stokienė

I–IV

Projektas "Lyderių laikas 3"

Parengtas projekto
įgyvendinimo priemonių
planas

1

dr. G. Vilys, V. Bajoriūnaitė

I–IV

Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus 2019 m. veiklos
ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita, vnt.

1

R. Ožalinskienė,
D. Vasiliūnienė,
M. Jankauskienė,
D. Braždžionienė,
S. Savickas

I

Pasvalio rajono 2020 m.
socialinių paslaugų plano
parengimas

Parengtas planas, vnt.

1

R. Ožalinskienė,
M. Jankauskienė,
D. Braždžionienė

I

Savivaldybės tarybos sprendimų Parengtų dokumentų skaičius,
ir Administracijos direktoriaus
vnt.
įsakymų projektų, susijusių su
Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus veikla, rengimas

150

R. Ožalinskienė,
D. Vasiliūnienė,
M. Jankauskienė,
D. Braždžionienė,
S. Savickas

I–IV

Savivaldybės socialinių paslaugų Parengtų dokumentų skaičius,
įstaigų teikiamų paslaugų
vnt.
priežiūra

5

R. Ožalinskienė,
M. Jankauskienė,
D. Braždžionienė

I–IV

Socialinės priežiūros paslaugų, Aplankytų šeimų skaičius
teikiamų šeimoms patiriančioms
socialinę riziką, priežiūros
kontrolė
ir kokybės
vertinimas
Dalyvavimas
socialinių
paslaugų Pagal poreikio įvertinimą
poreikio pervertinimo atvejo
parengtų sprendimų skaičius
vadybos posėdžiuose

25

D. Braždžionienė

I–IV

120

D. Braždžionienė

I–IV

8

R. Ožalinskienė,
D. Vasiliūnienė,
M. Jankauskienė,
D. Braždžionienė,
N. Grincevičienė

I–IV

Metodinių susirinkimų
organizavimas seniūnijų
socialiniams darbuotojams

Paskatintų mokinių ir
mokytojų skaičius

Susirinkimų skaičius

Atstovavimas savivaldybės
administracijai (kaip globos
rūpybos įstaigai) ginant
neįgaliųjų interesus

Parengtų išvadų teismui
skaičius

39

Parengtų pareiškimų teismui
skaičius

6

Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos darbo
organizavimas (prašymų,
reikiamų dokumentų teismui
analizavimas)

Svarstytų prašymų skaičius

Skyriaus priemonių pateikimas
Savivaldybės viešųjų pirkimų
planui, pirkimų vykdymo
inicijavimas

Priemonių skaičius

Socialinės paramos skyriaus
Parengtų archyvui bylų
veiklos dokumentų archyvavimas skaičius

Socialinio būsto nuoma

Išnuomota socialinių būstų

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Asmenų ir šeimų, įrašytų į
socialinį būstą, sąrašų sudarymas asmenų ir šeimų, turinčių teisę
į paramą socialinio būsto
nuomai, sąrašus skaičius
Projekto "Parama maisto
Paramos gavėjų skaičius
produktais" koordinavimas
(atsiskaitymas su Agentūra,
informacijos ir ataskaitų
pateikimas, informacijos
suvedimo į SPIS koordinavimas,
sandėliavimo priežiūra, maisto
produktų apskaita

M. Jankauskienė

I–IV

90

M. Jankauskienė,
S. Kvedarienė

I–IV

7

D. Braždžionienė,
R. Taučkėlienė, L. Grigienė

I–IV

750

V. Tamošiūnienė

I–IV

8

N. Grincevičienė

I–IV

90

N. Grincevičienė

I–IV

2700

L. Grigienė,
D. Daraškevičienė,
R. Šlikienė

I–IV

Tarybos sprendimų ir
Administracijos direktoriaus
įsakymų projektų, susijusių su
asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūra, rengimas

Parengtų sprendimų ir
įsakymų projektų skaičius,
vnt.

20

D. Vasiliūnienė

I–IV

Informacijos, susijusios su
asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūra, parengimas ir
pateikimas suinteresuotiems
asmenims

Parengtų ir išsiųstų raštų
skaičius, vnt.

25

D. Vasiliūnienė

I–IV

Sutarčių, priklausančių
Pasirašytų sutarčių skaičius
Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus kompetencijai, vykdymo
kontrolė

40

R. Ožalinskienė

I–IV

Parengti investiciniai projektai
bei pateiktos paraiškos
finansavimui gauti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų,
Lietuvos valstybės biudžeto
(VIP), bei kitų Lietuvos ir
Europos Bendrijų programų

2

G. Vitkus

I–IV

Pateiktų paraiškų skaičius

Investicinių projektų
administravimas ir kontrolė

Įgyvendinamų projektų
skaičius

20

G. Vitkus

I–IV

Ataskaitų po projekto užbaigimo Pateiktų ataskaitų skaičius
rengimas

20

G. Vitkus

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
Integruotų teritorijų vystymo
programos įgyvendinimo
priežiūra ir ataskaitų bei
korekcijų rengimas

Pateiktų ataskaitų ir korekcijų
skaičius

2

G. Vitkus

I–IV

Panevėžio regiono plėtros plano Pateiktų ataskaitų ir korekcijų
korekcijų bei priežiūros ataskaitų skaičius
rengimas

2

G. Vitkus

I–IV

Sutarčių, priklausančių
Parengtų sutarčių skaičius
Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus
kompetencijai, vykdymo kontrolė

50

G. Vitkus

I–IV

Savivaldybės padalinių teikiamos
informacijos kaupimas apie
planuojamus atlikti prekių,
paslaugų ir darbų viešuosius
pirkimus

Pateikiamos informacijos apie
planuojamus atlikti prekių,
paslaugų ir darbų viešuosius
pirkimus skaičius

50

A. Vaičekonienė, A.
Vareikienė, R. Garlauskienė,
Ž. Kripaitienė

I–IV

Metinio savivaldybės
administracijos viešųjų pirkimų
plano parengimas

Parengtų viešųjų pirkimų
plano pakeitimų skaičius

11

A. Vaičekonienė, A.
Vareikienė, R. Garlauskienė,
Ž. Kripaitienė

I

Viešųjų pirkimų dokumentų
projektų parengimas

Parengtų dokumentų projektų
skaičius

45

A. Vaičekonienė, A.
Vareikienė, R. Garlauskienė,
Ž. Kripaitienė

I–IV

Savivaldybės administracijos
Vykdytų viešųjų pirkimų
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų skaičius
viešieji pirkimai

400

A. Vaičekonienė, A.
Vareikienė, R. Garlauskienė,
Ž. Kripaitienė

I–IV

Viešųjų pirkimų komisijos darbo Komisijos posėdžių skaičius
organizavimas

180

A. Vaičekonienė, A.
Vareikienė, R. Garlauskienė,
Ž. Kripaitienė

I–IV

Viešojo pirkimo paraiškų
registravimas dokumentų
valdymo sistemoje

Užregistruotų dokumentų
skaičius

400

A. Vaičekonienė, A.
Vareikienė, R. Garlauskienė,
Ž. Kripaitienė

I–IV

Viešųjų pirkimų dokumentų
viešinimas CPV IS

Paviešintų viešųjų pirkimų
skaičius

95

A. Vaičekonienė, A.
Vareikienė, R. Garlauskienė,
Ž. Kripaitienė

I–IV

55

A. Vaičekonienė, A.
Vareikienė, R. Garlauskienė,
Ž. Kripaitienė

I–IV

Konsultacijų suteikimas Pasvalio Suteiktų konsultacijų skaičius
rajono savivaldybės įstaigų
darbuotojams viešųjų pirkimų
vykdymo klausimais

Savivaldybės kontroliuojamų
Parengtų sprendimų skaičius
akcinių bendrovių ir viešųjų
įstaigų ūkinės ir finansinės
veiklos analizavimas ir finansinių
ataskaitų rinkinių pateikimas
Savivaldybės tarybai tvirtinti

6

V. Antanavičienė

I–IV

Savivaldybei nuosavybės teise
Parengtų ataskaitų skaičius
priklausančio turto ataskaitos už
2019 m. parengimas

1

V. Antanavičienė

I

Nekilnojamųjų daiktų pardavimo Suorganizuotų aukcionų
viešųjų aukcionų organizavimas skaičius

4

V. Antanavičienė

I–IV

Turto perdavimo panaudos ar
nuomos pagrindais, pagal
pasitikėjimo sutartis
organizavimas

Parengtų sutarčių skaičius

4

V. Antanavičienė

I–IV

Savivaldybės administracijos ir
seniūnijų valdomo turto
pardavimo viešame aukcione
organizavimas

Suorganizuotų aukcionų
skaičius

1

V. Antanavičienė

I–IV

Nekilnojamų kultūros paveldo
objektų stebėsena

Surašytų būklės patikrinimo
aktų skaičius

20

G. Balčiūnaitis

II–IV

Kultūros paveldo sklaidos
priemonių įgyvendinimas

Įgyvendintų priemonių
(renginių, projektų, leidinių ir
kt.) skaičius

4

G. Balčiūnaitis

I–IV

Kultūros paveldo objektų
priežiūra, tvarkymas,
atnaujinimas

Objektų skaičius

4

G. Balčiūnaitis

II–III

Archeologiniai tyrimai

Atliktų tyrimų skaičius

2

G. Balčiūnaitis

II–III

Savivaldybės vykdomų projektų Kuruojamų projektų skaičius
koordinavimas

2

G. Balčiūnaitis

II–IV

Vietovių ir statinių, susijusių su
Lietuvos gyventojų genocidu ir
rezistencija, inventorizavimas

Objektų skaičius

18

G. Balčiūnaitis

II–IV

Kultūros paveldo departamento
Paveldotvarkos programos
priemonių įgyvendinimas

Įgyvendintų priemonių
skaičius

1

G. Balčiūnaitis

II–IV

Savivaldybės aplinkos apsaugos Parengtų ataskaitų skaičius
rėmimo specialiosios programos
priemonių vykdymo ataskaitos
parengimas

1

A. Lindienė

I

Savivaldybės aplinkos apsaugos Parengtų sąmatų skaičius
rėmimo specialiosios programos
planuojamų vykdyti priemoių
sąmatos parengimas

1

A. Lindienė

I

Įgyyvendintų Savivaldybės
aplinkos apsaugos projektų
ataskaitų parengimas

2

A. Lindienė

I, II

Parengtų ataskaitų skaičius

Savivaldybės aplinkos
monitoringo ataskaitos
parengimas

Parengtų ataskaitų skaičius

8

A. Lindienė

IV

Strateginio planavimo
dokumentų įgyvendinimo
stebėsenos užtikrinimas

Parengtų ataskaitų skaičius

4

K. Grabauskienė

I–II

1

K. Grabauskienė

I-II

1

K. Grabauskienė

II–IV

Savivaldybės administracijos
Parengtų planų skaičius
struktūrinių teritorinių padaliniųseniūnijų metinių veiklos planų
parengimas ir tikslinimas
Atnaujinimų skaičius

11

K. Grabauskienė

I

1

K. Grabauskienė

II–IV

2020-2022 m. strateginio veiklos Parengtų planų skaičius
plano parengimas ir tikslinimas

1

K. Grabauskienė

I

Atnaujinimų skaičius

2

K. Grabauskienė

II–IV

Paraiškų pateikimo iniciavimas
vietinių, nacionalinių ir
tarptautinių projektų
įgyvendinimui

Svarstymui pateiktų paraiškų
skaičius

1

K. Grabauskienė

II–IV

Projektų įgyvendinimo
koordinavimas

Įgyvendinamų projektų
skaičius

4

K. Grabauskienė

I–IV

Ryšių palaikymo organizavimas Valstybių, su kuriomis
su užsienio valstybių įstaigomis ir pasirašytos bendradarbiavimo
organizacijomis
sutartys, skaičius

9

K. Grabauskienė

I–IV

Centralizuoto vidaus audito
Parengta ir pateikta ataskaita
skyriaus 2019 m. veiklos
su priedais
ataskaitos ir jos priedo
parengimas ir pateikimas Finansų
ministerijai, Valstybės kontrolei
ir Administracijos direktoriui

1

L. Petkevičienė

I

Vidaus auditų atlikimas

Atliktų vidaus auditų skaičius

7

L. Petkevičienė, S.
Druceikienė

I–IV

Vidaus auditų peržiūra

Atliktų vidaus auditų peržiūrų
skaičius

7

L. Petkevičienė

I–IV

Vidaus auditų pažangos
stebėjimas

2019 m. pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimas
proc.

90 proc.

L. Petkevičienė, S.
Druceikienė

III-IV

Vidaus audito poreikio
įvertinimo analizės atlikimas

Atlikta analizė

1

L. Petkevičienė

IV

Savivaldybės administracijos
Parengtų planų skaičius
metinio veiklos plano parengimas
ir tikslinimas
Atnaujinimų skaičius

Centralizuoto vidaus audito
skyriaus 2021-2023 m.
strateginio veiklos plano
parengimas ir suderinimas su
Administracijos direktoriumi

Parengtas ir suderintas planas,
vnt.

1

L. Petkevičienė

IV

Centralizuoto vidaus audito
skyriaus 2021 m. veiklos plano
parengimas ir suderinimas su
Administracijos direktoriumi

Parengtas ir suderintas planas,
vnt.

1

L. Petkevičienė

IV

Skyriaus valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimas

Išklausytų akad. valandų
skaičius

80

L. Petkevičienė, S.
Druceikienė

I–IV

Dokumentacijos plano 2021
metams rengimas

Dokumentų planų skaičius,
vnt.

1

S. Druceikienė

IV

2018 m. archyvinių bylų
sudarymas

Sudarytų bylų skaičius, vnt.

3

S. Druceikienė

I-II

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
2019 m. veiklos ataskaitos
parengimas

Parengta ataskaita, vnt.

1

K. Klivečka, V. Kuodis,
R. Endziulaitis,
V. Bajorūnas,
L. Bernatavičienė,
J. Grincevičienė, A.
Asauskas

I

Specialiųjų architektūrinių
reikalavimų parengimas,
patvirtinimas ir išdavimas

Parengta, patvirtinta ir
išduota specialiųjų
reikalavimų

2

K. Klivečka, V. Kuodis

I–IV

Teritorijų planavimo dokumentų Patikrintų ir suderintų žemės
tikrinimas ir derinimas
sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų
skaičius, vnt.

40

K. Klivečka, V. Bajorūnas

I–IV

Prašymų išduoti leidimą statyti
Išnagrinėtų prašymų skaičius,
naują (-us) statinį (proc.
ius)/rekonstruoti statinį (ius)/atnaujinti (modernizuoti)
pastatą (-us) ir išduoti rašytinį
pritarimą statinio projektui
nagrinėjimas ir įregistravimas IS
"Infostatyba"

100

K. Klivečka, V. Bajorūnas,
V. Kuodis, R. Endziulaitis

I–IV

Prašymų informuoti visuomenę
apie numatomų visuomenei
svarbių statinių projektavimą
nagrinėjimas

Išnagrinėtų prašymų skaičius

10

K. Klivečka, V. Bajorūnas,
V. Kuodis

I–IV

Statinių naudojimo priežiūra

Patikrintų statinių skaičius

80

L. Bernatavičienė

I–IV

Ataskaitų apie statinių naudojimo Parengta metinė ataskaita
priežiūrą parengimas ir
apie rezultatus
pateikimas

1

L. Bernatavičienė

I

Informacijos apie statinius kurie
neturi savininkų ar kurių
savininkai nežinomi parengimas
ir pateikimas

1

L. Bernatavičienė

I

Topografinių bei išpildomų
Patikrintų planų skaičius
geodezinių nuotraukų tikrinimas
ir derinimas

265

V. Bajorūnas

I–IV

Išorės reklamos komisijos darbo Išnagrinėtų prašymų skaičuus,
organizavimas, koordinavimas, proc.
leidinių parengimas ir išdavimas

100

J. Grincevičienė

I–IV

2

J. Grincevičienė

I–IV

Savivaldybės teritorijoje esančių
želdynų apsauga, tvarkymas ir
kūrimas, projektų rengimas
leidimų medžių kirtimui
išdavimas

Parengta ir pateikta
informacija už 2018 m.

Parengtų projektų
patikrinimų, suderinimų,
naujų projektų parengimų ir
įgyvendinimų skaičius,
leidimų išdavimas, vnt.
Išnagrinėtų prašymų skaičius,
proc.

100

Adresų suteikimas žemės
Parengtų ir suderintų projektų
sklypams, kuriuose pagal jų
skaičius, vnt.
naudojimo paskirtį (būdą) ar
teritorijų planavimo dokumentus
leidžiama pastatų statyba,
pastatams, butams ar kitoms
patalpoms, pavadinimų
suteikimas gatvėms, savivaldybės
teritorijoje esantiems pastatams,
statiniams ir kitiems objektams,
šių adresų ir pavadinimų keitimas
ar panaikinimas Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka parengimas

80

V. Bajorūnas

I–IV

Savivaldybės vietinės reikšmės
kelių ir gatvių priežiūra.,
taisymas, tiesimas ir saugaus
eismo organizavimas

Kelių priežiūros programos
infrastruktūros objektų
plėtros programos ir
modernizacijos programos
fondo lėšų planavimo ir jų
pasiskirstymo, sutarčių ir
susitarimų su įmonėmis,
įstaigomis ir organizacijomis
parengimo ir atliktų jų darbų
priėmimų skaičius

10

R. Endziulaitis

I–IV

Valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos ir
hidrotechnikos statinių valdymas
ir naudojimas patikėjimo teise

Rangovo parinkimo
melioracijos darbams vykdyti
konkursų arba atrankų,
melioracijos darbų tikslinių
sąrašų skaičius

12

V. Kuodis

I

Ūkio ir transporto tarnybos 2019 Parengta ataskaita, vnt.
m. veiklos ataskaitos parengimas

1

V. Baronas

I

Sutarčių, priklausančių Vietinio Parengtų sutarčių skaičius
ūkio ir plėtros skyriaus
kompetencijai, vykdymo kontrolė

10

A. Asauskas, V. Kuodis

I–IV

Duomenų rinkimas iš
Savivaldybės administracijos
Administracijos struktūrinių
darbuotojų, Tarybos narių
padalinių dėl organizacinės
skaičius
technikos, ryšio priemonių,
baldų, inventoriaus, kanceliarinių
ir kitų būtinų prekių bei
reikalingų paslaugų poreikio

127

V. Baronas

I–IV

5

V. Baronas

I–IV

Mažos vertės prekių, paslaugų ir Atliktų prekių, paslaugų ir
darbų viešųjų pirkimų atlikimas darbų apklausų skaičius, vnt.

180

V. Baronas

I–IV

Savivaldybės administracijos
nereikalingo turto likvidavimo
arba pardavimo aukciono būdu
organizavimas, viešuose prekių
aukcionuose parduoto turto
apsaugos ir išdavimo
užtikrinimas

25

V. Baronas

I

7

V. Baronas

I–IV

570

V. Baronas, G. Vaičekonis,
R. Monkevičius, G. Gudas

I–IV

12

V. Baronas

I–IV

V. Baronas

III

Metinio viešųjų pirkimų plano
sudarymas ir esant būtinumui jo
papildymas

Sudarytų viešųjų pirkimo
planų su papildymais skaičius,
vnt.

Parduoto arba likviduoto
Administracijos nereikalingo
turto skaičius, vnt.

Sutarčių, priklausančių Tarnybos Kontroliuojamų
kompetencijai, vykdymo kontrolė Administracijos sutarčių
skaičius
Administracijos ir jos padalinių
aprūpinimo techniškai
tvarkingomis transporto
priemonėmis užtikrinimas

Pagal poreikį paskirstytų
transporto priemonių
Administracijos
struktūriniams padaliniams
skaičius

Darbo laiko, transporto
Parengtų darbo laiko
priemonių atsarginių dalių, kuro, žiniaraščių skaičius
medžiagų apskaitos ir kitos
dokumentacijos tvarkymas

Administracijos pastato šilumos
ūkio priežiūros vykdymas

Parengtų atsarginių dalių ir
remonto paslaugų sąskaitų
skaičius

22

Atliktų pastato šildymo
sistemos hidraulinių bandymų,
sistemos plovimo ir priežiūros
darbų skaičius

1

Priešgaisrinės saugos įrenginių ir Atliktų gaisarinės
kito materialaus turto priežiūros signalizacijos ir ugnies
vykdymas
prietaisų patikrų skaičius

32

V. Baronas

I–IV

Apšvietimo, šildymo,
kanalizacijos ir kitų sistemų
tvarkingumo ir jų techninės
būklės kontrolė, smulkių gedimų,
smulkių remonto darbų
vykdymas

60

D. Petkus, A. Veblauskas,
V. Baronas

I–IV

Sutarčių rengimas su
Parengtų sutarčių skaičius
organizacijomis, atliekančiomis
techninio aptarnavimo ir
priežiūros darbus (patalpų
valymas, šildymas, apšvietimas,
vandens tiekimas, signalizacija ir
kt.)

1

V. Baronas

I–IV

Savivaldybės administracijos
statinių ir patalpų einamojo
remonto organizavimas

5

D. Petkus, A. Veblauskas,
V. Baronas

I–IV

Darbų saugos, darbuotojų saugos Atliktų priešgaisrinės saugos
ir sveikatos, priešgaisrinių normų ir darbo saugos instruktažų
laikymosi užtikrinimas
skaičius
Administracijoje

107

V. Baronas

I–IV

Profesinės rizikos veiksnių
Darbuotojų, aprūpintų
tyrimų rengimas, priemonių
apsauginėmis priemonėmis,
nelaimingų atsitikimų darbe ir
skaičius
profesinių ligų prevencijai
rengimas, pagal profesinės
rizikos vertinimo rezultatus
darbo vietų, kuriose
kontroliuojamų prevencinių
priemonių įgyvendinimo terminų
laikomąsi, nustatymas

11

V. Baronas

I–IV

Teisės aktų projektų rengimas,
vykdytojų informavimas apie
priimtus sprendimus arba jų
įgyvendinimas

Parengtų teisės aktų projektų
skaičius

10

V. Baronas

I–IV

Tarnybos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas

Išklausytų akad. valandų
skaičius

50

V. Baronas, G. Vaičekonis,
R. Monkevičius, G. Gudas,
D. Petkus, A. Veblauskas,
O. Kvedarienė, V.
Dambrauskienė, A
Rumpienė, I. Margevičiūtė,
D. Sekmokienė, R.
Jankauskienė

I–IV

2

D. Petkus, A. Veblauskas,
V. Baronas

I–IV

Atliktų apšvietimo, šildymo,
kanalizacijos ir vandentiekio
sistemos priežiūros ir
remonto darbų skaičius

Atliktų einamųjų remontų
skaičius

Savivaldybei nuosavybės
Atliktų einamųjų remontų
teise priklausančių
skaičius
Savivaldybės
administracijos
patikėjimo teise
valdomų pastatų
einamojo remonto organizavimas

Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos darbo
organizavimas (prašymų,
reikiamų dokumentų teismui
analizavimas)

Pritaikytų būstų skaičius, vnt.

4

V. Baronas

I–IV

Pagal suminę darbo apskaitą
Administracijos pastato sargų
darbo grafikų sudarymas

Sudarytų darbo grafikų
skaičius

12

V. Baronas

I–IV

pagal poreikį

D. Petrėnienė

I–IV

20

20

6

R. Jaruševičienė, J.
Stelionienė

I–IV

2

2

Parašytų straipsnių apie
reikšmingus savivaldybės
įvykius, renginius ir kitais
gyventojams aktualiais
klausimais skaičius, vnt.

70

R. Jaruševičienė, D.
Grigaravičienė

Lietuvos savivaldybių
asociacijos leidinyje
„Savivaldybių žinios“ ir vietos
laikraščiuose publikuotų
rašinių su nuotraukomis
skaičius

12

R. Jaruševičienė, D.
Grigaravičienė

Savivaldybės teisės aktų
valdymas, kad būtų įgyvendinta
viešojo administravimo
savivaldos institucijos veiklapiliečių ir kitų asmenų teisė
ieškoti, gauti ir skleisti
informaciją

Paskelbtų Savivaldybės
administracijos direktoriaus
priimtų norminių teisės aktų
Savivaldybės interneto
svetainėje ir Seimo
kanceliarijos informacinėse
sistemose, skaičius, proc.

100

R. Jaruševičienė, A.
Pagojienė,

Savivaldybės tinklalapio
www.pasvalys.lt pildymas,
struktūros tobulinimas

Prižiūrėtų ir papildytų rubrikų
„Naujienos“, „Aktualijos“,
„Veikla“, „Kalendroius“,
„Paslaugos“ ir kt. skaičius,
vnt.

500

R. Gedvilienė, R.
Jaruševičienė, E. Trinskis; D.
Grigaravičienė

01.02.01.01.07 Kitos bendros valstybės
Mažos vertės prekių, paslaugų ir Atliktų prekių, paslaugų ir
paslaugos (reprezentacinės darbų viešųjų pirkimų atlikimas darbų apklausų skaičius
lėšos)

50

R. Jaruševičienė

I–IV

31

31

01.02.01.01.08 Viešųjų paslaugų
administravimas ir
valdymas

89

R. Gedvilienė, A. Pagojienė,
A. Pagojus

I–IV

3,8 (D)

3,8

01.02.01.01.05 Administracijos
direktoriaus rezervas

01.02.01.01.06 Viešosios informacijos
skelbimas

Ekstremalių situacijų ir (arba)
ekstremalių įvykių likvidavimas ir
jų padarytų nuostolių dalinis
apmokėjimas

Parengtų įsakymų skaičius

Visuomenės informavimas apie Informacijos platinimo kanalų
savivaldybės institucijų veiklą skaičius

Gyventojų apklausos
organizavimas

Gyventojų aptarnavimo
kokybės vertinimas
savivaldybėje (proc.
internetinė apklausa)

3,7

Interesantų aptarnavimas vieno
langelio principu

01.02.01.02.01

Informacinių technologjų
palaikymas ir plėtojimas
Savivaldybės
administracijoje

Teiktų interesantams
informacijų ir konsultacijų
apie teikiamų administracinių
paslaugų procedūras skaičius,
vnt.

1626

A. Pagojienė

Kontroliuotų dėl terminų
vykdymo asmenų prašymų,
pareiškimų ir skundų skaičius,
vnt.

1626

A. Pagojienė,
A. Vareikienė, E. Tuskėnas

Pateikta ataskaitų apie
prašymų nagrinėjimą
Savivaldybės vadovams

1

A. Pagojienė

Patikslintų teikiamų
administracinių paslaugų
aprašymų skaičius, vnt.

9

A. Pagojienė

Atnaujinta kompiuterių
techninė ir programinė įranga,
vnt
Prižiūrimos ir
modifikuojamos esamos
informacinės sistemos, vnt.

36

E. Trinskis, A. Pagojus,
G. Tamošiūnas

6

E. Trinskis, A. Pagojus,
G. Tamošiūnas

Savivaldybės serverių priežiūra

Prižiūrimų serverių skaičius,
vnt.

8

E. Trinskis, A. Pagojus,
G. Tamošiūnas

Elektroninio pašto sistemos
administravimas

Administruojamų elektroninio
pašto dėžučių skaičius, vnt.

276

E. Trinskis, A. Pagojus,
G. Tamošiūnas

Kompiuterizuotų darbo vietų
priežiūra
Informacinių sistemų priežiūra

I–IV

73,1 (SB)

63,1

18,8

18,8

01.02.01.03.02 Savivaldybės politikų,
administracijos ir įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo
Asmenų, per metus kėlusių
organizavimas pagal
kvalifikaciją skaičius
prioritetinius valstybės tarnautojų
mokymo tikslus ir prioritetines
grupes, patvirtintas
Administracijos direktoriaus
įsakymu 2020 metams

101

V. Gesevičienė

I–IV

01.02.01.03.04 Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos ir
Administracijos
direktoriaus priimtų teisės
aktų, kuriuose numatyti
informaciniai
įsipareigojimai asmeniui
analizė, įvertinimas ir
rekomendacijų pateikimas

Pasvalio rajono savivaldybės
Atliktų teisės aktų analizių
tarybos ir Administracijos
skaičius
direktoriaus priimtų teisės aktų,
kuriuose numatyti informaciniai
įsipareigojimai asmeniui analizė,
įvertinimas ir rekomendacijų
pateikimas

2

Skyrių vedėjai ir seniūnai

I–IV

01.02.01.03.05 Teisinio reguliavimo
panaikinimas, sumažinimas
ar pagerinimas siekiant
sumažinti administracinę
naštą

Teisinio reguliavimo
panaikinimas, sumažinimas ar
pagerinimas siekiant sumažinti
administracinę naštą

Pakeistų administracinę naštą
mažinančių teisės aktų
skaičius

1

Skyrių vedėjai ir seniūnai

I–IV

01.02.01.03.06 Bendradarbiavimo sutarčių
su įvairiais registrais
priežiūra, kreipiant dėmesį
į tai, kad iš asmenų nebūtų
reikalaujama pristatyti
paildomus dokumentus iš
atitinkamų įstaigų

Bendradarbiavimo sutarčių su
įvairiais registrais priežiūra,
kreipiant dėmesį į tai, kad iš
asmenų nebūtų reikalaujama
pristatyti paildomus dokumentus
iš atitinkamų įstaigų

Administracinę naštą
mažinančių pakeistų/sudarytų
bendradarbiavimo sutarčių
skaičius

1

Skyrių vedėjai ir seniūnai

I–IV

10

01.02.01.03.07 Administracinių paslaugų
elektroninių prašymų ir jų
viešo prieinamumo
parengimas,
modifikavimas

Administracinių paslaugų
elektroninių prašymų ir jų viešo
prieinamumo parengimas,
modifikavimas

Elektroninių paslaugų
vartotojų skaičius

50

Skyrių vedėjai ir seniūnai

I–IV

01.02.01.03.08 Teisės aktų ir kitų
dokumentų,
reglamentuojančių
informacinių sistemų
naudojimą priežiūra,
atsisakant spausdinimų, jei
tai nenumatoma teisės
aktais
01.02.01.03.11 Naujų teisės aktų projektų
administracinės naštos
poveikio vertinimas

Teisės aktų ir kitų dokumentų,
reglamentuojančių informacinių
sistemų naudojimą priežiūra,
atsisakant spausdinimų, jei tai
nenumatoma teisės aktais

Peržiūrėtų teisės aktų ir kitų
dokumentų,
reglamentuojančių
informacinių sistemų
naudojimą (atsisakant
spausdinimų) skaičius

1

Skyrių vedėjai ir seniūnai

I–IV

Naujų teisės aktų projektų
administracinės naštos poveikio
vertinimas

Įvertintų naujų teisės aktų
projektų skaičius

3

Teisės aktų rengėjai

I–IV

01.02.01.03.12 Renginiai Savivaldybės
darbuotojams
administracinės naštos
mažinimo tema

Renginių Savivaldybės
Renginių administracinės
darbuotojams organizavimas
naštos mažinimo tema
administracinės naštos mažinimo skaičius
tema

1

Bendrasis skyrius

I–IV

01.02.01.03.13 Informacijos teikimas
Savivaldybės
administracijos
Centralizuotam vidaus
audito skyriui apie
administracinės naštos
priemonių plano vykdymą

Informacijos apie administracinės
naštos priemonių plano vykdymą
teikimas Savivaldybės
administracijos Centralizuotam
vidaus audito skyriui

Pateikta informacija apie
administracinės naštos
mažinimo priemonių vykdymą
Centralizuotam vidaus audito
skyriui (per metus)

2

Skyrių vedėjai ir seniūnai

I–IV

01.02.01.03.14 Administracinės naštos
mažinimo priemonių plano
vykdymo vertinimas ir
vertinimo rezultatų
pateikimas Administracijos
direktoriui

Administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymo
vertinimas ir vertinimo rezultatų
pateikimas Administracijos
direktoriui

Pateikta informacija apie
administracinės naštos
mažinimo priemonių vykdymą
Administracijos direktoriui

1

L. Petkevičienė

I–IV

01.02.01.04.01 Gyventojų registro
LR Registrų centro elektroninės Išsiųstų gyventojų registro
tvarkymas ir duomenų
gyventojų doumenų bazės
papildymų skaičius, vnt.
valstybės registrui teikimas pildymas turimais civilinės būklės
aktų įrašais

700

R. Sipavičienė

I–IV

0,4 (D)

0,4

01.02.01.04.02 Archyvinių dokumentų
tvarkymas

100

A. Telksnienė,
R. Gedvilienė, Z. Klingienė

I–IV

14,6 (D)

14,6

12,7

Likviduojamų juridinių asmenų Priimtų dokumentų nuo
dokumentų, kurių saugojimo
pateiktų prašymų priduoti
terminas nepasibaigęs,
dokumentus, proc.
dokumentų priėmimas tolesniam
saugojimui

100

Z. Klingienė

Pagal fizinių ir juridinių asmenų Išduotų kopijų ir pažymų
prašymus patvirtintų saugojimų skaičius, vnt.
dokumentų kopijų ir jų pagrindu
parengtų pažymų išdavimas

1173

Z. Klingienė

20

A. Sabienė, D. Nariūnienė,
A. Janušonienė

I–IV

0,3 (D)

0,3

0,3

01.02.01.04.03 Duomenų teikimas
valstybės suteiktos
pagalbos registrui

Valstybės biudžeto asignavimų
poreikio valstybės perduotai
savivaldybėms priskirtų
archyvinių dokumentų tvarkymo
funkcijai atlikti planavimas pagal
patvirtintas lėšų apskaičiavimo
metodikas

Duomenų suvedimas į suteiktos
valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de minimis)
pagalbos registrą

Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms, įsisavinimas proc.

Subjektų skaičius, vnt.

01.02.01.04.04 Valstybinės kalbos
Valstybės biuidžeto asignavimų
vartojimo ir taisyklingumo poreikio valstybės perduotai
kontrolė
savivaldybėms priskirtai funkcijai
atlikti planavimas pagal
patvirtintas lėšų apskaičiavimo
metodikas

01.02.01.04.05 Civilinės būklės aktų
registravimas

Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms, įsisavinimas,
proc.

100

J. Stelionienė

I–IV

8,2 (D)

8,2

8,1

23,5 (D)

23,5

23,1

Savivaldybės teritorijoje esančių Patikrintų savivaldybės
įmonių, įstaigų ir organizacijų
įmonių, įstaigų ir organizacijų
tikrinimas, ar jos laikosi
skaičius, vnt.
valstybinės kalbos taisyklingumo
reikalavimų

5

Įmonių, įstaigų, organizacijų
pateiktų išorinės reklamos
įrengimo projektų tikrinimas, ar
atitinka valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo
reikalavimus

Patikrintų išorinės reklamos
įrengimo projektų skaičius,
vnt.

10

Rajono visuomenės informavimo
priemonių tikrinimas, ar laikosi
taisyklingos lietuvių kalbos
reikalavimų

Pasirinktinai patikrintų
savivaldybės teritorijoje
veikiančių įmonių, įstaigų
interneto svetainių skaičius,
vnt.

5

Patikrintų Pasvalio rajono
laikraščių skaičius, vnt.

1

Civilinės metrikacijos skyriaus
2019 m. ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita, vnt.

1

R. Sipavičienė

I

Civilinės metrikacijos skyriaus
2019 m. ataskaitos parengimas
Teisingumo ministerijai

Parengta ataskaita, vnt.

1

R. Sipavičienė

I

Ataskaitų parengimas vyskupijų
kurijoms

Parengta ataskaita, vnt.

2

R. Sipavičienė

I, III

Gimimų registravimas, atkūrimas Įregistruotų, atkurtų ir
ir įtraukimas į apskaitą
apskaitytų gimimo įrašų
skaičius, vnt.
Santuokų registravimas,
Įregistruotų, atkurtų ir
atkūrimas ir įtraukimas į apskaitą apskaitytų santuokos įrašų
skaičius, vnt.

220

R. Sipavičienė, V.
Gegužinskienė

I–IV

100

R. Sipavičienė

I–IV

Mirčių registravimas, atkūrimas
ir įtraukimas į apskaitą

Įregistruotų, atkurtų ir
apskaitytų mirties įrašų
skaičius,vnt.
Įregistruotų įvaikinimų
skaičius, vnt.
Įregistruotų ir apskaitytų
santuokos nutraukimo įrašų
skaičius, vnt.

400

V. Gegužinskienė, S.
Kvedarienė

I–IV

1

V. Gegužinskienė

I–IV

60

R. Sipavičienė

I–IV

Įregistruotų civilinės būklės
aktų įrašų skaičius,
kokybiškai patenkinant
klientų lūkesčius, vnt.

70

R. Sipavičienė,
V. Gegužinskienė

I–IV

Įvaikinimų registravimas
Santuokos nutraukimų
registravimas ir įtraukimas į
apskaitą
Civilinės būklės aktų įrašų
pakeitimo ar papildymo įrašų
sudarymas

Ištaisymo bylų sudarymas, išvadų Sudarytų ištaisymo bylų
parengimas ir patvirtinimas
skaičius, kokybiškai
patenkinant klientų lūkesčius,
vnt.

15

V. Gegužinskienė

I–IV

Vardo ar pavadrės pakeitimo
Sudarytų vardo ar pavardės
bylų sudarymas, išvadų rašymas, pakeitimo bylų skaičius,
patvirtinimas
kokybiškai patenkinant
klientų lūkesčius, vnt.

15

R. Sipavičienė

I–IV

Atkūrimo bylų sudarymas, išvadų Sudarytų atkūrimo bylų
rašymas, patvirtinimas
skaičius, vnt.

1

V. Gegužinskienė

I–IV

Prašymų apie šeiminę padėtį
Išduotų pažymų skaičius, vnt.
asmenims, ketinantiems sudaryti
santuoką užsienio valstybėje
išdavimas

15

R. Sipavičienė

I–IV

Archyvinių bylų sudarymas

Sudarytų bylų skaičius, vnt.

84

S. Kvedarienė

I–IV

Civilinės būklės akto įrašą
liudijančių išrašų išdavimas

Išduotų išrašų skaičius, vnt.

650

S. Kvedarienė

I–IV

5

S. Kvedarienė

I–IV

320

S. Kvedarienė

I–IV

Nuolatinio saugojimo bylų
Apyrašų skaičius
apyrašo sudarymas ir pateikimas
tvirtinimui

1

R. Sipavičienė

I–III

Ilgo saugojimo bylų apyrašo
sudarymas ir pateikimas
tvirtinimui

Apyrašų skaičius

1

S. Kvedarienė

I–III

Civilinės būklės aktų įrašų
sudarymo ir pakeitimo ar
papildymo įrašų abėcėlinės
rodyklės sudarymas

Įrašų skaičius

1

V. Gegužinskienė

II–IV

1

K. Grabauskienė

I

Medicininių mirties liudijimų ir jų Perduota ne elektroninių
kopijų perdavimas Higienos
medicininių mirties liudijimų,
institutui
proc.
Susirašinėjimas su įstaigomis
civilinės būklės aktų įrašų
klausimais

Gautų paklausimų skaičius

01.02.01.04.07 Darbo rinkos politikos
Duomenų iš darbdavių rinkimas, Parengtų ir pateiktų Tarybai
rengimas ir įgyvendinimas Savivaldybės Užimtumo
tvirtinti Užimtumo didinimo
didinimo metų programos ir
metų programų skaičius
sąrašų rengimas ir teikimas
Tarybai tvirtinti

01.02.01.04.08

Pirminė teisinė pagalba

Asmenų įdarbinimo pagal
nenuolatinio pobūdžio darbų
finansavimo sutartis Savivaldybės
Administracijoje koordinavimas

Įdarbintų asmenų skaičius
Savivaldybės Administracijoje
nenuolatinio pobūdžio
darbams

4

V. Baronas

I–IV

Pirminės teisinės pagalbos
teikimas

Suteiktų konsultacijų skaičius

650

Š. Vasiliūnienė

I–IV

Surašytų antrinės teisinės
pagalbos prašymų skaičius,
vnt.

130

Š. Vasiliūnienė

I–IV

193,5 (D)

193,5

7,4

11,7 (D)

11,7

11,5

01.02.01.04.09 Mobilizacijos
administravimas

01.02.01.04.10 Civilinės saugos
organizavimas

01.02.01.04.11 Žemės ūkio funkcijų
vykdymas

Parengta ir pateikta pirminės
teisinės pagalbos teikimo
ataskaita, vnt.

1

Š. Vasiliūnienė

I

Valstybės biudžeto asignavimų
poreikio valstybės perduotai
savivaldybėms priskirtai funkcijai
atlikti planavimas pagal
patvirtintas lėšų apskaičiavimo
metodikas

Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms, įsisavinimas proc.

100

L. Mainonis

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
mobilizacijos plano tikslinimas

Patikslintas planas

1

L. Mainonis

II

Valstybės biudžeto asignavimų
poreikio valstybės perduotai
savivaldybėms priskirtai funkcijai
atlikti planavimas pagal
patvirtintas lėšų apskaičiavimo
metodikas

Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms, įsisavinimas,
proc.

100

L. Mainonis

I–IV

Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo plano
tikslinimas

Plano tikslinimų skaičius, vnt.

2

L. Mainonis

I–IV

Civilinės saugos funkcinių
pratybų organizavimas

Organizuota pratybų, vnt.

1

L. Mainonis

II

Civilinės saugos būklės
patikrinimų vykdymas
savivaldybės ūkio subjektuose

Įvykdyta patikrinimų, vnt.

4

L. Mainonis

I–IV

Žemės ūkio skyriaus 2018 m.
veiklos ataskaitų parengimas

Parengtų ataskaitų
Administracijai ir Žemės ūkio
ministerijai skaičius

2

J. Zabėla

I–IV

Pieno gamybos apskaitos
administravimas

Priimta tiesiogiai iš pieno
gamintojų ir perduota VĮ
ŽŪIKVC

3

A. Sabienė

I–IV

Ūkininko ūkio įregistravimas ir
išregistravimas

Atliktų ūkininko ūkio
įregistravimo ir išregistravimo
procedūrų skaičius, vnt.

80

A. Sabienė

I–IV

Žemės ūkio valdų registravimas
ir registro duomenų kasmetinis
atnaujinimas

Naujai užregistruotų ir
atnaujintų duomenų žemės
ūkio ir kaimo valdų registre
skaičius, vnt.
Priimtų iš seniūnijų, patikrintų
ir išsiųstų į ŽŪIKVC skaičius,
vnt.

60

A. Janušonienė

I–IV

400

A. Janušonienė

Pareiškėjų priėmimas paramai už Priimtų paraiškų skaičius, vnt.
žemės ūkio naudmenas ir kitus
plotus bei gyvulius gauti

200

A. Sabienė, A. Janušonienė,
D. Nariūnienė

I–IV

Parama bičių papildomam
maitinimui

Priimtų paraiškų skaičius, vnt.

100

A. Sabienė

I–IV

Ūkininkų konsultavimas KPP
administravimo klausimais

Konsultacijų ar paraiškų
skaičius, vnt.

400

J. Zabėla, A. Sabienė,
A. Janušonienė,
D. Nariūnienė

I–IV

30

A. Sabienė

I–IV

KPP priemonių administravimas Paruošta paraiškų, mokėjimo
prašymų, metinių, galutinių
ataskaitų

12,9 (D)

12,9

11,3

19,8 (D)

19,8

11,3

117,9 (D)

117,9

87,5

Parama pasėlių draudimui

Priimtų paraiškų skaičius, vnt.

25

D. Nariūnienė

I–IV

Palūkanų kompensavimo
skaičiavimas

Pateiktų prašymų skaičius,
vnt.

5

A. Janušonienė

I–IV

Priminimų ruošimas ir išsiuntimas Išsiųstų priminimų skaičius,
skolininkams už iš valstybės
vnt.
nuomojamas žemes

200

A. Janušonienė

I–IV

Valstybinės nuomojamos žemės
apskaičiavimas ir tikslinimas

1900

D. Nariūnienė

I–IV

Traktorių ir savaeigių žemės ūkio Įregistruotų traktorių ir kitos
mašinų ir jų priekabų registro
technikos skaičius, vnt.
tvarkymas
Išregistruotų traktorių ir kitos
technikos skaičius, vnt.

400

J. Zabėla

I–IV

10

J. Zabėla

I–IV

Traktorių ir savaeigių žemės ūkio Atliktų traktorių ir kitos
mašinų ir jų priekabų techninė
žemės ūkio etchnikos apžiūrų
apžiūra
ir išduotų techninių talonų
skaičius, vnt.

1000

J. Zabėla

I–IV

Medžiojamų gyvūnų žemės ūkiui Išnagrinėtų medžiojamų
padarytos žalos nustatymas
gyvūnų žemės ūkiui padarytai
žalai nustatyti prašymų
skaičius, vnt.

1

Komisijos pirmininkas
J. Zabėla

I–IV

Suformuotų deklaracijų
skaičius, vnt.

01.02.01.04.13 Socialinių išmokų
skaičiavimo ir mokėjimo
administravimas (laidojimo
išmoka)

Prašymų, reikiamų dokumentų
Asmenų, gavusių išmokas,
priėmimas, suvedimas į sistemas skaičius
ir duomenų pateikimas Apskaitos
skyriui

420

L. Grigienė

I–IV

106,6 (SB)
5,5 (D)

106,6
5,5

4,9

01.02.01.04.14 Socialinės paramos
mokiniams
administravimas

Socialinės paramos mokinams
lėšų poreikiui reikalingos
informacijos ruošimas,
pateikimas Apskaitos skyriui,
nemokamai maitinamų mokinių
skaičiaus kontrolė pagal
pateiktus mokyklų žurnalus

780

R. Taučkelienė

I–IV

13,8 (D)

13,8

13,5

01.02.01.04.15 Socialinių paslaugų
administravimas

Socialinės globos asmenims su
sunkia negalia lėšų planavimui ir
ataskaitoms informacijos
surinkimas iš savivaldybės ir
valstybinių socialinę globą
teikiančių įstaigų, Apskaitos
sklyriaus ir pateikimas Finansų
skyriui

70

R. Ožalinskienė,
M. Jankauskienė

I–IV

15,6 (D)

15,6

13,2

01.02.01.04.16 Būsto nuomos mokesčių
dalies kompensavimas

Būsto nuomos kompensavimas

Asmenų ir šeimų, kuriems
pasiūlyta pasinaudoti būsto
nuomos mokesčių dalies
kompensavimu, skaičius

pagal poreikį

N. Grincevičienė

I–IV

0,1 (D)

0,1

01.02.01.04.17 Jaunimo teisių apsauga

Jaunimo teisių apsaugos veiklos
vykdymas

Valstybės dotacijų, skirtų
vykdyti valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms, įsisavinimas
(proc.)

100

V.Stokienė

I-IV

15,0 (D)

15,0

01.02.01.05.01 Slaugos ir priežiūros
(pagalbos) tikslinių
kompensacijų
administravimas

Mokėjimo žiniaraščių, ataskaitų
paruošimas, pateikimas
Apskaitos skyriui

Visų įstatyme nustatytų
išmokų rūšių gavėjų skaičius

540

L. Grigienė

I–IV

68,1 (VB)

68,1

Socialinę paramą gavusių
mokinių skaičius

Patenkintų prašymų skaičius
asmenims su sunkia negalia

13,7

01.02.01.05.02 Išmokų vaikams
administravimas

Mokėjimo žiniaraščių, ataskaitų
paruošimas, pateikimas
Apskaitos skyriui

Visų įstatyme nustatytų
išmokų rūšių gavėjų skaičius

4700

L. Grigienė

I–IV

28,9 (VB)

28,9

01.02.01.06.01 Palūkanos

Palūkanų mokėjimo pagal
Laiku sumokėtos palūkanos,
savivaldybės pasirašytas paskolų proc.
sutartis planavimas ir analizė

100

D. Petrėnienė

I–IV

40,5 (SB)

40.5

01.02.01.06.02 Ilgalaikės paskolos

Savivaldybės pasirašytų paskolų Laiku grąžintų paskolų suma,
sutarčių vykdymo priežiūra
proc.

100

D. Petrėnienė

I–IV

733.3

733

4

A. Dagienė

I–IV

13.9

14

I–IV

1703,3 (VB)

1703,3

01.02.01.07.01 Tarpinstitucinio
Koordinuotai teikiamų švietimo Suorganizuotų Vaiko gerovės
bendradarbiavimo plėtra pagalbos, socialinių ir sveikatos komisijos posėdžių skaičius,
vaiko gerovės užtikrinimui priežiūros paslaugų vaikams nuo vnt.
gimimo iki 18 metų ir asmenims,
turintiems didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių iki
21 metų ir jų tėvams (globėjams,
rūpintojams) paslaugų
organizavimas

02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa
02.02.01.01.01 Slaugos (priežiūros)
tikslinių kompensacijų
skyrimas ir mokėjimas

Slaugos ir priežiūros (pagalbos)
tikslinių kompensacijų ir šalpos
kompensacijų dokumentų
priėmimas ir patikra, sprendimų
parengimas, išmokų
perskaičiavimas ir pratęsimas,
išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas, pranešimų
teikimas VSDF Pasvalio skyriui,
bylų parengimas išsiuntimui,
specialiųjų poreikių lygio
nustatymas neįgaliesiems,
pažymų parengimas, neįgaliojo
pažymėjimo išdavimas

Išnagrinėtų prašymų skaičius,
vnt.

420

L. Grigienė

Pasirašytų ir patikrintų
sprendimų dėl kompensacijų
mokėjimo skaičius

450

R. Ožalinskienė,
L. Grigienė

pagal poreikį

N. Grincevičienė

I-IV

I–IV

938,5 (SB)

938,5

I–IV

191,0 (SB)

191,0

02.02.01.01.03 Venkartinės valstybės
paramos ir kompensacijų
skyrimas ir mokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų ir išnagrinėtų prašymų
išmokų mokėjimo dokumentų
skaičius, vnt.
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas, pateikimas
Apskaitos skyriui

02.02.01.01.04 Socialinių pašalpų
skyrimas ir mokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra,
informacijos iš duomenų bazių
surinkimas, turto vertės
nustatymas, sprendimų
parengimas, pašalpos mokėjimo
dokumentų (žiniaraščių) ir
ataskaitų parengimas ir duomenų
į sistemas suvedimas, duomenų
pateikimas Apskaitos skyriui

Priimtų ir išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

2300

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

Pasirašytų ir patikrintų
sprendimų skaičius, vnt.

2800

N. Grincevičienė

Dokumentų priėmimas ir patikra,
informacijos iš duomenų bazių
surinkimas, turto vertės
nustatymas, sprendimų
parengimas, kompensacijos
mokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų į
sistemas suvedimas, duomenų

Priimtų prašymų
kompensacijoms skirti
skaičius, vnt.

1750

S. Traškevičienė, S.
Strelčiūnienė

Parengtų pažymų apie šeimos
pajamas skaičius, vnt.

1750

S. Traškevičienė, S.
Strelčiūnienė

02.02.01.01.05 Kompensacijų už būsto
šildymą, kietą kurą, šaltą
vandenį skyrimas ir
mokėjimas

13.7

sistemas suvedimas, duomenų
pateikimas Šilumą skaičiuojančiai Priimtų ir patikrintų
sprendimų skaičius, vnt.
įmonei, Apskaitos skyriui
Dokumentų dėl kredito ir
palūkanų kompensacijų
daugiabučių namų renovacijai
priėmimas ir patikra,
informacijos iš duomenų bazių
surinkimas, pažymų apie šeimos
pajamas parengimas, duomenų į
sistemas suvedimas, duomenų
pateikimas Apskaitos skyriui ir
namų bendrijoms

Parengtų pažymų skaičius,
vnt.

2900

N. Grincevičienė R.
Ožalinskienė

160

S. Traškevičienė, S.
Strelčiūnienė

02.02.01.01.06 Laidojimo pašalpų
mokėjimas

Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų ir išnagrinėtų prašymų
sprendimų parengimas, pašalpos skaičius, vnt.
mokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų į
sistemas suvedimas, duomenų
pateikimas Apskaitos skyriui

420

L. Grigienė

I–IV

178,3 (SB)

178,3

02.02.01.01.07 Nemokamo maitinimo
moksleiviams skyrimas

Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų prašymų socialinei
maitinimo skyrimo dokumentų
paramai mokiniams skaičius,
parengimas ir suvedimas į
vnt.
sistemas
Mokinių, gaunančių
nemokamą maitinimą
skaičius, vnt.

495

R. Taučkelienė

I–IV

272,5 (D)

272,5

868

R. Taučkelienė

Dokumentų priėmimas ir patikra, Mokinių, gavusių mokinio
reikiamų skyrimo dokumentų
reikmenis skaičius, vnt.
parengimas ir suvedimas į
sistemas

764

R. Taučkelienė

I–IV

60,0 (D)

60,0

Prašymų ir reikiamų dokumentų
priėmimas ir patikra, parengimas
komisijos svarstymui, paramos
išmokėjimo dokumentų
rengimas, duomenų suvedimas į
sistemas, sprendimų projektų
rengimas ir pateikimas Apskaitos
skyriui

Išnagrinėtų prašymų skaičius,
vnt.

150

R. Taučkelienė

I–IV

38,0 (SB)

38,0

Organizuotų Socialinės
paramos komisijų posėdžių
skaičius, vnt.
Parengtų sprendimų skaičius,
vnt.

11

R. Taučkelienė

150

R. Ožalinskienė,

Lėšų planavimas, atsiskaitymas
Finansų skyriui

Parengta 2019 m. sąmata,
2018 m. metinės ataskaitos,
ketvirtinės ataskaitos,
papildomos ir patikslintos
sąmatos (pagal poreikį)

A. Dromantienė

I–IV

22,0 (SB)

22,0

I–IV

82,0 (VB)

82,0

I–IV

3662,7 (VB)

3662,7

02.02.01.01.08

Mokinių aprūpinimo
mokinio reikmenimis
skyrimas

02.02.01.01.09 Vienkartinės materialinės
paramos teikimas
(vienkartinis)

02.02.01.01.10 Organizuoti keleivių ir
socialiai išskirtinų
gyventojų grupių
pavežėjimą ir kelių
transporto vežėjų
važiavimo išlaidų
kompensavimas

1 sąmata, 4 ketvirtinės
ataskaitos

02.02.01.02.09 Vienkartinė išmoka vaikui Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų ir išnagrinėtų prašymų
gimus
pašalpos išmokėjimo dokumentų skaičius, vnt.
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas
Priimtų sprendimų skaičius,
vnt.

220

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

220

R. Ožalinskienė,

02.02.01.02.10 Išmoka vaikui mokėti

1350

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

2200

R. Ožalinskienė

Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų ir išnagrinėtų prašymų
pašalpos išmokėjimo dokumentų skaičius, vnt.
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas ir
Priimtų sprendimų skaičius,
perdavimas Apskaitos skyriui
vnt.

Pažymų kompetetingai valdžios Parengtų ir pasirašytų pažymų
institucijai apie išmokėtas
skaičius, vnt.
išmokas šeimai ir išmokas mirties
atveju užsieniečiams,
gyvenantiems Lietuvoje, ir
lietuviams užsienyje rengimas

54

V. Tamošiūnienė

02.02.01.02.11 Vienkartinė išmoka nėščiai Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų prašymų ir sprendimų
moteriai
pašalpos išmokėjimo dokumentų skaičius, vnt.
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas,
perskaičiavimas ir perdavimas
Apskaitos skyriui

106

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

I–IV

4,5 (VB)

4,5

02.02.01.02.12

Priimtų prašymų skaičius, vnt.

150

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

I–IV

146,0 (VB)
150,0 (SB)

146,0
150,0

Priimtų sprendimų skaičius,
vnt.

245

R. Ožalinskienė,

02.02.01.02.13 Našlaičių įsikūrimo išmoka Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų prašymų skaičius, vnt.
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas,
Parengtų sprendimų skaičius,
perskaičiavimas ir perdavimas
vnt.
Apskaitos skyriui

15

M. Mikalauskaitė

I–IV

46,5 (VB)

46,5

73

R. Ožalinskienė

02.02.01.02.14 Globos (rūpybos) tikslinis
priedas (šeimos, šeimynos)
vaiko laikinosios
priežiūros išmokai

19

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

I-IV

142,0 (VB)

142,0

19

R. Ožalinskienė,

7-Jan

R. Ožalinskienė

I–III

8,0 (SB)

8,0

Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų prašymų skaičius, vnt.
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas,
Parengtų sprendimų skaičius,
perskaičiavimas ir perdavimas
vnt.
Apskaitos skyriui

8

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

I–IV

18,6 (VB)

18,6

8

R. Ožalinskienė

Išmokas gimus vienu metu Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų prašymų skaičius, vnt.
daugiau kaip 1 vaikui
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas,
Parengtų sprendimų skaičius,
perskaičiavimas ir perdavimas
vnt.
Apskaitos skyriui

2

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

I–IV

12,4 (VB)

12,4

2

R. Ožalinskienė

Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų prašymų skaičius, vnt.
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas,
Parengtų sprendimų skaičius,
perskaičiavimas ir perdavimas
vnt.
Apskaitos skyriui

2

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

I–IV

3,6 (VB)

3,6

2

R. Ožalinskienė

Išmoka įsivaikinus vaiką Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų prašymų skaičius, vnt.
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas,

2

M. Mikalauskaitė,
O. Skrebytė-Zakrienė

I–IV

5,9 (VB)

5,9

Globos (rūpybos) išmoka Dokumentų dėl pagalbos pinigų
priėmimas ir patikra, pašalpos
išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas,
perskaičiavimas ir perdavimas
Apskaitos skyriui

Dokumentų priėmimas ir patikra, Priimtų prašymų skaičius, vnt.
pašalpos išmokėjimo dokumentų
parengimas ir duomenų
suvedimas į sistemas,
Parengtų sprendimų skaičius,
perskaičiavimas ir perdavimas
vnt.
Apskaitos skyriui

02.02.01.02.16 Religinių bendruomenių ir Susipažinimas su pateiktais
NVO teikiamų socialinių projektais, pateikimas
paslaugų rėmimas
finansavimui
02.02.01.17

02.02.01.18

02.02.01.03.19

02.02.01.03.20

Išmoka besimokančio ar
studijuojančio asmens
vaiko priežiūrai

Išmoka privalomosios
pradinės karo tarnybos
kario vaikui

Finansuotų projektų skaičius,
vnt.

suvedimas į sistemas,
perskaičiavimas ir perdavimas
Apskaitos skyriui
02.02.01.03.01 Socialinės globos paslaugų
kompensavimas neįgaliems
asmenims pensionatuose ir
šeimynose

02.02.01.03.04 Žmonių su negalia
nevyriausybinių
organizacijų socialinės
reabilitacijos projektų
rėmimo programa

02.02.01.03.05 Būsto ir aplinkos
pritaikymas neįgaliesiems

02.02.01.03.06 Neįgaliųjų socialinė
integracija per kūno
kultūrą ir sportą

Parengtų sprendimų skaičius,
vnt.

2

R. Ožalinskienė

Gautų ir išnagrinėtų prašymų
skaičius, vnt.

50

M. Jankauskienė

Parengtų sprendimų skaičius,
vnt.

160

R. Ožalinskienė

Sudarytų sutarčių ir
susitarimų dėl sutarties
pakeitimų, parengtų finansinių
galimybių pažymų skaičius

40/110

M. Jankauskienė,
D. Braždžionienė

Organizuotų komisijos
posėdžių ir parengtų
protokolų skaičius, vnt.

12

M. Jankauskienė

Įvertintų projektų skaičius,
vnt.

4

M. Jankauskienė

Vertinimo komisijos posėdžių
ir protokolų skaičius, vnt.

2

M. Jankauskienė

Parengtų ir pasirašytų
sutarčių skaičius, vnt.

8

A. Dromantienė

Organizaciniai darbai pritaikant
būstą neįgaliesiems (prašymų ir
dokumentų priėmimas, jų
patikra, eilės sudarymas, darbų
pirkimo, komisijos darbo
organizavimas, pritaikytų
priėmimo būstų organizavimas,
ataskaitų rengimas

Išnagrinėtų prašymų skaičius,
vnt.

11

R. Taučkelienė

Priimtų komisijos sprendimų
skaičius, vnt.

11

R. Taučkelienė

Pritaikytų būstų skaičius, vnt.

6

R. Taučkelienė

Keltuvų techninė priežiūra

Prižiūrimų objektų skaičius,
vnt.

5

R. Taučkelienė

12

R. Savickas

160

R. Savickas

Organizaciniai darbai skiriant
socialines paslaugas, prašymų ir
reikiamų dokumentų priėmimas
ir patikra, finansinių galimybių
vertinimas, teikimas komisijai
nagrinėti, protokolų, sprendimų,
nukreipimų rengimas, duomenų
suvedimas į sistemas, duomenų
lėšų planavimui rengimas

Neįgaliųjų socialinės
reabilitacijos pateiktų projektų
vertinimo organizavimas,
sutarčių rengimas

Pasvalio rajono sergančių
Pastoviai sportuojančių
cukriniu diabetu draugijos
neįgaliųjų skaičius
"Sveikata" sporto užsiėmimų
organizavimas, neįgaliųjų sporto Dalyvių skaičius
šventės organizavimas

I–IV

206,2 (D)
120,0 (SB)

206,2
120,0

I–IV

40,0 (VB)
(SB)

7,7

40,0
7,7

I–IV

13,7 (VB)
13,0 (SB)
4,6
(VB)

13,7
13,0
4,6

I–IV

2,9 (VB)
0,7 (SB)

2,9
0,7

03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa
03.02.01.01.03 Neformalaus suaugusiųjų
švietimo programų
įgyvendinimas

Neformalaus suaugusiųjų
NŠŠ programose dalyvavusių
švietimo programų įgyvendinimo asmenų skaičius/ Įgyvendintų
organizavimas, stebėsena ir
NŠŠ programų skaičius
priežiūra

300/6

V. Stokienė

I–II

0,6 (SB)

0,6

03.02.01.02.12 NVŠ programų
įgyvendinimas

Neformaliojo švietimo programų NVŠ programose dalyvavusių
įgyvendinimo organizavimas,
asmenų skaičius; Įgyvendintų
stebėsena ir priežiūra
NVŠ programų skaičius

800/28

V. Stokienė

I–IV

56,2 (SB)

56,2

03.02.01.02.13 Kompleksinės gabių
mokinių ugdymo ir
skatinimo programos
įgyvendinimas

Rajono ugdymo įstaigų mokinių Bendruomeniškumo
skatinimo ir Bendruomeniškumo programos renginių skaičius
programų įgyvendinimo
koordinavimas

34

dr. G. Vilys,
V. Bajoriūnaitė,
R. Šileikienė, A. Dagienė,
R. Savickas, V. Stokienė

I–IV

10,0 (SB)

10,0

1,4

03.02.01.02.15 Moksleivių, gyvenančių
kaimo vietovėse,
neatlygintino pavėžėjimo į
mokyklas ir į namus
organizavimas

Moksleivių, gyvenančių kaimo
Vidutinis kompensuotų
vietovėse, neatlygintino
gavėjų skaičius
pavėžėjimo į mokyklas ir į namus
organizavimas

04.02.01.01.12 Leidyba

Dalinis prisidėjimas pagal
pateiktas paraiškas leidniams
išleisti

1502

R. Savickas

I–IV

320,0 (SB)

320,0 (SB)

04 Kultūros programa
Dalinai finansuotų leidinių
skaičius

4

D. Grigaravičienė

II–III

7,5 (SB)

7,5

04.02.01.01.17 Savivaldybės kultūros ir
Pasvalio Krašto premijos
meno premijoms finansuoti skyrimas

Premiją gavusių asmenų
skaičius

1

D. Grigaravičienė

IV

2,0 (SB)

2,0

04.02.01.01.18 Pasvalio krašto kultūros
skatinimas

Įgyvendintų iniciatyvų /
renginių skaičius

1

D. Grigaravičienė

III–IV

Pasvalio kraštui aktualių
kultūrinių renginių inicijavimas,
koordinavimas

05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa
10

V. Kuodis

I–IV

75,0 (SB)

25,0

50,0

05.03.01.01.02 Visuomeninių pastatų
Projektų parengimas ir vykdymo Suremontuotų visuomeninių
remontas, modernizavimas priežiūra
pastatų skaičius
ir šiluminio efektyvumo
didinimas

1

R. Endziulaitis

I–IV

175,0 (SB)

105,0

70,0

05.03.01.02.02 Vietinės reikšmės kelių
Projektų parengimas ir vykdymo Rekonstruotų objektų
rekonstravimas, remontas, priežiūra
skaičius, vnt.
plėtra ir priežiūra

11

R. Endziulaitis

I–IV

150,0 (SB)

50,0

100,0

05.03.01.02.03 Inžinerinės infrastruktūros Projektų parengimas ir vykdymo Rekonstruotų objektų
tinklų rekonstravimas,
priežiūra
skaičius, vnt.
remontas ir priežiūra

2

V. Kuodis, A. Asauskas

I–IV

120,0 (SB)

05.03.01.03.01 Viešosios paskirties
Lėšų planavimas
pastatų energetiniai auditai

1

V. Kuodis, A. Asauskas

I–IV

V. Kuodis, A. Asauskas

I–IV

V. Kuodis, A. Asauskas

I–IV

6,0 (SB)

2,0

2

V. Kuodis, A. Asauskas

I-IV

9,5 (SB)

9,5

2

V. Kuodis, A. Asauskas

I-IV

0,5 (SB)

0,5

K. Klivečka

I–IV

V. Bajorūnas

I–IV

05.03.01.01.01 Socialinio būsto remontas Paprastojo remonto atlikimas ir
jo priežiūra

Suremontuotų / atnaujintų
socialinių būstų skaičius

Atliktų viešosios paskirties
pastatų energetinių auditų
skaičius

05.03.01.03.02 Lėšos skirtos apmokėti už Lėšų planavimas
statybos leidimus
05.03.01.03.03 Turto vertinimas,
Lėšų planavimas
įregistravimas,
inventorizacija
05.03.01.03.05 Daugiatiksliai plėtros
projektai

Projektų parengimas ir vykdymo Įgyvendintų projektų skaičius
priežiūra

05.03.01.03.06 Ilgalaikio materialaus turto Lėšų planavimas
draudimas

Apdraustų statinių skaičius

05.03.01.04.01 Žemės sklypų formavimas Projektų parengimas ir vykdymo Parengtų projektų skaičius
ir pertvarkymo projektai priežiūra
05.03.01.04.03 Žemės sklypų kadastrinių
matavimų ir reikalingų
topografinių nuotraukų
atlikimas

Lėšų planavimas

Atliktų kadastrinių matavimų
ir topografinių nuotraukų
skaičius

20

15,0 (D)
3,0 (SB)

120,0

15,0

4,0

3,0

05.03.01.04.05 Teritorijų planavimo
dokumentų parengimas ir
tikslinimas

Projektų parengimas ir vykdymo Parengtų / patikslintų
priežiūra
teritorijų planavimo
dokumentų skaičius

0

K. Klivečka

I–IV

06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa
120

A. Lindienė

I–IV

25,0 (SB)

Aplinkos monitoringo programa Įgyvendintų programų
skaičius

1

A. Lindienė

I–IV

5,1 (SB)

06.01.01.01.03 Medžiojamų gyvūnų
Miško želdinių ir žėlinių apsauga, Vykdomų prevencinių
daromos žalos prevencijos bebrų gausos reguliavimas ir jų priemonių skaičius
priemonių diegimas
pastatytų užtvankų ardymas,
naminiams gyvūnams vilkų
padarytos žalos kompensacija

6

A. Lindienė

I–IV

19,2 (SB)

19,2

06.01.01.01.04 Visuomenės švietimas ir
skatinimas

Plakatų, laikraščių, žurnalų,
Vykdomų prevencinių
knygų, lankstinukų, skirtų
priemonių skaičius
aplinkosauginiam švietimui,
įsigijimas bei prenumerata,
Aplinkos tvarkymo konkursų
organizavimas; Ugdymo įstaigų,
nevyriausybinių organizacijų
aplinkosauginė veikla, jų
parengtų aplinkosauginių
projektų ir programų
įgyvendinimas

7

A. Lindienė

I–IV

10,4 (SB)

10,4

06.01.01.01.05 Želdinių įsigijimas,
sodinimas ir priežiūra

Seniūnijų bendro naudojimo
teritorijose želdinių sodinimas,
priežiūra

Pasodintų želdinių bendro
naudojimo vietose skaičius

3500

J. Grincevičienė, seniūnijos

I–IV

17,0 (SB)

17,0

06.01.01.01.08 Absorbentų ir kitų
priemonių, reikalingų
avarijų padariniams
likviduoti, įsigijimas

Avarijų likvidavimo priemonių
įsigijimas

Avarijų, kuriose buvo
likviduoti jų padariniai,
skaičius

4

L. Mainonis

I–IV

3,5 (SB)

3,5

06.01.01.01.11 Taršos mažinimo
priemonių įgyvendinimas

Makrofitų šienavimas Lėvens
upėje ir Pasvalio tvenkinyje

Įgyvendintų taršos mažinimo
priemonių skaičius

2

A. Lindienė

I–IV

2,0 (SB)

2,0

06.01.01.01.12 Kitos aplinkosaugos
priemonės

Invazinių pavojingų augalų
(Sosnovo barštis) naikinimas;
saugojamų teritorijų, gamtos
paminklų ir gamtos paveldo
objektų tvarkymas ir kt.

Priemonių skaičius

3

A. Lindienė

I–IV

25,0 (SB)

25,0

06.01.01.01.14 Komunalinių atliekų
surinkimas ir tvarkymas

Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Surinktų atliekų kiekis, t

5300

A. Lindienė

I–IV

600,0 (SB)

600,0

06.01.01.02.01 Melioracijos ir
hidrotechninių statinių ir
įrenginių rekonstravimas,
remontas ir priežiūra

Avarinių melioracijos statinių
remontas; melioracijos statinių
remontas gyvenvietėse; griovių
remontas ir priežiūra

Suremontuotų / rekonstruotų
melioracijos ir hidrotechninių
statinių ir įrenginių skaičius

18

V. Kuodis

I–IV

319,0 (D)

319,0

06.01.01.01.01 Atliekų tvarkymas

Bešeiminikių atliekų tvarkymas

06.01.01.01.02 Aplinkos monitoringo,
kitų tyrimų programų
įgyvendinimas

Sutvarkytų atliekų kiekis, kai
teršėjas nežinomas, t

07 Investicijų ir verslo rėmimo programa

25,0

5,1

07.01.01.0.01

Smulkiojo verslo subjektų Paramos skyrimo smulkaus
rėmimas
verslo rėmimui administravimas

07.011.02.01.01 Sveikatos priežiūros
paslaugų infrastruktūros
plėtra

Priemonių, gerinančių
Paslaugų gavėjų skaičius
ambulatorinių sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems
asmenims, įgyvendinimas
Pasvalio rajone
Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo
dididnimas

07.01.02.01.02 Socialinių paslaugų ir
infrastruktūros plėtra

07.01.02.02.01

Paramą gavusių smulkaus
verslo subjektų skaičius

Pasvalio rajono savivaldybės
socialinio būsto fondo plėtra

Asmenų, turinčių galimybę
pasinaudoti pagerintomis
sveikatos priežiūros
paslaugomis, skaičius

07.01.02.03.02 Regiono judrumo
didinimas plėtojant
regionų jungtis (Via

I–IV

6,0 (SB)

6,0

12

D. Vasiliūnienė

I–IV

0,5 (SB)
0,5 (VB)

0,5
0,5

5,0 (ES)

5,0

19,9 (SB)

19,9

19,9 (VB)

19,9

225,6 (ES)

225,6

5,1 (SB)

0,1

5,0

62,7 (ES)

0,3

62,4

22100

1

Įsigytų / suremontuotų
socialinių būstų skaičius

5

Įgyvendintų projektų skaičius

Bendruomeninių vaikų globos
namų ir vaikų dienos centrų
tinklo plėtra

Vaikų dienos centrų lankytojų
skaičius

Parengtų globėjų skaičius /
Globojamų vakų, gavusių
socialines paslaugas, skaičius

D. Vasiliūnienė

V. Kuodis, G.Vitkus

I–IV

I–IV

R. Ožalinskienė,
D. Braždžionienė
R. Ožalinskienė,
D. Braždžionienė

I–IV

72,2 (ES)

72,2

I–IV

102,3 (ES)

102,3

R. Ožalinskienė,
D. Braždžionienė

I–IV

9,0 (SB)

1,1

7,9

200,0 (ES)

19,0

181,0

300

G. Vitkus

I–III

12,7 (SB)

0,8

11,9

7,6 (ES)

7,6

2

G. Vitkus

I–IV

19,5 (SB)

19,5

4/105

Įsigytų būstų skaičius

Švietimo įstaigų paslaugų Neformalaus ugdymosi galimybių Investicijas gavusios vaikų
ir infrastruktūros plėtra plėtra Pasvalio muzikos
priežiūros arba švietimo
mokykloje
infrastruktūros pajėgumas

07.01.02.03.01 Kelių transporto
infrastruktūros ir viešųjų
erdvių plėtra, kontrolė ir
priežiūra

E. Tuskėnas

Modernizuotų įstaigų skaičius

Pasvalio rajono bendruomeninai
šeimos namai
Vaiko gerovės ir saugumo
didinimo, paslaugų šeimai,
globėjams (rūpintojams) kokybės
didinimo bei prieinamumo plėtra

Pasvalio lopšelio-darželio
"Žilvitis" modernizavimas

5

Atnaujintos ikimokyklinio ir /
ar priešmokyklinio ugdymo
grupės

Pasvalio P. Vileišio gimnazijos
sporto aikštyno atnaujinimas

Įrengtų statinių skaičius

Pasvalio miesto Biržų gatvės
rekonstravimo I etapas

Rekonstruotos gatvės ilgis,
km

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

Rekonstruoto ir (arba) kuriam
atliktas kapitalinis remontas
kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo,
ir (arba) gatvės ilgis, km

Sustojimo ir poilsio aikštelės
įrengimas Pasvalyje prie
magistralinio kelio Via Baltica

Įrengtų sustojimo ir poilsio
aikštelių skaičius

2,035

98,6

3,5 (VB)

3,5

39,6 (ES)

39,6

G. Vitkus

I–IV

150,0 (Z)

150,0

R. Endziulaitis

I–IV

10,0 (SB)

10,0

42,7 (ES)

42,7

G. Vitkus

II-IV

60,0 (ES)
5,0 (SB)

60,0
5,0

A. Asauskas, G. Vitkus

I–IV

5,0 (SB)

5,0

regionų jungtis (Via
Baltica)
07.01.02.04.01 Daugiatiksliai plėtros
projektai

magistralinio kelio Via Baltica
Daugiatiksliai plėtros projektai

I–IV

2,0 (SB)

2,0

Techninių projektų rengimas ir jų Parengtų techninių
ekspertizė
projektų/ekspertizių skaičius

4

R. Endziulaitis, G. Vitkus,
A. Asauskas

I–IV

5,0 (SB)

5,0

G. Balčiūnaitis

I–IV

0,6 (SB)

0,6

R. Gedvilienė, G. Vitkus

I–IV

Igyvendintų projektų skaičius

Joniškėlio miesto viešosios
infrastruktūros plėtra

Pasvalio rajono Daujėnų
miestelio viešosios
infrastruktūros atnaujinimas

Naujos atviros erdvės
vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst.
gyv. (išskyrus savivaldybių
centrus), m2

Pasvalio rajono Pušaloto
miestelio viešosios
infrastruktūros atnaujinimas

Pasvalio rajono Raubonių
miestelio viešosios
infrastruktūros atnaujinimas

Kraštovaizdžio formavimas ir
ekologinės būklės gerinimas
Joniškėlio dvaro parke

2

41319

Gyventojų, kurie naudojasi
geresnėmis paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius

Pasvalio rajono Saločių miestelio Gyventojų, kurie naudojasi
viešosios infrastruktūros
geresnėmis paslaugomis /
atnaujinimas
infrastruktūra, skaičius

Kraštovaizdžio apsauga

22,0

G. Vitkus

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo Viešojo valdymo institucijos,
kokybės gerinimas savivaldybėje pagal veiksmų programą ESF
lėšomis įgyvendinusios
paslaugų ir (ar) aptarnavimo
kokybei gerinti skirtas
priemones

07.01.02.04.07

22,0 (SB)

2

Joniškėlio dvaro sodybos svirno
tvarkybos darbai

07.01.02.04.04 Kaimo gyvenamųjų
vietovių atnaujinimas ir
plėtra

I–IV

Parengtų investicinių
projektų, galimybių studijų ir
rinkodaros planų skaičius

Investicinių projektų, galimybių
studijų ir rinkodaros planų,
reikalingų paraiškų teikimui,
rengimas

07.01.02.04.03 Ūkio plėtros projektų
įgyvendinimas

G. Vitkus

Gyventojų, kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/infrastruktūra
skaičius

Gyventojų, kurie naudojasi
geresnėmis paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius

Teritorijų, kuriose
įgyvendintos kraštovaizdžio
formavimo priemonės, plotas,

G. Vitkus

G. Vitkus

747

650

454

G. Vitkus

G. Vitkus

G. Vitkus

G. Balčiūnaitis

I–IV

I–IV

I–IV

I–IV

I–IV

I–IV

6,2 (SB)

6,2

104,6 (ES)

104,6

181,0 (Z)

181,0

1,4 (SB)

1,4

35,2 (VB)

0,4

34,8

398,3 (ES)

3,8

394,5

33,4 (SB)

0,4

33,0

13,0 (VB)

13,0

74,0 (ES)

74,0

9,0 (SB)

1,0

8,0

19,3 (VB)

19,3

109,2 (ES)

109,2

7,0 (SB)

7,0

18,3 (VB)

18,3

102,8 (ES)

102,8

74,8 (SB)

74,8

26,0 (VB)

26,0

147,2 (ES)

147,2

58,4 (SB)

0,7

57,7

250,0 (ES)

3,8

246,2

ha
Pasvalio rajono savivaldybės
bendrojo plano koregavimas

07.01.02.05.04 Geriamojo vandens ir
Pasvalio rajono Pamažupių I
nuotekų tvarkymo sistemų kaimo viešosios infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
įrengimas

07.01.02.06.01 Modernizuoti kultūros ir
turizmo (įstaigų)
infrastruktūrą bei
paslaugas

Kraštovaizdžio ir (ar)
gamtinio karkaso formavimo
aspektais pakeisti ar
pakoreguoti savivaldybių ar jų
dalių bendrieji planai

1

Įrengtų objektų skaičius

G.Vitkus

Pasvalio kultūros centro pastato Rekonstruotų objektų
rekonstrukcija (VIP)
skaičius

Pasvalio krašto muziejausmodernaus kultūros
populiarinimo, edukacijos ir
relaksacijos centras

Modernizuoti kultūros
infrastruktūros objektai

K. Klivečka

G. Vitkus

1

G. Vitkus

I–IV

II-IV

I–IV

I–IV

7,8 (SB)

7,8

15,8 (ES)

15,8

60,0 (ES)

60,0

5,0 (SB)

5,0

31,9 (SB)

119,0

518,0 (VIP)

518,0

87,2 (SB)

3,7

200,0 (Z)

Modernaus tarpvalstybinio vaikų Įgyvendintų projektų skaičius
ir jaunimo verslumo
kompetencijų ugdymo tinklo
bibliotekose kūrimas

1

Tarptautinis bibliotekų tinklas
Įgyvendintų projektų skaičius
patrauklios aplinkos sukūrimui ir
pažeidžiamų grupių socialinės
sanglaudos stiprinimui
Įgyvendintų projektų skaičius

1

K. Grabauskienė

I

2,9

50,0 (SB)

08. 01.01.01.02 Religinių bendrijų rėmimas Religinių bendrijų pateiktų
Paramą gavusių religinių
projektų vertinimo
bendrijų skaičius
organizavimas, sutarčių
sudarymas, atsiskaitymo kontrolė

199,0
50,0

19,0 (VB)

11,0

8,0
85,0

185,8 (ES)

100,8

K. Grabauskienė

III–IV

0,2 (SB)

0,2

G. Balčiūnaitis

I–III

9,4 (SB)

0,9

47,9 (ES)

Bendruomenių pateiktų projektų Paramą gavusių
vertinimo organizavimas,
bendruomenių skaičius
sutarčių sudarymas, atsiskaitymo
kontrolė

83,5
200,0

8,5
47,9

08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa
08.01.01.01.01 Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse

30,3

119,0 (Z)

201,9 (ES)

Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir
Rokiškio rajonų savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir
turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra

1,6

14

D. Grigaravičienė

II–IV

14,0 (VB)

14,0

6

D. Grigaravičienė

II–III

20,0 (SB)

20,0

08.01.01.01.03 Policijos įgyvendinamų
projektų rėmimas

Policijos pateiktų projektų /
Paramą gavusių policijos
programų vertinimo
programų/projektų skaičius
organizavimas, sutarčių
sudarymas, atsiskaitymo kontrolė

1

D. Grigaravičienė

I–II

8,0 (SB)

8,0

08.01.01.01.04 Nevyriausybinių
organizacijų rėmimas

Kvietimo teikti projektines
Paremtų nevyriausybinių
paraiškas konkurso būdu
organizacijų skaičius
organizavimas, dalyvavimas
NVO paraiškų vertinime,
sutarčių su finansavimą
gavusiomis NVO parengimas,
atsiskaitymo už lėšų panaudojimą
priežiūra

32

D. Grigaravičienė

II

88,7 (SB)

88,7

Ne konkurso būdu teikiamų
NVO paraiškų vertinimo
organizavimas, sutarčių
sudarymas ir atsiskaitymo už jų
vykdmą priežiūra

Paremtų nevyriausybinių
organizacijų projektų skaičius

59

Kvietimo teikti projektines
paraiškas organizavimas,
renginių šeimos ir darbo
įsipareigojimų tematika
organizavimas

Parengtų projektų skaičius

0

D. Grigaravičienė

II–IV

Renginių, skatinančių derinti
šeimos ir darbo
įsipareigojimus, skaičius

1

Renginių, skatinančių moterų
ir vyrų lygybę bei
diskriminacijos mažinimo
darbo rinkoje, skaičius

1

D. Grigaravičienė

II–IV

20/6

V. Stokienė

I–IV

3

V. Stokienė

I–IV

16,0 (SB)

16,0

20

V. Stokienė

I–II

18,7 (SB)

18,7

1

V. Stokienė

I–IV

0,3 (SB)

0,3

08.01.01.02.01 Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas

08.01.01.02.02 Diskriminacijos mažinimas Kvietimo teikti projektines
ir socialinių problemų
paraiškas organizavimas,
prevencija darbo rinkoje
renginių lyčių lygybės tematika ir
diskriminacijos mažinimo
tematikomis organizavimas
08.01.02.01.02 Vaikų ir jaunimo
neformalaus ugdymo
galimybių ypač kaimo
(vietovėse) plėtojimas

Daugiafunkcių centrų veiklos
Daugiafunkcių centrų
efektyvinimas ir vaikų ir jaunimo organizuojamų
saviraiškos, socialinės aplinkos, renginių/pasitarimų skaičius
laisvalaikio užimtumo gerinimas,
jų veiklos plėtojimas

08.01.02.01.03 Vaikų ir jaunimo
socializacijos projektų
įgyvendinimas

Vaikų ir jaunimo socializacijos
programos koordinavimas ir
įgyvendinimas

08.01.02.01.04 Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
veiklos skatinimas

Kvietimo teikti projektines
paraiškas organizavimas,
dalyvavimas jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų
paraiškų vertinime, sutarčių su
finansavimą gavusiomis
organizacijomis parengimas,
atsiskaitymo už lėšų panaudojimą
priežiūra

08.01.02.01.05 Jaunimo savanoriškos
veiklos skatinimas

Jaunimo savanoriškos veiklos
organizavimas ir priežiūra

Vaikų ir jaunimo
socializacijos programos
koordinavimo komisijos
posėdžiai
Paremtų jaunimo organizacijų
(projektų) skaičius

Akredituotų, savanorius
priimančių organizacijų
skaičius

08.01.02.01.06 Jaunimo reikalų tarybos
veiklos plano
įgyvendnimas

Jaunimo reiklaų tarybos veiklos
plane numatytų priemonių
įgyvendinimo koordinavimas

Veiklos plano įgyvendinimas,
proc.

90

V. Stokienė

I–IV

0,5 (SB)

0,5

08.01.02.01.07 Jaunimo mokymų,
seminarų, konferencijų
organizavimo ir kitų
išlaidų kompensavimas

Jaunimo mokymų, seminarų,
konferencijų organizavimas

Organizuotų renginių
jaunimui skaičius

8

V. Stokienė

I–IV

0,5 (SB)

0,5

08.01.02.01.09 Mobilaus darbo su
jaunimu plėtra

Mobilaus darbo su jaunimu
poreikio teikimo nustatymas

Parengtų analizių skaičius

1

V. Stokienė

I–II

71,3 (SP)

71,3

09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa
09.02.01.01.03 Sveikatos priežiūros
rėmimas įgyvendinant
Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiąją
programą

51

D. Vasiliūnienė

I–IV

7000

D. Vasiliūnienė

I–IV

Vaikų dantų profilaktikos 2019- Programos dalyvių skaičius
2021 m. programa

200

D. Vasiliūnienė

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
Asmenų, dalyvavusių
priklausomybę sukeliančių
programos veiklose, skaičius
medžiagų (narkotikų, alkoholio,
tabako ir kitų) vartojimo
mažinimo ir prevencijos
2017–2019 metų programa

4000

D. Vasiliūnienė

I–IV

Pasvalio rajono savivaldybės
2018–2020 metų savižudybių
prevencijos programa

140

D. Vasiliūnienė

I–IV

6000

D. Vasiliūnienė

I–IV

1

D. Vasiliūnienė

I–IV

1950

D. Vasiliūnienė

I–IV

43,3 (SB)

43,3

2

D. Vasiliūnienė

I–IV

12,8 (SB)

12,8

Sveikatinimo projektų ir
Įgyvendintų projektų skaičius
programų rėmimas įgyvendinant
Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiąją programą
Programos sveikatinimo projektų
finansavimas

Programos dalyvių skaičius

Mokymuose dalyvavusių
asmenų skaičius

Visuomenės sveikatos stebėsenos Asmenų, dalyvavusių
ataskaitos rekomendacijų
veiklose, skaičius
priemonių plano įgyvendinimas

09.02.01.01.05 Sveikatos priežiūros
(asmens ir visuomenės)
paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas

Integruotų priklausomybės ligų
gydymo apslaugų ir kokybės
prieinamumo gerinimas

Parengtas integruotų
priklausomybės ligų gydymo
paslaugų ir kokybės
prieinamumo gerinimo
tvarkos aprašas

09.02.01.01.06 Gyventojų sveikatos
stiprinimas bei ligų
prevencijos vykdymas

Paslaugų prieinamumo bei ligų
Suteiktų paslaugų skaičius
diagnostikos gerinimas; TBC bei
kt. infekcinių ligų profilaktikos
stiprinimas

09.02.01.01.07 Specialistų pritraukimas
sveikatos netolygumams
mažinti

Trūkstamų sveikatos specialistų į Į rajoną pritrauktų specialistų
Pasvalio rajono savivaldybės
skaičius
sveikatos priežiūros įstaigas
pritraukimas apmokant
rezidentūros studijas arba skiriant
ne daugiau kaip 300 eurų
mėnesinę išmoką trūkstamos
specialybės gydytojui.

3/379/950

R. Savickas

I–IV

Įgyvendintų projektų skaičius

1

R. Savickas

I–IV

40,0 (SB)

40,0

Pasvalio r. mėgėjiško sporto
klubų sportinės veiklos
finansavimas: sporto varžybų
organizavimas ir vykdymas,
inventoriaus įsigijimas

Įgyvendintų projektų skaičius

13

R. Savickas

I–IV

40,0 (SB)

40,0

Perspektyvių sportininkų
skatinimas maistpinigiais,
varžybų starto mokesčio
apmokėjimu

Paskatintų sportininkų
skaičius

3

R. Savickas

I–IV

780.8

09.02.01.02.03 Sportinės veiklos
pasirinkimo galimybių
plėtra, gyventojų fizinio
aktyvumo skatinimas

Lietuvos sporto žaidynių varžybų Parengtų ir įgyvendintų fizinio
organizavimas
aktyvumo skatinimo
programų skaičius;
Suorganizuotų renginių
skaičius; Renginių dalyvių
skaičius

09.02.01.02.06 Nevyriausybinių kūno
kultūros ir sporto
organizacijų, viešųjų
įstaigų profesionalaus
sporto projektams
finansuoti

Pasvalio r. didelio meistriškumo
sporto klubų sportinės veiklos
finansavimas: sporto varžybų
organizavimas ir vykdymas,
inventoriaus įsigijimas

09.02.01.02.07 Nevyriausybinių kūno
kultūros ir sporto
organizacijų, viešųjų
įstaigų mėgėjiško sporto
projektams finansuoti
09.02.01.02.08 Nevyriausybinių kūno
kultūros ir sporto
organizacijų, viešųjų
įstaigų perspektyvių
sportininkų skatinimo
projektams finansuoti

Savivaldybės
savarankiškoms
funkcijoms finansuoti*

SB

5947.2

5166.4

1427

Valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
finansuoti

D

1395.8

1395.8

217.2

Z

650

SP

91.2

91.2

Kelių priežiūros ir plėtros
programa

SB

1403.6

488.3

Neformaliam vaikų
švietimui

SB

56.2

56.2

Valstybės investicijų
programa

VIP

518

Savivaldybės
savarankiškoms
funkcijoms finansuoti
(paskolos)
Teikiamoms paslaugoms
finansuoti

Iš viso Savivaldybės
biudžeto asignavimai

10062

650

915.3

1.4

518
7197.9

1645.6

2864.1

Valstybės biudžeto lėšos

VB

Administracijos
direktoriaus rezervas

SB

Iš viso pagal programas:

6177.87

6080.97

20

20

16,260

13,299

0.4

96.9

1,646

2961

*Neįtraukta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai skirti asignavimai ir Savivaldybės tarybos darbo organizavimui ir Savivaldybės tarybos ir Mero sekretoriato veiklai skirti asignavimai

