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2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, TARYBOS 

KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS 

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio2 dalies 1 punktą meras 

planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes 

ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems 

pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės 

tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriuose pirmininkavo, protokolus. 

 

1.1. Savivaldybės tarybos veikla  

 

Savivaldybės taryba – savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, savo įgaliojimus 

įgyvendinanti kolegialiai Savivaldybės tarybos posėdžiuose.  

 

1 pav. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos organizacinė struktūra 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 

Sp-23 buvo pripažinti nutrūkusiais prieš terminą Alekso Varvuolio tarybos nario įgaliojimai, 

Savivaldybės tarybos nariu pripažintas Gediminas Žardeckas, išrinktas pagal Lietuvos 

socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą. 

Savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 3 d. priėmė sprendimą Nr. T1-82 „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“.  Atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos socialdemokratų opozicinės frakcijos 2013 m. kovo 8 d. pateiktą siūlymą Švietimo, kultūros 

ir sporto komiteto nariu patvirtintas Gediminas Žardeckas, Teisėtvarkos ir visuomeninių 

organizacijų komiteto – Alfonsas Pulokas. 



Tame pačiame posėdyje sprendimu Nr. T1-83 pakeista Etikos komisijos sudėtis. 

Atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos socialdemokratų opozicinės frakcijos pasiūlymą, nuspręsta į 

Etikos komisijos sudėtį įtraukti Savivaldybės tarybos narį Gediminą Žardecką ir paskirti jį šios 

komisijos pirmininku. 

Savivaldybės taryba 2013 metais savo darbą planavo pusmečiais (Savivaldybės tarybos 

2012 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T1-276 ir 2013 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-161). 

Visi klausimai, numatyti darbo planuose, aptarti Savivaldybės tarybos posėdžiuose. 

2013 metais Savivaldybės taryba posėdžiavo 11 kartų, svarstė 323 klausimus, 307 

sprendimų projektus, priėmė 302 sprendimus.  

Savivaldybės tarybos posėdžiai buvo šaukiami Reglamento nustatyta tvarka, gyventojai 

informuoti apie jų laiką ir darbotvarkę per vietinę žiniasklaidą bei Savivaldybės interneto svetainę 

www.pasvalys.lt. Savivaldybės posėdžių tiesioginę vaizdo ir garso transliaciją galima stebėti 

internetu. 

Posėdžių lankomumas – 86,8 proc. (2011 m. - 93,3 proc., 2012 m. - 88,8 proc.). 
Visų Savivaldybės tarybos narių pateiktos nedalyvavimo priežastys - pateisinamos. 

 
1 lentelė. 2013 metų posėdžių lankomumas 

  
Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė 01-

15 

02-

20 

04-

03 

04-

24 

05-

29 

06-

2    26 

08- 

28 

09-

26 

10-

23 

11-

27 

12-

18 

Nedalyvavo 

 iš viso 

posėdžiuose 

1. Gediminas 

Andrašūnas 

          n 1 

2. Povilas Balčiūnas      n      1 

3. Antanas Bartulis  n n n   n     4 

4. Gintautas Gegužinskas            0 

5. Aurelija Grybienė            0 

6. Vilhelminas Janušonis  n     n     2 

7. Juozas Jarašūnas n     n n     3 

8. Jūratė Jovaišienė   n   n     n 3 

9. Vilius Petras Leišys      n  n    2 

10. Vladas Linkevičius   n         1 

11. Egidijus Lungis        n    1 

12. Vismantas Matulas     n   n    2 

13. Regina Mitrienė      n  n    2 

14. Algirdas Mulevičius        n    1 

15. Alfonsas Pulokas            0 

16. Marius Skardžius      n      1 

17. Viktoras Stanislovaitis   n     n    2 

18. Antanas Strigūnas            0 

19. Antanas Sudavičius            0 

20. Giedrius Umantas        n    1 

21. Jurgita Vaitiekūnienė n           1 

22. Aleksas Varvuolis n ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

23. Zenonas Zimkus            0 

24. Gintaras Zuoza    n  n    n n 4 

http://www.pasvalys.lt/


25. Rimas Želvys          n  1 

25.  Gediminas Žardeckas ___        n n  2 

 Posėdžių lankomumas 

proc. 

88 88 84 95 96 72 88 72 96 88 88 Vid. 86,8 
proc. 

 

1.2.  Savivaldybės tarybos posėdžiai 
 

Visi Savivaldybės tarybos posėdžių sprendimų projektai ir priimti sprendimai bei vardiniai 

balsavimo rezultatai buvo skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt, informacija 

apie priimtus norminius aktus – rajono laikraštyje „Darbas“. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Savivaldybės 

tarybos sprendimų projektai ir norminiai teisės aktai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo teisės 

informacinėje sistemoje  (TAIS) ir Teisės aktų registre (TAR).  

 

2 lentelė. Savivaldybės tarybos, mero dokumentų veiklos klausimais kaita 2007-2013 m. 

 

Veiklos pavadinimas 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Surašyta Savivaldybės 

tarybos posėdžių 

protokolų 

14 13 12 13 13 10 11 

Užregistruota ir perduota 

vykdymui Savivaldybės 

tarybos sprendimų  

309 277 297 288 278 278 302 

Surašyta Savivaldybės 

tarybos komitetų posėdžių 

protokolų 

50 41 50 44 45 48 43 

Surašyta Savivaldybės 

tarybos kolegijos posėdžių 

protokolų 

10 10 10 12 9 12 11 

Užregistruota ir perduota 

vykdymui Mero potvarkių 

93 76 83 109 91 65 84 

Užregistruota ir perduota 

vykdymui Savivaldybės 

tarybos kolegijos 

sprendimų 

8 1 3 1 1 1 0 

 

Gauti 2 Vyriausybės atstovo tarnybos Panevėžio apskrityje teikimai Savivaldybės tarybai ir 

merui. Informacija apie minėtus teikimus ir reikalavimus Savivaldybės tarybos nariams pateikta 

nustatyta tvarka, abu teikimai yra įvykdyti. 

 

1.2.1. Savivaldybės bendruomenei aktualūs Savivaldybės tarybos 2013 metais priimti 

sprendimai: 

 

2013 m. vasario 20 d. 

Nr. T1-7 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Nr. T1-11 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 

T1-207 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų 

įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo sprendimu nustatytas įkainis už Bendravimo su vaikais 

tobulinimo kursus tėvams – 130 Lt; 

Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“; 

http://www.pasvalys.lt/


Nr. T1-14 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos 

programų patvirtinimo“; 

Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų 

paslaugų įkainių nustatymo“; 

Nr. T1-16 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. 

T1-30 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

Nr. T1-18 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų 

darbų sąrašo patvirtinimo“; 

Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 

T1-47 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“; 

Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono 2013 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos 

darbų programos patvirtinimo“; 

Nr. T1-33 „Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių nustatymo“; 

Nr. T1-35 „Dėl pritarimo projektui „Joniškėlio miesto bendrojo plano ir Gyvenamųjų 

vietovių patikslinimo specialiojo plano  parengimas“ ir dalinio finansavimo paskyrimo“; 

Nr. T1-36 „Dėl pritarimo projektui „Strateginių planų ir studijos parengimas“ ir dalinio 

finansavimo paskyrimo“; 

Nr. T1-38 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“; 

Nr. T1-40 „Dėl bazinės šilumos kainos patvirtinimo“. Šiuo sprendimu patvirtinta bazinės 

šilumos energijos kaina UAB „Lenauda“ 5 metams; 

Nr. T1-41 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T1-

156 „Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei komunalinių atliekų susikaupimo 

normų patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo sprendimu nustatytas tarifas už vieno kubinio metro 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 53,40 Lt be PVM;  

Nr. T1-45 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo 

patvirtinimo“. Šiuo sprendimu patvirtintas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrosios nuosavybės administravimo tarifas 0,41 Lt (be PVM) skaičiuojamas vienam 

kvadratiniam metrui nuosavybės daliai (patalpų naudingam plotui) kas mėnesį.  

2013 m. balandžio 3 d. 

Nr. T1-54 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos vidaus 

struktūros pertvarkymo“.  Šiuo sprendimu nuspręsta nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. nebevykdyti ugdymo 

pagal pradinio ugdymo programą (kodas 85.20) Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijos Meškalaukio pradinio ugdymo skyriuje; 

Nr. T1-55 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų 

skaičiaus 2013-2014 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“; 

Nr. T1-56 „Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo 

patvirtinimo“; 

Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-

72 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

Šiuo sprendimu nustatytas vienos sekundės reklamos transliavimas per Aukštaitijos televiziją TV 

„Langs“ laidos metu – 1 Lt, reklaminio 20 sekundžių vaizdo klipo sukūrimas – 200 Lt; 

Nr. T1-67 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“. Šiuo sprendimu nustatytos socialinių 

paslaugų kainos Grūžių vaikų globos namuose, Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre 

„Viltis“ ir VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės globos padalinyje; 

Nr. T1-69 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano 

patvirtinimo“; 

Nr. T1-73 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui 

finansinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo“; 



Nr. T1-74 „Dėl pritarimo projektui „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ ir 

dalinio finansavimo užtikrinimo“; 

Nr. T1-80 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone“. Šiuo sprendimu suteikti 

Pasvalio apylinkių sen., Ustukių k., esančioms gatvėms pavadinimai – Tilto g., Vytartėlių g.; 

Nr. T1-85 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos 

programos ir priemonių plano patvirtinimo“; 

Nr. T1-88 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto ir Joniškėlio 

apylinkių seniūnijų gyventojų apklausos skelbimo, apklausos komisijos sudarymo, Joniškėlio 

miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijų gyventojų apklausos tvarkos patvirtinimo“. Šiuo sprendimu 

nuspręsta skelbti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto ir Joniškėlio 

apylinkių seniūnijų gyventojų apklausą: Ar pritariate Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijų sujungimui?; patvirtinta Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijų gyventojų 

apklausos tvarka ir sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto ir 

Joniškėlio apylinkių seniūnijų gyventojų apklausos komisija. Jos pirmininku paskirtas Paulius 

Petkevičius, pirmininko pavaduotoja – Rasa Gedvilienė. 

Nr. T1-89 „Dėl Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir 

specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

Nr. T1-90 „Dėl AB „Panevėžio energija“ 2013 m. papildomų investicijų derinimo“; 

Nr. T1-91 „Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2013 

metų objektų sąrašo patvirtinimo“; 

Nr. T1-93 „Dėl Joniškėlio miesto teritorijos bendrojo plano rengimo darbų programos 

patvirtinimo“; 

Nr. T1-94 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų 

gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir pavadinimų patikslinimo plano rengimo darbų programos 

patvirtinimo“; 

Nr. T1-96 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“. Šiuo sprendimu pritarta Pasvalio 

rajono savivaldybės ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stoties 

bendradarbiavimo sutarčiai, numatančiai sudaryti palankias sąlygas Joniškėlio dvaro sodybos ir 

dvaro parko plėtojimui, tvarkymui ir panaudojimui. 

2013 m. balandžio 24 d. 

Nr. T1-119 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone“. Šiuo sprendimu nuspręsta 

suteikti Vaškų sen., Grūžių k., esančiai gatvei pavadinimą Ežerėlio g., Pumpėnų sen., Moliūnų k., 

esančiai gatvei - Eglyno g.; 

Nr. T1-120 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Pasvalio rajone“. Šiuo 

sprendimu nuspręsta pakeisti gatvių charakteristikas: Pasvalio apylinkių sen., Diliauskų k. esančios 

Diliauskų g.,  Kiemelių k. - Kiemelių g. ir Girniūnų g., Pervalkų k. - Dvaro g. ir Ežero g.; Pumpėnų 

sen., Kalno k. - Kalno g., Kriklinių k. - Žaliosios g., Vilkiškių k. - Vilkiškių g.; Vaškų sen., Grūžių 

k. - Julijono Lindės-Dobilo g., Nairių k. - Maučiuvio g.; Krinčino sen., Gulbinėnų k. -Alyvų g., 

Ličiūnų k. - Ąžuolų g., Pajiešmenių k. - Sodų g. ir Taikos g.; Saločių sen., Škilinpamūšio k. - 

Pasienio g., Puškonių k. - Gudiškio g., Raubonių k. - Ąžuolpamūšio g.; 

Nr. T1-123 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos  lėšų vietos 

bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2013 m. gegužės 29 d. 

Nr. T1-127 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 

T1-7 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

Nr. T1-129 „Dėl Viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros 

įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo“; 



Nr. T1-134 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų 

(narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų 

programos įgyvendinimo 2013 m. priemonių plano patvirtinimo“; 

Nr. T1-135 „Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“; 

Nr. T1-136 „Dėl žemės mokesčio tarifus nustatymo 2014 metams“; 

Nr. T1-141 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone“. Šiuo sprendimu suteikti 

pavadinimai: Saločių sen., Saudogalos k., esančiai gatvei – Bajorkelio g.; Saločių mstl., esančiai 

gatvei – Bėrelės g.; Joniškėlio apylinkių sen., Nereikonių k., esančioms gatvėms – Ąžuolų g., 

Malūno g.; 

Nr. T1-145 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro mokamų 

paslaugų įkainių patvirtinimo“; 

Nr. T1-146 „Dėl Vietos projektų finansavimo“. Šiuo sprendimu skirtas laikinas 

finansavimas iš Savivaldybės biudžeto Vietos projektų pareiškėjų: Pasvalio rajono Raubonių kaimo, 

Norių krašto, Švobiškio ir aplinkinių kaimų  bendruomenių ir Pasvalio rajono bendruomenių 

sąjungos įgyvendinamiems projektams. 

2013 m. birželio 26 d. 

Nr. T1-151 „Dėl įkainių už 2013 metų pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos 

egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų 

nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų 

vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“; 

Nr. T1-155 „Dėl  ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“. Šiuo 

sprendimu nuspręsta imti 1500,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti; 

nustatytas paskolos grąžinimo terminas – 2019 m. gruodžio 31 d.; 

Nr. T1-156 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, žemės mokesčio ir nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę lengvatų nustatymo 2013 metams Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijoje“; 

Nr. T1-158 „Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Pasvalio rajono savivaldybės vandens 

telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių patvirtinimo“; 

Nr. T1-162 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje“; 

Nr. T1-163 „Dėl Pasvalio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 

programos patvirtinimo“; 

Nr. T1-166 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 

T1-127 „ Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  Šiuo sprendimu nustatytos šios Pasvalio rajono viešosios vietos, 

kuriose galima prekiauti ir teikti paslaugas: Narteikių kaime – Mūšos gatvėje, prie G. Povilionio 

įmonės pastato; Pasvalio mieste – P. Vileišio gatvė. 

2013 m. rugpjūčio 28 d. 

Nr. T1-180  „Dėl turto nuomos“. Šiuo sprendimu leista Savivaldybės administracijai viešo 

konkurso būdu išnuomoti negyvenamąsias patalpas, esančias: 

Pasvalyje, Geležinkeliečių g. 70, medicininės ir odontologinės praktikos veiklai vykdyti,  bei 

nustatyta pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 10 Lt per mėnesį; 

Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 8-11,  administracinei, teisinei ir apskaitos veiklai vykdyti,  

bei nustatyta pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 3 Lt per mėnesį; 

Nr. T1-181 „Dėl pritarimo projektui „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto 

daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“; 

 Nr. T1-183 „Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo 

netekusiais galios“. Šiuo sprendimu nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pripažinti netekusiais galios 

Savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais buvo patvirtintos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo 

taisyklės, nes nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos 

įstatymo pakeitimo įstatymui  nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo gyvūnų laikymo taisyklių 

tvirtinimas perduotas Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai); 



Nr. T1-184 „Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl 

Išorinės reklamos įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių bei Vietinės 

rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo sprendimu nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pripažintos 

netekusiomis galios Išorinės reklamos įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės;  

Nr. T1-187 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

 Nr. T1-191 „Dėl vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą 

daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“. Šiuo sprendimu patvirtinti vietinės rinkliavos už 

šunų bei kačių registravimą ir laikymą Pasvalio ir Joniškėlio miestų daugiabučiuose namuose 

nuostatai,  nustatyti rinkliavos  dydžiai:  už šunį – 10 Lt, už katę – 5 Lt; 

Nr. T1-192 „Dėl pritarimo projektui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pumpėnų 

miestelyje, Pasvalio rajone“ ir dalinio finansavimo paskyrimo“; 

Nr. T1-193 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje,  nuomos“. Šiuo 

sprendimu leista  išnuomoti viešo konkurso būdu poilsiui organizuoti Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Dvareliškių g. 1, Pasvalyje; 

Nr. T1-195 „Dėl mokesčio už  neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje nustatymo“. 

2013 m. rugsėjo 26 d. 

 Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“. 

Šiuo sprendimu pertvarkyta Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės mokyklos vidaus struktūra, likviduojant 

Jurgėnų pradinio ugdymo skyrių; 

 Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos 

išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Nr. T1-203 „Dėl kreditinės linijos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“. Šiuo 

sprendimu nuspręsta imti 1500 tūkst. litų kreditinę liniją investiciniams projektams finansuoti 

išlaidų kompensavimo būdu; 

Nr. T1-204 „Dėl turto nuomos“. Šiuo sprendimu leista  Savivaldybės administracijai viešo 

konkurso būdu neilgiau kaip 10 metų išnuomoti  negyvenamąsias patalpas, esančias Pasvalyje, 

Vytauto Didžiojo a. 6, ūkinei-komercinei, administracinei, teisinei ir apskaitos veiklai bei nustatyta 

pradinė 1 kv. m nuomos kainą – 10 Lt per mėnesį; 

Nr. T1-207 „Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos 

sritį „Žemės ūkio vandentvarka“; 

Nr. T1-211 „Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 

2013 metų objektų sąrašo pakeitimo“; 

Nr. T1-214 „Dėl UAB „Lenauda“ nepadengtų kuro sąnaudų paskirstymo“. Šiuo sprendimu 

kas mėnesį po 0,70 ct už kWh paskirstytos UAB „Lenauda“ patirtos bet nepadengtos sąnaudos; 

Nr. T1-215 „Dėl kreipimosi“. Šiuo sprendimu nuspręsta kreiptis į Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministeriją, Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Matulą,  Lietuvos geologijos tarnybą 

prie Aplinkos ministerijos, dėl geležinkelio linijos „Rail Baltica“ įtakos karstiniam regionui. 

Sprendimo kopijos išsiųstos  AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Sweco Lietuva“. 

2013 m. spalio 23 d. 

Nr. T1-229 „Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir 

fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžių 2014 metams patvirtinimo“. Šiuo sprendimu patvirtinti 

veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšys ir fiksuoto gyventojų pajamų 

mokesčio dydžiai 2014 metams bei lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 

2014 metams vykdomai veiklai, dydžių sąrašas; 

Nr. T1-234 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 

T1-16 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo patvirtinta vidutinė kieto ar kitokio kuro kaina būsto šildymo 

kompensacijoms skaičiuoti – 90 Lt (su PVM) už 1 kub. m. 

Nr. T1-235 „Dėl pritarimo projektams „Pumpėnų miestelio Mindaugo gatvės 

rekonstravimas“ ir „Kriklinių miestelio Parko gatvės rekonstravimas“ bei dalinio finansavimo 

paskyrimo“; 



T1-238 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 

T1-193 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje, nuomos“ pakeitimo. 

2013 m. lapkričio 27 d. 

Nr. T1-240 „Dėl Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo“. Šiuo sprendimu Pasvalio 

krašto Garbės piliečio vardas suteiktas poetui, vertėjui Vladui Braziūnui už ilgametį indėlį į 

Pasvalio krašto istorijos, kultūros ir tarmės puoselėjimą, Pasvalio vardo garsinimą; 

Nr. T1-241 „Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo“. Šiuo sprendimu Pasvalio krašto 

premija – 4500 Lt – įteikta Pasvalio kultūros centro folkloro ansambliui „Rags“ – už Aukštaitijos 

regiono tradicinio folkloro puoselėjimą ir Pasvalio krašto garsinimą;  

 Nr. T1-242 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“. Šiuo sprendimu pritarta Pasvalio 

rajono savivaldybės ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-

osios rinktinės bendradarbiavimo sutarčiai, numatančiai stiprinti pasitikėjimą krašto apsaugos 

sistema, rengtis valstybės sausumos teritorijos apsaugai ir gynybai bei ekstremalių situacijų 

valdymui Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje; 

 Nr. T1-250 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų teikiamų atlygintinų paslaugų ir 

jų įkainių nustatymo“; 

 Nr. T1-260 „Dėl UAB „Šilumos šaltinis“ šilumos bazinės kainos dedamųjų antriems 

šilumos bazinės kainos galiojimo metams patvirtinimo“. Šiuo sprendimu nustatytos UAB „Šilumos 

šaltinis“ šilumos bazinės kainos dedamosios antriems šilumos bazinės kainos galiojimo metams;  

 Nr. T1-261 „Dėl Pasvalio rajono daugiabučių namų, dalyvaujančių Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos II kvietimu, energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 

programos patvirtinimo“; 

 Nr. T1-262 „Dėl daugiabučių namų, dalyvaujančių Pasvalio rajono energinio efektyvumo 

didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos II kvietimu, sąrašo patvirtinimo“; 

Nr. T1-269 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo  Nr. 

T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“. Šiuo sprendimu nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę atleidimo (mokesčio 

sumažinimo) kriterijai; 

Nr. T1-276 „Dėl apdovanojimo Pasvalio savivaldybės padėkos raštais“. Šiuo sprendimu 

Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštais apdovanoti:  

Lietuvos išeivijos filosofas, Ohajo (JAV) universiteto profesorius Algis Mickūnas už 

išskirtinius mokslinius, humanitarinius, kultūrinius nuopelnus Lietuvai ir gimtajam kraštui, 

akademinio jaunimo ugdymą, darbais įrodytą meilę savo gimtinei, lietuvybės, krašto tradicijų ir 

tarmės puoselėjimą, Pasvalio vardo garsinimą visame pasaulyje;  

Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas Domingo Avellaneda 

Cabanillas už krikščioniškų vertybių puoselėjimą, nuoširdų, pasiaukojantį ir kūrybingą darbą su 

jaunimu, Pasvalio krašto garsinimą.  

2013 m. gruodžio 18 d. 

Nr. T1-279 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2014-2019 metų 

programos patvirtinimo“; 

Nr. T1-280 „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 

2012 metų ataskaitai“; 

 Nr. T1-282 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų programos ir 

viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“; 

Nr. T1-290 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 

T1-70 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“; 

Nr. T1-291 „Dėl Pasvalio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas) techninės 

priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“; 



Nr. T1-292 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo 

naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

T1-293 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-

162 „Dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo“. Šiuo 

sprendimu nuo 2014 m. liepos 1 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų daugiabučiuose namuose, 

kuriuos administruoja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas 

daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, savininkams kaupiamųjų lėšų, 

naudojamų daugiabučių namų bendrosioms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir 

bendrajai inžinerinei įrangai atnaujinti, minimalų kaupiamųjų įmokų dydis – 0,30 Lt už nuosavybės 

teise valdomų 1 kv.m (be PVM) bendro ploto iki savininkai susirinkimo ar balsavimo raštu 

sprendimu priims kitą sprendimą.  

 

1.3. Savivaldybės tarybos komitetų darbo organizavimas 

 

Savivaldybės tarybos veikla tarp posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat 

Tarybos nariams bendraujant su rinkėjais. 

Savivaldybės tarybos komitetai posėdžiavo 43 kartus. Beveik visuose komitetų posėdžiuose 

dalyvavo dauguma Savivaldybės tarybos narių (5 komitetų posėdžiuose nebuvo kvorumo), kai kurie 

komitetų posėdžiai buvo jungtiniai (5 posėdžiai).  

Komitetų posėdžiuose buvo svarstyti Savivaldybės tarybos posėdžių klausimai, išsamiau 

aptariant ir analizuojant pagal jų kompetenciją, komitetams nukreipti įmonių, įstaigų ar gyventojų 

prašymai. Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitete bendru sutarimu buvo svarstomi 

klausimai pagal komiteto kompetenciją ir tie klausimai, dėl kurių komiteto nariams kildavo 

neaiškumų.  

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas (pirmininkas Povilas Balčiūnas) 

posėdžiavo 11 kartų, aptarė 301 klausimą, posėdžių lankomumas – 73 proc. 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė) posėdžiavo 11 

kartų, aptarė 277 klausimus, posėdžių lankomumas – 81 proc. 

Socialinių reikalų, sveikatos, ir aplinkos apsaugos komitetas (Antanas Sudavičius) 

posėdžiavo 11 kartų, apsvarstė  308 klausimus, posėdžių lankomumas – 76 proc. 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas (pirmininkas Antanas Bartulis) 

posėdžiavo 11 kartų, apsvarstė 135 klausimus, posėdžių lankomumas – 70 proc.  

Kontrolės komitetas (pirmininkė Jūratė Jovaišienė) posėdžiavo 3 kartus, apsvarstė 4 

klausimus, posėdžių lankomumas – 83 proc.  

Bendras 2013 metais komitetų posėdžių lankomumas – 77 proc. 

Komitetų posėdžiuose dalyvavo Savivaldybės meras, Savivaldybės mero pavaduotojas, 

Savivaldybės kontrolierė. 

Savivaldybės tarybos nariai privalo reglamento nustatyta tvarka vieną kartą per metus 

atsiskaityti rinkėjams. Savivaldybės administracija 2013 metais Savivaldybės interneto tinklapyje 

skelbė apie Savivaldybės tarybos narių Aurelijos Grybienės, Egidijau Lungio ir Rimo Želvio 

organizuojamus susitikimus su gyventojais. 

Savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos ataskaita rajono gyventojams buvo pateikta 

balandžio ir gegužės mėnesiais vykusių susitikimų su bendruomenėmis metu. 

 

1.4. Savivaldybės tarybos kolegijos darbo organizavimas 

 

2013 metais Savivaldybės kolegija posėdžiavo 11 kartų. Posėdžių metu buvo svarstyti visų 

Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių klausimai, Pumpėnų Švč. M.Marijos Škaplierinės 

parapijos prašymas paremti Pumpėnų jaunimo grupės kelionę į Pasaulio jaunimo dienas. 

Savivaldybės tarybos kolegija pavedė Savivaldybės administracijai, teikiant sprendimo projektą dėl 

Savivaldybės biudžeto patikslinimo, numatyti 5500 Lt Pumpėnų Švč. M.Marijos Škaplierinės 



parapijai Pumpėnų jaunimo grupės kelionės į Pasaulio jaunimo dienas išlaidoms padengti. Likusią 

lėšų sumą kelionei jaunimas surinko organizuodamas įvairius renginius. 

 

1.5. Komisijų darbo organizavimas 

 

2013 metais dirbo nuolatinės komisijos: 

Etikos komisija (pirmininkas Gediminas Žardeckas).  

Administracinė komisija (pirmininkas Antanas Bartulis).  

2013 m. įvyko trys Administracinės komisijos posėdžiai, kurių metu nagrinėti A. M., J. K., 

L. M., padaryti administracinio teisės pažeidimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės 

pažeidimų kodekso 104 straipsnio 2 dalį, 188 straipsnį klausimai. Skirtos administracinės 

nuobaudos 150 Lt, 125 Lt ir įspėjimas.  

Antikorupcinė komisija (pirmininkas Vismantas Matulas). 

Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros taryba (pirmininkas Algimantas Mulevičius). 

2013 metais Kultūros taryba posėdžiavo 3 kartus. Kartu su Švietimo, kultūros ir sporto 

komitetu buvo aptartos Pasvalio kultūros centro ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 

tinklo optimizavimo programos, Pasvalio muzikos mokyklos prašymas pakeisti mokestį už 

neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą, diskutuota dėl mokesčio įvedimo Pasvalio sporto 

mokykloje, svarstyti prašymai skirti lėšų leidybai, išklausyta informacija apie Pasvalio etninės 

kultūros plėtros programos ir priemonių plano 2012 metams vykdymą, pateiktos rekomendacijos 

Savivaldybės tarybai dėl 2013 metų Pasvalio krašto premijos ir Pasvalio krašto Garbės piliečio 

vardo suteikimo. 

Pasiūlyta Pasvalio krašto premija apdovanoti Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblį 

„Rags“ - už Aukštaitijos regiono tradicinio folkloro puoselėjimą ir Pasvalio krašto garsinimą, 

kitiems nominantams įteikti padėkas. 

Pasvalio krašto premija ir Savivaldybės padėkos raštai įteikti nominantams gruodžio 6-ąją, 

minint Pasvalio miesto 516-ąjį gimtadienį. 

Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo komisija (pirmininkas Alfonsas Pulokas).  

2013 metais buvo gauti 3 pasiūlymai suteikti Pasvalio krašto Garbės piliečio vardą. Komisija 

pateikė Savivaldybės tarybai pasiūlymą suteikti Pasvalio krašto Garbės piliečio vardą poetui, 

vertėjui Vladui Braziūnui už ilgametį indėlį į Pasvalio krašto istorijos, kultūros išsaugojimą ir 

tarmės puoselėjimą, Pasvalio vardo garsinimą. 

Pasvalio krašto garbės piliečio vardo regalijos Vladui Braziūnui buvo įteiktos gruodžio 6-ąją, 

minint Pasvalio miesto 516-ąjį gimtadienį. Kartu buvo įteikti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

padėkos raštai Lietuvos išeivijos filosofui, Ohajo (JAV) universiteto profesoriui Algiui Mickūnui už 

išskirtinius mokslinius, humanitarinius nuopelnus Lietuvai ir gimtajam kraštui, akademinio jaunimo 

ugdymą, darbais įrodytą meilę savo gimtinei, lietuvybės, krašto tradicijų ir tarmės puoselėjimą, 

Pasvalio vardo garsinimą visame pasaulyje ir Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 

parapijos klebonui Domingo Avellaneda Cabanillas už krikščioniškų vertybių puoselėjimą, 

nuoširdų, pasiaukojantį ir kūrybingą darbą su jaunimu, Pasvalio krašto garsinimą.  

Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė). 

Per 2013 metus surengti 7 posėdžiai, kuriuose buvo svarstyta Jaunimo iniciatyvų ir projektų  

rėmimo; infrastruktūros, tinkamos šeimų, vaikų ir jaunimo poreikiams, gerinimo situacijos; dėl 

jaunimo savivaldos dienos organizavimo; dėl konsultacijų – diskusijų su jaunimu organizavimo; dėl 

konsultacijų nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo socialinės įtraukties. 

Surengti 4 išvažiuojamieji posėdžiai – Pumpėnų, Vaškų seniūnijose, Pajiešmenių bendruomenėje ir 

Akmenės rajone. 

Rajone veikia Jaunimo organizacijų susivienijimas ,,Apskritas stalas“, Skautų, Ateitininkų, 

Jaunųjų šaulių, Vileišiečių, Maironiečių organizacijos, Mokinių parlamentas, Jaunuomenės 

eucharistinis sambūris, ,,Juventus“, ,,Rokunda“, Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, ,,Kultūrų 

ambasada“, ,,Marabu“, Mokyklų mokinių tarybos, LŠS Panevėžio 5-osios šaulių rinktinės Pasvalio 

7-oji kuopa.  



Jaunimo iniciatyvų projektus teikia jaunimo organizacijos ir judėjimai, jaunimo grupės prie 

kaimo bendruomenių ir daugiafunkcių centrų. 

2013 metais Pasvalio rajono jaunimo organizacijos  ir iniciatyvinės grupės, ugdymo įstaigos, 

kaimo bendruomenės dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos skelbtuose 

konkursuose: 

– Vasaros socializacijos programų konkurse finansuota 20 projektų, panaudota 32 123 Lt. 

Programose dalyvavo 654 vaikų ir paauglių.  

– Jaunimo iniciatyvų projektams panaudota 25 000 Lt, papildomai pritraukta 14 510 Lt 

rėmėjų lėšų, iš viso 39 510 Lt. Paremtos 23 programos, veikloje dalyvavo 5002 jaunuoliai iki 29 

metų, jiems talkino 323 bendruomenių nariai. 

2013 metais pradėtas įgyvendinti Jaunimo problemų sprendimo Pasvalio rajono 

savivaldybėje 2013-2018 metų planas, patvirtintas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-258. 

Pasvalio rajone veikia dešimt daugiafunkcių centrų prie Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės gimnazijos, Saločių Antano Poškos vidurinės, Krinčino Antano Vienažindžio, Pajiešmenių 

pagrindinių mokyklų – Deglėnuose, Gulbinėnuose, Dagiuose, Nakiškiuose, Puškoniuose, 

Kraštuose, Žadeikoniuose, Rauboniuose, Norgėluose, Švobiškyje. Vaiko dienos centrai veikia 

Pasvalyje prie ,,Carito“ organizacijos ir Krinčino parapijos. Baigtas įgyvendinti projektas ,,Sąlygų 

sudarymas šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui Pasvalio rajone“.  

2013 metais tęstas bendradarbiavimas su Akmenės ir Kelmės rajonais. Diskutuota atviro 

darbo su jaunimu, jaunimo reikalų tarybų efektyvinimo klausimais, dalintasi problemomis ir jų 

sprendimais, iniciatyvomis, idėjomis, pristatyti jaunimo projektai.  

Aktuali jaunimo nedarbo problema, todėl palaikomi glaudūs ryšiai su Pasvalio darbo birža, 

pastoviai teikiamos konsultacijos jauniems žmonėms. Surengtas išvažiuojamasis Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdis Vaškuose ,,Lietuvos kaimo plėtros priemonės 

,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimas ir paramos galimybės jauniesiems ūkininkams 2014-

2020 metams“ dalyvaujant Pasvalio rajono jaunimo reikalų tarybos nariams ir Pasvalio rajono 

jaunųjų ūkininkų sąjungos nariams ir vadovams. 

Rajone veikia 10 Profesijos informavimo centrų. Rajono jaunimui, su jaunimu dirbantiems 

žmonėms surengti seminarai - mokymai dėl jaunimo problemų sprendimo metodų, jaunimo 

problemų sprendimo plano įgyvendinimo stebėsenos, atviro darbo su jaunimu, partnerystės tarp 

valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką. Pasvalio rajono 

savivaldybės jaunimo reikalų taryba  kartu su Pasvalio rajono jaunimo organizacijų susivienijimu 

,,Apskritas stalas“ ir Panevėžio apygardos Probacijos tarnyba vykdė nusikaltimų ir kitų teisės 

pažeidimų prevencijos projektą ,,Kartu mes galim“. Lietuvos karių dienai paminėti kartu su Krašto 

apsaugos Savanorių pajėgų 503 ir Lietuvos Šaulių sąjungos Pasvalio 7 kuopomis surengta 

spartakiada. Jaunimas ir moksleivija aktyviai dalyvavo alternatyvios mados šou ,,Išprotėjęs ruduo“. 

Graži tradicija Jaunimo savivaldos diena Savivaldybėje. Geroji šio projekto patirtis  

skleidžiama šalyje, jaunimas mokosi demokratijos, tarpusavio bendravimo meno.  

Toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Vokietijos Obernchirkeno, Lenkijos Žory 

savivaldybės, Latvijos Bauskės ir Iecavos, Gruzijos Čokhatauri savivaldybių jaunimu.  

Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba (pirmininkė Dalia 

Vasiliūnienė).  

Į posėdžius Bendruomenės sveikatos taryba rinkosi 2 kartus. Buvo aptarta Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metų projektų finansinė ataskaita, svarstyta 2013 

metų programos sąmata. Specialiosios programos  sveikatos projektų ir ataskaitų vertinimo 

komisija, į kurios sudėtį įeina 3 Bendruomenės sveikatos tarybos nariai, įvertino 49 pateiktas 2012 

metų projektų įgyvendinimo ataskaitas, 61 pateiktą 2013 metų projektą. Atliktas 2013 metams 

pateiktų projektų svarstymas ir lėšų paskirstymas, pritarta dėl lėšų skyrimo Priklausomybę 

sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos 2013 metų 

priemonėms. Apsvarstytos Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 

metų ataskaitos rekomendacijos ir nuspręsta kartu su Visuomenės sveikatos biuru parengti 



rekomendacijų įgyvendinimo veiklos planą. Apsvarstyti ir numatyti Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos prioritetai 2014 metams, paskelbtas projektų konkursas.  

Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba (pirmininkas 

Povilas Balčiūnas). 

2013 m. organizuoti 3 posėdžiai, juose svarstyti klausimai: 

Dėl netinkamai atliekamų tėvų pareigų. Svarstytos 4 socialinės rizikos šeimos, kurių abu 

tėvai arba vienas iš esamų tėvų netinkamai atlieka savo, kaip tėvų pareigas, t. y. girtauja, smurtauja, 

neprižiūri vaikų, dėl ko vaikai paimami iš biologinių šeimų ir laikinai apgyvendinami globos 

namuose. Posėdžio metu buvo kalbamasi su tėvais, aiškinamasi kokios problemos, sunkumai 

įtakoja jų netinkamą elgesį nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Kartu su tėvais buvo ieškoma problemos 

sprendimo būdų ir priemonių. Tėvai įpareigojami negirtauti, registruotis darbo biržoje, kreiptis pas 

specialistus dėl priklausomybės alkoholiui, lankyti vaikus laikinai apgyvendintus globos namuose, 

bendrauti ir bendradarbiauti su seniūnijos socialiniais darbuotojais ir vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais. 

Dėl šeimų išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitos. Svarstyti 3 

šeimų prašymai ir seniūnijų rekomendacijos dėl šeimų išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, 

auginančių vaikus, apskaitos. Buvo išklausyti rekomenduojamų išbraukti iš apskaitos šeimų 

atstovai, seniūnijos socialinių darbuotojų nuomonės. Priimti teigiami sprendimai svarstomų šeimų 

atžvilgiu ir šeimos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo 

išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos. 

Dėl vaikų grąžinimo į biologinę šeimą. Svarstytas 1 prašymas dėl vaikų grąžinimo į 

biologinę šeimą. Svarstant klausimą buvo surinkta argumentuota bei pagrįsta informacija iš 

seniūnijų, mokyklų, globos namų sprendžiant šiuos klausimus. Buvo kalbėta su tėvais, įvertintas jų 

noras ir gebėjimas patiems savarankiškai pasirūpinti nepilnamečiais vaikais, jų auklėjimu, priežiūra, 

poreikių bei interesų užtikrinimu. Išanalizavus pateiktus dokumentus, išklausius tėvų 

argumentuotus paaiškinimus, buvo priimtas teigiamas sprendimas.  

Dėl leidimo vaikams svečiuotis tėvų namuose. Buvo nagrinėtas 1 klausimas dėl galimybės 

vaikams svečiuotis motinos namuose vasaros atostogų metu. Nuspręsta išleisti vaikus pas motiną 

atostogų metu. Motina įpareigota tinkamai rūpintis vaikais, negirtauti, užtikrinti vaikų interesus ir 

poreikius. 

Dėl nukreipimo į socialinės globos namus. Svarstytas 1 klausimas dėl nepilnamečio, turinčio 

sveikatos problemų, nukreipimo į globos namus (pensionatą). Priimtas teigiamas sprendimas, 

Grūžių vaikų globos namų direktorė įpareigota sutvarkyti dokumentus, reikalingus nukreipiant 

nepilnametį vaiką į socialinės globos namus (pensionatą). 

Socialinės paramos teikimo komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas).  

Komisijos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį, esant būtinumui – dažniau. 2013 m. 

komisija posėdžiavo 12 kartų, juose svarstė šiuos klausimus: 

Dėl vienkartinės socialinės paramos. Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje užregistruota 

117 prašymų vienkartinei socialinei paramai gauti (2012 m. - 153): 23 asmenys (2012 m. – 15) 

kreipėsi vienkartinės socialinės paramos, grįžę iš laisvės atėmimo kardomojo kalinimo vietų (skirta 

22 asmenims), 101 prašymas (2012 m. – 138) - dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo. 

Daugiausia prašymų vienkartinei socialinei paramai užregistruota Pasvalio miesto, Pasvalio 

apylinkių, Pušaloto (2012 m. - Pušaloto, Pasvalio miesto, Joniškėlio apylinkių) seniūnijose. 

Dažniausiai – 75 prašymai - asmenys kreipėsi dėl materialinės paramos gydymui (2012 m. - 102); 

10 - esant sunkiai materialinei padėčiai (2012 m. - 9); 10 - dėl patirtų nuostolių po gaisro (2012 m. - 

10). Socialinės paramos teikimo komisija nepatenkino 5 prašymų gydymui, 1 prašymo esant sunkiai 

materialinei padėčiai.  

Papildomai buvo svarstyti 7 prašymai, kurių svarstymas 2012 metų gruodžio mėnesį buvo 

atidėtas dėl lėšų trūkumo Savivaldybės biudžete. Visi prašymai patenkinti. 

2013 m. sumažėjo vienkartinės socialinės paramos gavėjų skaičius. 



3 lentelė. Suteikta vienkartinė socialinė parama 2011 – 2013 m. 
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2011 24 1560 146 49955 38 7705 10 15000 3 590 221 74810 

2012 15 975 102 20055 9 1180 10 3600 1 50 137 25860 

2013 22 1430 75 16462 10 1425 10 5860 - - 117 25177 

 

Dėl pagalbos į namus paslaugos. 2013 metais svarstyti 49 prašymai (2012 m. - 50), 

paslaugos skirtos 48 asmenims, 1 mirė. Per 2013 m. paslaugos pradėtos teikti 44 asmenims, 2013 

m. gruodžio 31 d. nepatenkintas 4 asmenų paslaugų poreikis (1 Pušaloto sen., 2 Vaškų sen., 1 

Joniškėlio m. sen.). Pagalbos namuose paslaugas organizavo ir teikė Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems dirbantys darbuotojai: 1 organizatorius, 27 

lankomosios priežiūros darbuotojai. Kai pagalbos į namus paslaugos negalėjo būti teikiamos, jos 

buvo keičiamos į pagalbos pinigus. Už gautus pagalbos pinigus (65 Lt per mėnesį) jų gavėjai patys 

pirkosi būtinas pagalbos į namus paslaugas iš kaimynų. Per 2013 metus su prašymais gauti pagalbos 

pinigus kreipėsi 7 asmenys, patenkinti visi prašymai, panaudota 3,8 tūkst. Lt iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų. 

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų kompensacijos, išlaidų karštam 

ir šaltam vandeniui ir išlaidų kietam kurui (dujos, malkos) skyrimo išimties tvarka. Komisija svarstė 

13 prašymų (2012 m. – 3) dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų kompensacijų 

kietam kurui (malkoms) įsigijimo išimties tvarka. 12 prašymų buvo patenkinta, 1 prašymas 

atmestas, kadangi pareiškėjas neturėjo teisės į piniginę socialinę paramą (deklaravo svetimą turtą, 

kurio vertė viršija nustatytą turto vertės normatyvą).  

            Dėl socialinės pašalpos skyrimo išimties tvarka. Komisija svarstė 8 (2012 m. – 6) pareiškėjų 

prašymus (paramos gavėjai buvo neregistruoti Darbo biržoje; registruoti Darbo biržoje trumpiau 

kaip tris mėnesius; bendrai gyvenantys asmenys piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu 

nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų 

normatyvas; dirbo mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės ir darbo užmokestis 

apskaičiuotas mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą; nebuvo išspręstas vaikų išlaikymo 

klausimas). 6 prašymai buvo patenkinti: 3 atvejais socialinė pašalpa buvo skirta tik vaikams, kitais 

3 atvejais - visai šeimai. Komisija 2 prašymų nepatenkino ir sustabdė socialinės pašalpos mokėjimą,  

nes pareiškėjai nepateikė informacijos, įrodančios bendrai gyvenančių asmenų arba vieno 

gyvenančio asmens teisę gauti piniginę socialinę paramą.  

Dėl socialinių išmokų teikimo, socialinės rizikos šeimoms, būdų parinkimo. 2013 m. buvo 

teikiamos socialinės paslaugos 226 (2012 m. – 240) socialinės rizikos šeimoms, auginančioms 

vaikus. Komisija svarstė 60 (2012 m. –170) pranešimų iš seniūnijų dėl socialinių išmokų teikimo 

būdų parinkimo: 22 atvejais socialinių išmokų teikimo būdais buvo parinktos socialinės kortelės 

(,,Maxima“ ir ,,Indritus“), skirtos pirkti maisto parduotuvėse; 6 atvejais nuspręsta išmokas pervesti į 

paramos gavėjo asmeninę sąskaitą; 53 atvejais socialines išmokas nuspręsta pervesti į seniūnijos 

sąskaitą ir mokėti jas dalyvaujant socialiniam darbuotojui.  

Dėl atleidimo nuo Savivaldybės administracijos organizuojamos visuomenei naudingos 

veiklos. Komisija svarstė 36 seniūnijų prašymus dėl nedirbančių darbingo amžiaus asmenų, 

gaunančių piniginę socialinę paramą bendra šio įstatymo nustatyta tvarka ilgiau kaip 6 mėnesius, ir 

nedalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, atleidimo dalyvauti Savivaldybės 

administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje. 31 atveju dėl įvairių sveikatos 



sutrikimų ir 5 atvejais dėl elgesio ir emocijų sutrikimų seniūnijos prašė paramos gavėjų nenukreipti 

visuomenės naudingiems darbams. 

Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 

Socialinė parama mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio 

reikmenims įsigyti) teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770, Savivaldybės tarybos 

priimtais sprendimais. 

2013 metais parama mokinio reikmenis skirta 1359 (2012 m. – 1752) mokiniams, iš jų: 387 

mokiniams iš socialinės rizikos šeimų (2012 m. – 418), 661 mokiniui iš socialinę pašalpą gaunančių 

šeimų (2012 m. - 922), 7 mokiniams iš šeimų, gaunančių kitą socialinę piniginę paramą (2012 m. – 

23). 

 

               4 lentelė. 2010-2013 m.  skirta socialinė parama mokiniams 

 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013m. 

Iš viso mokinių 4442 4228 3873 3425 

Skirtas nemokamas maitinimas (0-12kl.) 2670 2350 2140 1851 

Skirta parama mokinio reikmenims 2167 2021 1752 1359 

 

Savivaldybės Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijos posėdžiai vyksta pagal 

pateiktus prašymus kitais atvejais. 2013 m. organizuota 14 komisijos posėdžių, svarstyti 33 

prašymai (2012 m. - 29): 30 atvejų (52 mokiniams (2012 m.  - 24)) skirti nemokami pietūs; 3 

atvejais (5 mokiniams (2012 m. – 21)) skirti nemokami pusryčiai. 2013 m. socialinės paramos 

mokiniams kitais atvejais kreipėsi daugiau šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų. Dėl pagerėjusios 

materialinės padėties mažiau skirta nemokamų pusryčių socialinę riziką patyrusiems mokiniams. 

 

5 lentelė. Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijoje svarstyti prašymai socialinei 

paramai mokiniams gauti lyginant su 2012 m. 
 

Eil. 

Nr. 

Socialinės paramos 

mokiniams rūšys 

Svarstytų prašymų skaičius 

Mokinių skaičius, 

kuriems skirta socialinė parama 

kitais atvejais 

2012 2013 2012 2013 

1. Nemokami pietūs 
29 33 

24 52 

2. Nemokami pusryčiai 21 5 

 Iš viso: 29 33 45 57 

 

Pasvalio rajono savivaldybės Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo 

komisija (pirmininkė Marina Bučinskienė, komisijoje dirba Savivaldybės tarybos nariai A. 

Grybienė ir V. P. Leišys).  

Per 2013 metus suorganizuota 11 komisijos posėdžių (2012 m. – 10), kurių metu svarstyta 

140 prašymų (2012 m. – 93). Per 2013 metus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo su prašymais 

į skyrių kreipėsi 356 pareiškėjai (2012 m. - 280). Parengtos 354 pažymos (2012 m. – 278) dėl 

specialiųjų poreikių lygio nustatymo (ST), visiems asmenims, pateikusiems prašymus,  išduoti 

nustatytos formos Neįgaliojo pažymėjimai.  

 



6 lentelė. Specialiųjų poreikių lygio nustatymas pensinio amžiaus asmenims 2011 - 2013 m. 

 

Gauta prašymų Nustatytas specialiųjų poreikių lygis 

 Didelių Vidutinių Nedidelių  

2011 m.   315 210 101 4  

iš jų: komisijai - 106 iš jų: komisijoje - 92 iš jų: komisijoje  - 13 iš jų: komisijoje - 1  

2012 m.  280 201 77 -  

iš jų: komisijai - 93 iš jų: komisijoje - 69 iš jų: komisijoje - 24 iš jų: komisijoje - 0  

2013 m.  356 264 91 1  

iš jų: komisijai - 140 iš jų: komisijoje - 118 iš jų: komisijoje  - 22 iš jų: komisijoje - 0  

 

Pasvalio rajono savivaldybės Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti 

komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas).  

Per 2013 metus Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija į posėdį 

rinkosi 2 kartus. Aptarta Pasvalio rajono Priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, 

alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos 2012 metų 

ataskaita, parengtas Priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) 

vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos įgyvendinimo 2013 metų priemonių 

planas, kurį Savivaldybės taryba patvirtino 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-134. Gruodžio 

mėnesio posėdyje aptartas šios programos 2013 metų priemonių įgyvendinimas. Priimti nutarimai 

atlikti aplinkos tyrimą dėl narkotinių medžiagų naudojimo Pasvalio rajono mokyklose ir Grūžių 

vaikų globos namuose, dėl komisijos sudėties pakeitimo.  2013 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T1-281 pakeista Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti 

komisijos sudėtis. 

Savivaldybės ugdymo įstaigos skatinamos teikti paraiškas Bendruomenės sveikatos tarybai, 

kad galėtų gauti lėšų iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos alkoholio, tabako, 

narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai vykdyti. Bendruomenės sveikatos 

tarybai buvo pateikti 7 projektai ir jiems finansuoti skirta 11 800 Lt. 

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos pirmininkas, komisijos 

nariai kėlė kvalifikaciją priklausomybių prevencijos klausimais,  dalyvavo seminare „Visuomenės 

psichikos sveikata: svarbiausios problemos Lietuvoje ir veiksmingi būdai joms spręsti“.  

Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios 

programos komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas).  

2013 m. įvyko 3 komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėti: 2 prašymai dėl lėšų skyrimo 

įmonių: UAB FRANCCAR ir UAB „Ramalga“  registravimo išlaidoms padengti (Savivaldybės 

tarybos sprendimu skirta 285 Lt ir 300 Lt); 5 prašymai dėl pritarimo Vietinių užimtumo iniciatyvų 

projekto paraiškai. 

Visuomeninė sporto taryba (pirmininkas Alfonsas Pulokas).  

2013 metais įvyko 7  Visuomeninės sporto tarybos posėdžiai. Jų metu buvo svarstyti 

klausimai: dėl biudžetinių lėšų sportui; dėl rajono sporto strategijos; dėl lėšų skyrimo sporto 

klubams, Pasvalio rankinio sporto klubui ,,Rankininkas“; dėl rajono kūno kultūros ir sporto plėtotės 

strategijos. Į posėdžius be Visuomeninės sporto tarybos narių buvo pakviesti ir aktyviai dalyvavo 

Pasvalio sporto mokyklos vadovai, treneriai, sporto klubų vadovai. Svečiai pateikė informaciją apie 

Sporto mokyklos, sporto klubų veiklą, rezultatus, planus, išsakė savo pasiūlymus ir pageidavimus.  

 

II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI 

 

 Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio  2 dalies  2 ir 3 punktus 

meras savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis 

atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio 

šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros 

taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą.  



2.1. Kitų asmenų įgaliojimas 

 

2013 metais Pasvalio rajono savivaldybės meras priėmė 84 potvarkius veiklos organizavimo 

klausimais, iš jų: 13 – dėl įgaliojimų suteikimo. Šiais potvarkiais suteikti įgaliojimai Savivaldybės 

įstaigų vadovams ar Savivaldybės administracijos specialistams atstovauti Savivaldybei ar 

Savivaldybės administracijai Valstybinės įmonės Registrų centre, 3 – Savivaldybės administracijos 

Juridinio ir personalo skyriaus juristams atstovauti Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės 

administracijai Lietuvos Respublikos teismuose. 2013 metais teisininkai atstovavo Savivaldybės 

tarybai bei Administracijai atsakovu arba trečiuoju asmeniu, suinteresuotu asmeniu 41 byloje: 28 

bylose atstovautas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. 

 

2.2. Darbas Regiono plėtros taryboje 

 

Pagal Lietuvos Respublikos regionų plėtros įstatymo nuostatas Savivaldybės meras pagal 

pareigas atstovauja Savivaldybės tarybai Panevėžio regiono plėtros taryboje. Kartu pagal įstatymą, 

Savivaldybės taryba į Regiono plėtros tarybą delegavo Tarybos narį Alfonsą Puloką. 2013 metais 

įvyko 7 Regiono plėtros tarybos posėdžiai ir 9 kartus sprendimai priimti taikant rašytinę procedūrą.  

2013 m. sausio 7 d. 

Posėdyje Panevėžio regiono plėtros taryba apsvarstė 8  klausimus. Vienas jų – Panevėžio 

regiono plėtros plano rengimas 2014–2020 metams. Taryba pritarė parengtai plano strategijai bei  

preliminarių plano priemonių projektui. 

Posėdžio metu taip pat svarstyti Panevėžio regionui aktualūs klausimai, susiję su Europos 

Sąjungos (toliau – ES) paramos panaudojimu: pateikta informacija apie Panevėžio regiono projektų 

įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą. Informuota, kad baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2012 

m. gruodžio 7 d. duomenimis yra išmokėta 92,75 mln. Lt, t. y. 44,33 procentai, skirtų Panevėžio 

regionui ES fondų lėšų. Pateikta informacija, apie ES fondų lėšų, skirtų regioniniams projektams 

įgyvendinti, Panevėžio regiono savivaldybių panaudojimą per 2012 metų vienuolika mėnesių, t.y. 

32 mln. Lt. Rokiškio bei Panevėžio rajonų savivaldybės – lyderės šioje srityje. 

Papildytas priemonės VP3-1.1-VRM-04-R ,,Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ 

sąrašas Pasvalio rajono savivaldybės projektu „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto 

daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“. Įgyvendinus šį projektą bus atnaujinti 2 socialiniai būstai 

Pasvalio mieste. Taip bus pagerintas Pasvalio rajono socialinio būsto fondas, kuris bus nuomojamas 

nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę gauti tokį būstą. 

2013 m. vasario 26 d. 

Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdyje aptartos bendros Panevėžio apskrities 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos steigimo galimybės svarbių kultūros paveldo 

objektų apskaitos funkcijoms atlikti. 

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Arturas Grucė informavo kaip 

sekasi įgyvendinti tris Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus 

regiono atliekų tvarkymo sistemai sukurti, išsakė pagrindines problemas įgyvendinant projektą 

„Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“. Nuspręsta įpareigoti UAB Panevėžio 

regiono atliekų tvarkymo centro direktorių kitame posėdyje pateikti šio projekto įgyvendinimo 

veiksmų planą, darbų grafiką ir paskaičiuoti kiek trūksta lėšų projektui užbaigti. 

Posėdyje pateikta informacija, kad baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2013 m. 

vasario 7 d. duomenimis yra išmokėta 98 470 716,51 Lt ES fondų lėšų, skirtų Panevėžio regionui, t. 

y 47,06 procentai. Lietuvoje atitinkamu laikotarpiu jau išmokėta 59,17 procentai ES fondų lėšų, 

skirtų regioniniams projektams įgyvendinti. Atkreiptas Tarybos narių dėmesys į priemonių 

„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, „Daugiabučių namų atnaujinimas 

pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ 

nepakankamą projektų įgyvendinimo spartą. 

 



2013 m. kovo 26 d. 

Taryba apsvarstė 10 klausimų, priėmė 6 sprendimus, kuriais patikslino ar pakeitė ES 

struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus regioninių priemonių sąrašus, tai: 

„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) 

strateginiai plėtros planai“, „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 

,,Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, „Socialinio būsto plėtra ir jo 

kokybės gerinimas“, ‚Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ bei 

„Teritorijų planavimas“. 

Dėl centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo gyventojams 

bendru sutarimu nuspręsta raštu kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją ir Lietuvos 

Respublikos  Seimo Aplinkos apsaugos komitetą prašant inicijuoti Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo pakeitimus, atsisakant 

nuostatos, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 procentai kiekvienos savivaldybės 

gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų 

tvarkymo paslaugomis. 

Posėdyje pateikta informacija, kad baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2013 m. kovo 

8 d. duomenimis yra išmokėta 102 112 917,09 Lt ES fondų lėšų, skirtų Panevėžio regionui, t. y 

48,80 proc. Lietuvoje atitinkamu laikotarpiu jau išmokėta 60,36 proc. ES fondų lėšų, skirtų 

regioniniams projektams įgyvendinti. Panevėžio regione daugiausiai ES paramos išmokėta 

Panevėžio rajono savivaldybėje – 59,91 proc., mažiausiai – Biržų rajono savivaldybėje – 33,91 

proc. 

2013 m. gegužės 22 d. 

Panevėžio regiono plėtros taryba apsvarstė 13 klausimų. 10 jų susiję su ES struktūrinių 

fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimu Panevėžio regione. 

Posėdyje pateikta informacija, kad baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2013 m. balandžio 8 

d. duomenimis yra išmokėta  105,8 mln. Lt ES fondų lėšų, skirtų Panevėžio regionui, t. y. 50,6 

proc. Lietuvoje atitinkamu laikotarpiu jau išmokėta 61,7 proc. ES fondų lėšų skirtų regioniniams 

projektams įgyvendinti. Atkreiptas Tarybos narių dėmesys į priemonių „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (išmokėta 18,7 proc. ES fondų lėšų), „Daugiabučių 

namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (išmokėta 24,6 proc. ES 

fondų lėšų), „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ (išmokėta 28,5 proc. ES fondų lėšų) ir 

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (išmokėta 29,7 

proc. ES fondų lėšų) projektų nepakankamą įgyvendinimo spartą. Informuota apie ES paramos, 

skirtos regionams, panaudojimą kiekvienoje savivaldybėje ir Lietuvos regionuose. Panevėžio 

regione daugiausia ES fondų lėšų išmokėta Panevėžio rajono savivaldybėje – 59,8 proc., mažiausiai 

– Biržų rajono savivaldybėje – 36,2 proc. 

Taryba nusprendė kreiptis į Lietuvos savivaldybių asociaciją, Kultūros ministrą, Ministrą 

Pirmininką ir Seimą, prašydama, kad iš esmės būtų sprendžiamas kultūros darbuotojų atlyginimo 

kėlimo valstybės biudžeto lėšomis klausimas 2014–2016 m. 

Taip pat nuspręsta atkreipti Ministro Pirmininko ir Vidaus reikalų ministerijos dėmesį, kad 

patvirtinus Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartą, savivaldybės bus nepajėgios užtikrinti 

priešgaisrinį gyventojų saugumą. Žymiai sumažės savivaldybių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų 

komandų skaičius – Panevėžio apskrityje vietoje 42 komandų turėtų likti 31, pailgės reagavimo 

laikas – nuo 15 iki 18 min. Tarybai susirūpinimą kelia ir tai, kad nenumatytos valstybės biudžeto 

lėšos techninės įrangos atnaujinimui. 

2013 m. rugsėjo 25 d. 

Panevėžio regiono plėtros taryba apsvarstė 16 klausimų. 14 jų susiję su ES struktūrinių 

fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimu Panevėžio regione.  



Posėdyje dalyvavęs VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Ivanas Dorošas 

pristatė ligoninės veiklą, apžvelgė ligoninės ir VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų 

reabilitacinės ligoninės ES lėšomis finansuojamus projektus, informavo apie naujas paslaugas ir 

veiklos kryptis bei apie Likėnų reabilitacinės ligoninės infrastruktūros esamą būklę ir veiklos 

perspektyvas. Ligoninės direktorius pakvietė Panevėžio regiono savivaldos ir verslo atstovus 

prisidėti prie Likėnų gyvenvietės infrastruktūros gerinimo, kad ši vietovė taptų patrauklesnė ir čia 

atvyktų sveikatintis daugiau ne tik Panevėžio regiono, bet ir visos Lietuvos gyventojų. 

Posėdyje pristatyta informacija, kad baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2013 m. 

rugsėjo 8 d. duomenimis yra išmokėta 123,2 mln. Lt ES fondų lėšų, skirtų Panevėžio regionui, t. y. 

58,50 proc. Lietuvoje atitinkamu laikotarpiu jau išmokėta 68,21 proc. ES fondų lėšų, skirtų 

regioniniams projektams įgyvendinti. Atkreiptas Tarybos narių dėmesys į priemonių „Viešosios 

turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuos“, „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia 

didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“, 

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, „Psichikos dienos 

stacionarų (centrų) įkūrimas“ projektų nepakankamą įgyvendinimo spartą. Panevėžio regione 

daugiausia ES fondų lėšų išmokėta Panevėžio rajono savivaldybėje – 67,11 proc., mažiausiai – 

Biržų rajono savivaldybėje – 44,83 proc. 

Taryba posėdyje taip pat apsvarstė LR vidaus reikalų ministerijos prašymą atrinkti 

geriausius projektus pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas investicines priemones ir 

nusprendė „Geriausio 2007-2013 m. Rytų Lietuvoje įgyvendinto projekto pagal priemonę 

„Probleminių teritorijų plėtra“ nominacijai siūlyti šiuos projektus: - „Pasvalio miesto Vyšnių ir 

Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“; - „Urbanistinės teritorijos 

Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – 

Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“. 

2013 m. spalio 29 d. 

Panevėžio regiono plėtros taryba apsvarstė 11 klausimų. 8 iš jų susiję su ES struktūrinių 

fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimu Panevėžio regione. 

Posėdyje dalyvavę Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius 

Arūnas Plikšnys ir to paties departamento Strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas 

Česonis pristatė siūlomus tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus 2014-2020 m. Po diskusijų 

Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai iš esmės pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymams dėl 

tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų 2014-2020 metams savivaldybių centrų ir miestų nuo 6 iki 100 

tūkst. gyventojų ir mažųjų miestų, miestelių ir kaimų nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų grupėse. 

 Uždarosios akcinės bendrovės Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Arturas 

Grucė informavo, kad dėl kasmet mažėjančio atliekų kiekio, padidėjusių kuro, energetikos bei 

darbo užmokesčio sąnaudų centro veikla tapo nuostolinga ir supažindino Tarybos narius su 

būtinybe didinti Panevėžio regiono komunalinių atliekų sąvartyno vartų mokestį. Tarybos nariai 

paprašė ieškoti galimybių sumažinti siūlomą vartų mokestį. 

Posėdyje svarstytas ir Panevėžio regioninio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams 

rengimo klausimas, nuspręsta rekomenduoti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro valdybai 

įpareigoti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą parengti minėtą planą. 

Posėdyje pateikta informacija, kad baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2013 m. spalio 

7 d. duomenimis yra išmokėta 130,3 mln. Lt ES fondų lėšų, skirtų Panevėžio regionui, t. y. 61,85 

proc. Lietuvoje atitinkamu laikotarpiu jau išmokėta 70,53 proc. ES fondų lėšų, skirtų regioniniams 

projektams įgyvendinti. Atkreiptas Tarybos narių dėmesys į projektų, įgyvendinamų pagal 

priemones „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (išmokėta 28,22 proc. 

ES fondų lėšų), „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ (išmokėta 30,16 proc. ES fondų 

lėšų), „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ (išmokėta 32,09 proc. ES fondų lėšų), 

„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (išmokėta 

40,38 proc. ES fondų lėšų) ir „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

sudarymas“ (išmokėta 48,69 proc. ES fondų lėšų), nepakankamą įgyvendinimo spartą. Informuota 

apie ES paramos, skirtos regionams, panaudojimą kiekvienoje savivaldybėje ir Lietuvos regionuose. 



Panevėžio regione daugiausia ES fondų lėšų išmokėta Panevėžio rajono savivaldybės 

įgyvendintiems ir įgyvendinamiems projektams – 71,46 proc., mažiausiai – Biržų rajono 

savivaldybės įgyvendintiems ir įgyvendinamiems projektams – 48,93 proc. 

2013 m. gruodžio 18 d. 

Panevėžio regiono plėtros taryba apsvarstė 12 klausimų. 11 iš jų susiję su ES struktūrinių fondų ir 

valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimu Panevėžio regione. 

Posėdyje svarstytas J.E. Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo inicijuotas klausimas dėl 

trūkstamų lėšų Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vargonų restauravimui finansavimo, 

apsvarstant įvairius galimus finansavimo šaltinius. 

Posėdyje pateikta informacija, kad baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2013 m. 

gruodžio 6 d. duomenimis yra išmokėta 137,7 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Panevėžio 

regionui, t. y. 65,70 proc. Lietuvoje atitinkamu laikotarpiu jau išmokėta 74,08 proc. ES struktūrinių 

fondų lėšų, skirtų regioniniams projektams įgyvendinti. Atkreiptas Tarybos narių dėmesys į tai, kad 

2013 m. gruodžio 6 d. Panevėžio regiono projektų vykdytojai mokėjimų prašymais buvo paprašę 

apmokėti 9 mln. Lt patirtų, bet dar neapmokėtų, išlaidų. Didžiausią pažangą, panaudojant ES 

struktūrinių fondų skirtą finansavimą 2013 metų spalio–lapkričio mėn. padarė Panevėžio rajono 

savivaldybės projektų vykdytojai (7,83 proc. punkto) ir Biržų rajono savivaldybės projektų 

vykdytojai (6,69 proc. punkto). Iki  gruodžio 6 d. Panevėžio regione daugiausia ES struktūrinių 

fondų lėšų yra išmokėta Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendintiems ir įgyvendinamiems 

projektams – 79,29 proc., mažiausiai, nors ir matoma didžiausia pažanga, – Biržų rajono 

savivaldybėje įgyvendintiems ir įgyvendinamiems projektams – 55,62 proc. 

 

2.2.1. Panevėžio regiono projektų įgyvendinimas 
 

2007-2013 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos projektų įgyvendinimui, 

taikant regioninę projektų atranką, Panevėžio regionui yra skirta 207 261 426,0 Lt ES fondų lėšų 

(pagal patikslintus kai kurių priemonių limitus). Iki 2014 m. sausio 7 d. į Regioninės dimensijos 

priemonių Panevėžio regiono pagrindinius sąrašus buvo įtraukti 228 projektai. Įgyvendinančioms 

institucijoms buvo pateiktos iš viso 228 paraiškos dėl sąrašuose esančių projektų įgyvendinimo, iš 

jų dėl 226 projektų sudarytos finansavimo ir administravimo sutartys (99,1 proc. sąrašuose esančių 

projektų) ir baigti 122 projektai (53,5 proc. sąrašuose esančių projektų). 2014 m. sausio 7 d. 

vertinamų Panevėžio regiono projektų biudžetų ES fondų lėšos numatytos sąrašuose sudarė 1 158 

357,17 Lt (0,6 proc. skirtų ES lėšų), įgyvendinamų projektų biudžetų ES fondų lėšos pagal sutartis 

– 108 526 535,03 Lt (52,4 proc. skirtų ES lėšų) ir baigtiems projektams išmokėtos ES fondų lėšos – 

93 190 559,51 Lt (45,0 proc. skirtų ES lėšų). Baigtiems ir įgyvendinamiems projektams buvo 

išmokėta 147 978 935,79 Lt ES fondų lėšų (71,40 proc. skirtų lėšų).  Palyginimui Lietuvoje visų 

regionų projektų įgyvendinimui buvo išmokėta 78,23 proc. regionų projektams veiksmų programų 

prieduose numatytų paramos lėšų. ES fondų lėšų toleruotinas įsisavinimas (pareiškėjams išmokėtos 

lėšos) iki 2014 m. sausio 1 d. – 76,0 proc. 

Per 2013 metus Panevėžio regione įgyvendinamiems ir baigtiems projektams buvo išmokėta 

51 624 924,58 Lt ES fondų lėšų (35,0 proc. visų išmokėtų lėšų). Iš jų: Panevėžio miesto 

savivaldybės projektams – 10 906 783,32 Lt (39,0 proc. visų savivaldybės projektams išmokėtų 

lėšų); Rokiškio rajono savivaldybės projektams – 10 295 128,20 Lt (29,0 proc.); Pasvalio rajono 

savivaldybės projektams – 9 097 159,5 Lt (30,5 proc.); Biržų rajono savivaldybės projektams – 8 

907 047,98 (53,1 proc.); Panevėžio rajono savivaldybės projektams – 7 682 233,57 Lt (30,5 proc.); 

Kupiškio rajono savivaldybės projektams – 4 736 572,01 Lt (37,8 proc.). 
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7  lentelė. Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų Regioninės dimensijos priemonių projektams įgyvendinti, įsisavinimas Panevėžio regione pagal 

priemones, 2014-01-07 

Žaliai -  išmokėta 76,0 proc. ir daugiau skirtų ES fondų lėšų 

Raudonai  - išmokėta mažiau 76,0 proc. skirtų ES fondų lėšų 

Mėlynai - įgyvendinti visi suplanuoti projektai 

 

Priemonė Lietuvos 

vidurkis 

Panevėžio 

regionas  

Biržų rajono 

savivaldybė 

Kupiškio 

rajono 

savivaldybė 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybė 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybė 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybė 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybė 
Išmokėtų ES 

lėšų % nuo 

skirtų(2013-10-

07/2014-01-07) 

 Išmokėtų ES 

lėšų % nuo 

skirtų(2013-10-

07/2014-01-07) 

Išmokėtų ES 

lėšų % nuo 

skirtų(2013-10-

07/2014-01-07) 

Išmokėtų ES 

lėšų % nuo 

skirtų(2013-10-

07/2014-01-07) 

Išmokėtų ES 

lėšų % nuo 

skirtų(2013-10-

07/2014-01-07) 

Išmokėtų ES 

lėšų % nuo 

skirtų(2013-10-

07/2014-01-07) 

Išmokėtų ES 

lėšų % nuo 

skirtų(2013-10-

07/2014-01-07) 

Išmokėtų ES 

lėšų % nuo 

skirtų(2013-10-

07/2014-01-07) 

Savivaldybių institucijų ir 

įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 

tobulinimas 

65,05 / 73,30 63,40 / 65,96 

 

0 / 0 85,34 / 85,61 68,64 / 71,17 68,78 / 74,40 95,84 / 100 62,72 / 62,88 

Regioninės plėtros tobulinimas, 

regionų plėtros planai ir 

savivaldybių 

(ilgalaikiai/trumpalaikiai) 

strateginiai plėtros planai 

64,73 

/ 

71,31  

63,12 

/ 

68,38 

29,95 

/ 

29,95 

67,11 

/ 

67,11 

76,03 

/ 

90,28 

54,20 

/ 

70,46 

48,03 

/ 

48,03 

66,13 

/ 

66,13 

Teritorijų planavimas 55,15 / 60,24 49,94 / 58,21 45,21 / 71,87 26,29 / 37,29 59,18 / 65,26 81,96 / 87,61 34,57 / 34,57 38,11 / 43,10 

 

Elektroninė demokratija: 

Regionai 

92,61 / 92,61 95,89 100  100  100 100 100 100 

Savivaldos transporto 

infrastruktūros modernizavimas 

ir plėtra 

78,47 

/  

85,42 

85,0 

/ 

93,31 

50,95 

/ 

62,46 

95,47 

/ 

100 

83,01 

/ 

99,69 

89,69 

/ 

98,57 

99,42 

/ 

98,45 

92,26 

/ 

100 

Probleminių teritorijų plėtra 58,31 / 66,64 51,90 / 68,22 - - - - 67,38 / 70,48 39,01 / 66,34 

Daugiabučių namų atnaujinimas 

pirmiausia didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą 

54,32 

/ 

65,92 

40,38 

/  

45,54 

- - - - 40,16 

/ 

48,11 

40,53 

/ 

43,92 

Socialinio būsto plėtra ir jo 

kokybės gerinimas 

52,46 / 56,57 30,16 / 37,29 - - - - 23,28 / 40,18 35,89 / 35,89 



Priemonė Lietuvos 

vidurkis 

Panevėžio 

regionas  

Biržų rajono 

savivaldybė 

Kupiškio 

rajono 

savivaldybė 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybė 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybė 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybė 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybė 

Prielaidų spartesnei ūkinės 

veiklos diversifikacijai kaimo 

vietovėse sudarymas 

64,98 

/ 

75,61 

48,69 

/ 

60,84 

57,08 

/ 

77,55 

51,71 

/ 

59,14 

- 39,36 

/ 

59,57 

24,27 

/ 

35,73 

84,17 

/ 

84,22 

Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra regionuose 

73,15 

/ 

78,64 

28,22 

/ 

36,91 

46,23 

/ 

63,05 

34,93 

/ 

34,45 

0,89 

/ 

3,40 

0 

/ 

17,11 

6,66 

/ 

8,51 

80,61 

/ 

95,90 

Vandens telkinių būklės 

gerinimas 

69,58 / 79,88 

 

73,01 / 81,69 51,55 / 66,73 81,81 / 84,67 31,43 / 31,43 100 100 - 

Praeityje užterštų teritorijų 

tvarkymas 

64,28 / 75,55 59,0 / 98,37 - - 86,62 / 97,71 69,45 / 100 - 40,48 / 99,31 

Psichikos dienos stacionarų 

(centrų) įkūrimas 

74,10 

/  

84,04 

32,09 

/ 

42,79 

- - 0,11 

/ 

1,40 

- 100  10,74 

/ 

10,26 

Krizių intervencijos centrų 

įkūrimas 

82,56 / 85,58 56,37 / 89,50 - - 56,37 / 89,50 - - - 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų infrastruktūros 

savivaldybėse plėtra 

96,92 / 98,94 

 

 

100  100  - 100 100  100  100  

Universalių daugiafunkcių 

centrų kaimo vietovėse 

steigimas 

52,93 

/ 

65,22 

45,79 

/ 

50,32 

0 

/ 

0 

- - 50,52 

/ 

50,52 

57,29 

/ 

72,67 

58,68 

/ 

64,46 

Investicijos į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas 

87,05 

/ 

90,17 

70,83 

/ 

77,64 

73,51 

/ 

86,59 

73,43 

/ 

73,43 

82,15 

/ 

82,15 

95,94 

/ 

95,94 

0 

/ 

27,74 

100 

Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra 

75,08 

/ 

82,05 

58,63 

/ 

70,10 

2,25 

/ 

36,89 

100 67,44 

/ 

73,23 

55,54 

/ 

76,19 

100 63,78 

/ 

68,10 

Viešosios paskirties pastatų 

renovavimas regioniniu lygiu 

86,78 

/ 

90,85 

81,63 

/ 

86,65 

75,40 

/ 

94,35 

33,75 

/ 

35,96 

80,98 

/ 

82,67 

100 100 82,70 

/ 

94,94 



Priemonė Lietuvos 

vidurkis 

Panevėžio 

regionas  

Biržų rajono 

savivaldybė 

Kupiškio 

rajono 

savivaldybė 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybė 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybė 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybė 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybė 

ES lėšų toleruotinas 

įsisavinimas  

(2013-01-01) - 52,0 % 

(2013-04-01) – 58,0% 

(2013-07-01) – 64,0% 

(2013-10-01) - 70,0% 

(2014-01-01) – 76,0% 

70,53 

/ 

78,23 

 

61,85 

/ 

71,40 

  

48,93 

/ 

65,16 

  

66,58 

/ 

70,89 

  

69,12 

/ 

78,84 

  

71,46 

/ 

80,64 

  

59,05 

/ 

66,34 

  

58,73 

/ 

68,01 
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8 lentelė. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos regioniniams projektams įgyvendinti, įsisavinimo eiga Panevėžio regione, 2014-01-07                                                                                                           

 Panevėžio 

regionas 

Biržų rajono 

savivaldybė 

Kupiškio rajono 

savivaldybė 

Panevėžio miesto 

savivaldybė 

Panevėžio rajono 

savivaldybė 

Pasvalio rajono 

savivaldybė 

Rokiškio rajono 

savivaldybė 

Skirtos ES fondų lėšos (2007-

2013 m.), Lt (patikslintos 

2013-12-18) 

207 261 426,0 25 723 084,98 17 673 204,41 35 446 601,81 31 259 153,55 44 907 074,16 52 275 894,39 

Išmokėta ES fondų lėšų 

(2013-01-01), Lt 

96 354 011,21 7 853 817,60 7 792 097,69 17 039 132,74 17 524 197,42 20 693 586,12 

 

25 256 092,74 

 

Įsisavinta ES fondų lėšų 

(2013-01-01), %  

46,05 

 

32,23 

 

41,52 

 

46,51 

 

56,32 

 

44,96 

 

48,46 

 

Išmokėta ES fondų lėšų 

(2013-04-01), Lt 

105 768 971,55 8 465 719,80 10 024 127,33 19 868 910,67 18 699 010,74 21 296 065,43 27 220 050,68 

Įsisavinta ES fondų lėšų 

(2013-04-01), % 

50,55 

 

34,74 

 

56,39 

 

54,24 

 

59,66 

 

46,27 

 

51,64 

 

Išmokėta ES fondų lėšų 

(2013-07-01), Lt 

113 303 821,59 10 012 471,77 11 340 197,67 21 609 769,87 18 792 629,31 23 174 335,25 28 179 330,82 

Įsisavinta ES fondų lėšų 

(2013-07-01), %  

53,76 39,40 

 

63,79 

 

59,0 

 

59,96 

 

50,35 

 

53,46 

 

Išmokėta ES fondų lėšų 

(2013-10-01), Lt 

130 337 366,52 12 479 164,92 11 900 760,32 25 307 904,32 22 343 609,70 27 157 007,05 30 953 833,31 

Įsisavinta ES fondų lėšų 

(2013-10-01), % 

LT vid. – 70,54%  

ES lėšų toler. įsisavinimas 

 2013-10-01 (70,0 %) 

61,85 

 

 

48,93 

 

 

66,58 

 

 

69,12 

 

 

71,46 

 

 

59,05 

 

 

58,73 

 

 

Išmokėta ES fondų lėšų 

(2014-01-01), Lt 
147 978 935,79 16 760 865,58 12 528 669,70 27 945 916,06 25 206 430,99 29 790 745,62 35 551 220,94 

Įsisavinta ES fondų lėšų 

(2014-01-01), % 

+ proc. punkto nuo 2013-10-

01, LT vid. – 78,23% (+7,69) 

71,40 

 

+9,55 

65,16 

 

+16,23 

70,89 

 

+4,31 

78,84 

 

+9,72 

80,64 

 

+9,18 

66,34 

 

+7,29 

68,01 

 

+9,28 

ES lėšų toleruotinas 

įsisavinimas (pareiškėjams 

išmokėtos lėšos) 

 2014-01-01 (76,0 %) 

157 518 683,76 19 549 544,58 13 431 635,35 26 939 417,38 23 756 956,70 34 129 376,36 39 729 679,74 
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2.3 Darbas Lietuvos savivaldybių asociacijos taryboje 

 

Pasvalio rajono savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime 

atstovauja Savivaldybės tarybos nariai Gintautas Gegužinskas ir Jūratė Jovaišienė. Jie dalyvavo 

2013 m. gegužės 9 dieną, Birštone vykusiame XIX Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime, 

kuriame buvo aptarti savivaldai aktualūs klausimai, įvertinti didesni ar mažesni pasiekimai, priimti 

ir pasirašyti svarbūs nutarimai. Suvažiavimo delegatai diskutavo savivaldybių finansinės padėties 

gerinimo, viešųjų pirkimų, merų ir merų pavaduotojų darbo apmokėjimo teisinio reguliavimo 

klausimais. Priimta rezoliucija, kuria suvažiavimo delegatai tikisi konkrečių ir skubių sprendimų 

įgyvendinant šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos nuostatas didinti savivaldybių 

ekonominį ir finansinį savarankiškumą, tobulinti savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo 

metodiką, kad būtų skatinamas verslumas, investicijos, darbo vietų kūrimas ir mokestinių pajamų 

augimas savivaldybės teritorijoje. Dėl viešųjų pirkimų įstatymo projekto Lietuvos savivaldybių 

asociacijos XIX suvažiavimas priėmė nutarimą pritarti siūlymams, kuriais siekiama efektyvesnės 

viešųjų pirkimų tvarkos. Taip pat buvo priimtas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą ir 

Vyriausybę su prašymu peržiūrėti Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 

apmokėjimo įstatymą ir savivaldybių merams ir merų pavaduotojams nustatyti teisingą, darbo 

pobūdį ir atsakomybę atitinkantį darbo užmokestį. 

 

2.4. Darbas Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios kongrese 

 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas atstovauja Savivaldybių asociacijai ir 

savivaldybėms Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongrese (toliau – ET VRVK). 2013 

metais priklausė Valdymo komitetui. 

Kongreso plenarinėje sesijoje dalyvaujančią Lietuvos vietos savivaldos delegaciją sudaro 

Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas (delegacijos vadovas), Birštono 

savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, Akmenės 

rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. 

2013 m. kovo 19-21 d. Strasbūre vykusios 24-osios ET VRVK plenarinės sesijos 

darbotvarkėje buvo svarstyti beveik keturios dešimtys klausimų, susijusių ne tik su didžiosios 

Europos vietos ir regionų valdžių veikla kovojant su krizės pasekmėmis, tačiau ir atkuriant piliečių 

pasitikėjimą pačiu politikos procesu. Sesijos metu vyko  diskusijos aktyvaus pilietiškumo 

skatinimo, kovos su socialine atskirtimi, politinės etikos skatinimo ir kovos su korupcija vietos ir 

regionų valdžių lygmenyje temomis. Aptarti ir kiti vietos bei regionų demokratijos Europoje 

klausimai: Kongreso surengtų vietos savivaldos rinkimų Armėnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje 

išvados; ataskaitos apie vietos ir regionų demokratijos būklę Gruzijoje bei Italijoje; pranešimai apie 

aktyvaus pilietiškumo ir demokratijos stiprinimo priemones visoje Europoje; politinių kalinių, tarp 

kurių yra ir Kongreso narių, padėtis Turkijoje; korupcijos mažinimo ir prevencijos iniciatyvos. Taip 

pat ET VRVK plenarinės sesijos metu buvo surengti vieši debatai dėl regionalizacijos būklės 

Europoje, socialinės atskirties mažinimo. ET VRVK Regionų rūmų posėdyje savo patirtį 

informacinių technologijų srityje plėtojant vietos demokratiją pristatė Tartu miesto (Estija) mero 

pavaduotojas R. Tammas (R. Tamm). Kongrese itin aktyviai veikiančios, vienos didžiausių – 

Rusijos delegacijos iniciatyva, šioje sesijoje pranešimą apie demokratijos ir gerovės kūrimą skaitė 

Federacijos Tarybos (aukštųjų parlamento rūmų) pirmininkė V. Matvijenko, o priėmimą surengė 

pasaulinių universitetų studentų žaidynių – Universiados 2013 miestu esanti Kazanė. Europos 

Taryba šiuo metu yra sudėtingoje finansinėje situacijoje. Daugelis valstybių narių, nukentėjusių nuo 

finansinės krizės ir ekonomikos nuosmukio pageidauja mažinti savo nario įmokas, siekiama jau 

nebe nulinio organizacijos biudžeto augimo, o jo faktinio mažinimo. Dėl šios priežasties, vieni 

aktyviausių debatų vyko ET VRVK biudžeto klausimais. 



  Sesijos metu taip pat buvo aptartos ir naujos Kongreso veiklos tobulinimo iniciatyvos, visų 

pirma – dėl po Chartijos įgyvendinimo monitoringo vizitų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo 

priežiūros mechanizmų sukūrimo, oficialiai pradėta nauja Kongreso iniciatyva – „Europos miestų ir 

regionų aljansas už čigonų (romų) įtrauktį“. Kongreso plenarinėje sesijoje taip pat buvo svarstomos 

neseniai atlikto Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo Gruzijoje monitoringo išvados. 

Gana kritišką Kongreso ataskaitą, komentavęs Gruzijos Regionų plėtros ir infrastruktūros 

viceministras T. Sergelašvilis (T. Shergelashvili) labai atsargiai atsakinėjo į gausius Kongreso narių 

klausimus apie naujosios šalies Vyriausybės pastangas apriboti savivaldybių savarankiškumą. Jis 

taip pat išsisuko nuo tiesaus atsakymo į Lietuvos delegacijos vadovo Gintauto Gegužinsko sesijos 

metu užduotą klausimą dėl to, kaip Gruzijos valdžia ketina laikytis Europos vietos savivaldos 

chartijos 5 straipsnio nuostatų dėl privalomų Vyriausybės konsultacijų su vietos savivalda priimant 

sprendimus dėl savivaldybių ribų keitimo. 

2013 m. spalio 28-31 d. Strasbūre įvykusi 25-oji ET VRVK plenarinė sesija buvo pažymėta 

svarbiu įvykiu – paskutinė iki šiol to nepadariusi Europos Tarybos narė – San Marinas oficialiai 

pranešė, kad ratifikavo Europos vietos savivaldos chartiją. Po šio žingsnio visos Europos Tarybos 

narės yra prisijungusios prie šio, dar 1985 m. sudaryto dokumento bei įsipareigojusios stiprinti 

vietos savivaldą. 

Lietuva šią chartiją ratifikavo dar 1999 m., o Europos Taryba du kartus jau yra atlikusi 

tyrimus dėl to, kaip Lietuva įgyvendina jos nuostatas. Paskutiniojo, 2011 m. atlikto monitoringo 

tyrimo išvados, paskelbtos 2012 m., išryškino nemaža vietos savivaldos organizavimo trūkumų, 

susijusių su netinkamais arba apskritai nepriimtais centrinės valdžios sprendimais.  

Rengiantis ET VRVK plenarinei sesijai Lietuva pirmą kartą organizavo tradicinį Šiaurės ir 

Baltijos šalių delegacijų posėdį. Šiame pasitarime, kuriam pirmininkavo Lietuvos ambasadorius prie 

Europos Tarybos Gediminas Šerkšnys bei Lietuvos delegacijos ET VRVK vadovas Pasvalio r. 

savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, buvo ne tik aptartos bendros mūsų regiono savivaldos 

pozicijos, tačiau ir iškelta keletas originalių pasiūlymų. Vienas įdomiausių siūlymų, kuriam pritarė 

visi dalyviai, yra susijęs su sudėtinga Lietuvos ir kai kurių kitų valstybių, kuriose yra silpnas arba 

visai nėra regioninio valdžios lygmens, padėtimi. Šiuo metu ET VRVK yra suspendavęs tokių šalių 

balso teisę ET VRVK Regionų rūmuose. Savo ruožtu, sprendžiant šią dilemą, buvo pateiktas 

pasiūlymas ne įrodinėti, kad Lietuvoje ir panašiose šalyse esantis regioninės valdžios lygmuo gali 

būti pripažįstamas atitinkančiu europinius reikalavimus, o reformuoti visą ET VRVK, atsisakant 

institucijos padalijimo į Vietos valdžios ir Regionų rūmus bei sukuriant vienų rūmų instituciją, 

pagal analogiją su Europos Sąjungos Regionų komitetu.   

Be šių klausimų, ET VRVK 25-oji plenarinė sesija, pažymėjusi Armėnijos pirmininkavimo 

Europos Tarybai pabaigą, pagrindinį dėmesį skyrė ekonomikos krizės poveikiui vietos ir regionų 

demokratijai, aptarė Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimą Airijoje, Albanijoje, 

Danijoje, Vengrijoje, Ukrainoje, rinkimų Jerevane bei buvosimoje Jugoslavijos respublikoje 

Makedonijoje rezultatus, diskutavo dėl Chartijos įgyvendinimo monitoringo taisyklių pakeitimų. 

ET VRVK Biuras taip pat priėmė deklaraciją dėl tragedijos Lampedūzoje, kuomet nuskendo 

nelegalius migrantus gabenęs laivas. Kongresas taip pat įteikė jau ketvirtuosius kampanijos „Dosta“ 

apdovanojimus, skiriamus savivaldybėms ir regionams, sėkmingiausiai sprendžiantiems čigonų 

integracijos klausimus. 

Sesijos metu didelis dėmesys buvo skirtas ir bendradarbiavimo abipus sienos aktualijoms 

Europoje, regionų vaidmens didinimui, migrantų integracijos klausimams. 

Plenarinėje sesijoje be delegacijos vadovo dalyvavo taip pat ir kiti delegacijos nariai – 

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Akmenės r. savivaldybės meras Vitalijus 

Mitrofanovas, Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė bei LSA direktorė Roma Žakaitienė. 

Tradicinio susitikimo su Strasbūre dirbančiais Lietuvos diplomatais metu delegacijos nariai 

nuoširdžiai padėkojo kadenciją baigiančiam LR ambasadoriui prie Europos Tarybos Gediminui 

Šerkšniui, daug ir nuoširdžiai prisidėjusiam gerinant mūsų šalies vietos savivaldos interesų 

atstovavimą europiniu lygmeniu. 

 



2.5. Bendradarbiavimas su kitomis savivaldybėmis, valstybės ir užsienio šalių institucijomis, 

kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis 

 

2013 m. vasario 20 d. Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir VšĮ Panevėžio 

kolegijos direktorius Egidijus Žukauskas pasirašė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 

gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-257 patvirtintą bendradarbiavimo sutartį dėl mokslo taikomosios, 

praktinės veiklos plėtojimo, kvalifikacijos tobulinimo bei informacijos sklaidos.  

2013 m. vasario 27 d. Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir 

Lietuvos sporto universiteto rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas pasirašė Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintą bendradarbiavimo 

sutartį, numatančiai aukštojo mokslo ir tęstinio mokymo regioninę plėtrą, bei bendradarbiavimą ir 

kitose bendradarbiavimo srityse galimomis bendradarbiavimo formomis. 

2013 m. balandžio 24 d. Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stoties direktorė dr. Stanislava 

Maikštėnienė pasirašė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. 

T1-96 patvirtintą sutartį, numatančią sudaryti palankias sąlygas Joniškėlio dvaro sodybos ir dvaro 

parko plėtojimui, tvarkymui ir panaudojimui bei sukurti dalykiškumo, pasitikėjimo, ūkiškumo ir 

abipusio naudingumo principais paremtą partnerių bendradarbiavimą. 

Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir Pasvalio rajono švietimo 

profesinės sąjungos atstovas pasirašė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d.  

sprendimu Nr. T1-125 patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės ir Lietuvos švietimo profesinės 

sąjungos bei Pasvalio rajono švietimo profesinės sąjungos Projekto vykdymo sutartį, numatančią 

šalių bendradarbiavimą įgyvendinant „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų 

skatinimas šalies švietimo sektoriuje” projektą. 

2013 m. birželio 26 d. Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir Kauno technologijos 

universiteto Panevėžio instituto direktorius profesorius Žilvinas Bazaras pasirašė Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-128 patvirtintą bendradarbiavimo 

sutartį, kurioje numatyta bendra sutarties Šalių veikla ir bendri įsipareigojimai sprendžiant Pasvalio 

rajonui aktualius kultūrinio, pilietinio, socialinio ir kitokio pobūdžio klausimus, rengiant ir vykdant 

bendrus projektus medicinos, socialinių mokslų, verslo ir technologijos srityse, vykdant mokymus, 

keičiantis patirtimi. 

2013 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir Lietuvos kariuomenės 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinės plk. ltn. Aurelijus Motiejūnas 

pasirašė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-242 

patvirtintą bendradarbiavimo sutartį, numatančią stiprinti pasitikėjimą krašto apsaugos sistema, 

rengtis valstybės sausumos teritorijos apsaugai ir gynybai bei ekstremalių situacijų valdymui 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje. 

 

2013 metų laikotarpiu Pasvalio rajono savivaldybė palaikė glaudžius ryšius su užsienio šalių 

savivaldybėmis. 

Kovo 15 dieną Pasvalio rajono savivaldybėje, oficialaus vizito Lietuvoje metu, svečiavosi 

Gruzijos Parlamento Pirmininko pavaduotojas Zurab Abašidzė ir jo vadovaujama delegacija: 

Ereklis Tripolskis, Regionų ir savivaldos komiteto pirmininkas; Gija Žoržolianis, Regionų ir 

savivaldos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas; Zakarija Kucnašvilis, Teisės komiteto 

narys; Nodaras Ebanoidzė, Finansų ir biudžeto reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas; 

Tsakadze Giorgi, Regioninės plėtros ir infrastruktūros ministerijos, Regioninės plėtros 

departamento direktorius; Dididze Giorgi, Regioninės plėtros ir infrastruktūros ministerijos, 

Reformų ir inovacijų departamento direktoriaus pavaduotojas; Inita Paulovica, UNDP nuolatinio 

atstovo pavaduotoja; Irakli Kobakhidze, UNDP projektų vadovas. Gruzijos atstovams Savivaldybės 

meras Gintautas Gegužinskas pristatė Pasvalio rajoną bei Savivaldybės organizacinę struktūrą, 

papasakojo apie Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų veiklą. Svečiai domėjosi kaip 

planuojamas ir sudaromas Savivaldybės biudžetas, kokias funkcijas atlieka visuomeniniais 



pagrindais išrinkti seniūnaičiai, kaip vyksta žemės ūkio subsidijavimas. Po susitikimo 

Savivaldybėje svečiai, lydimi Savivaldybės mero pavaduotojo Povilo Balčiūno, apžiūrėjo renovuotą 

Pasvalio sporto mokyklą, apsilankė Krinčino seniūnijoje, domėjosi jos vykdoma veikla, apžiūrėjo 

Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinę mokyklą. 

Tęsiant Tarptautinio bendradarbiavimo tradicijas, 2013 m. gegužės 18-24 d. Pasvalio rajono 

savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Administracijos direktorius Rimantas Užuotas bei 

Savivaldybės tarybos nariai Alfonsas Pulokas ir Jurgita Vaitiekūnienė lankėsi Švedijos Karalystės 

Giotenės komunoje. Vizito tikslas – suaktyvinti abiejų savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimą ir 

aptarti dalyvavimą 2014-2020 metų ES programų projektuose. Savivaldybės delegacija lankėsi 

Giotenės komunos įstaigose, susipažino su jų teikiamomis paslaugomis. 

2013 m. birželio 13- 18 d. Savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Savivaldybės 

tarybos nariai Aurelija Grybienė, Giedrius Umantas ir Antanas Sudavičius, Savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Kazėnas, Pasvalio specialiosios mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja, muzikos mokytoja Bronislava Mainonienė, UAB „Pasvalio vandenys“ 

direktorius Algimantas Mataitis ir vertėja, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos anglų ir vokiečių 

kalbos mokytoja Violeta Šernienė lankėsi Vokietijos Respublikos Obernkircheno savivaldybėje. 

Vizito tikslas - sustiprinti abiejų savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimą ir aptarti tolesnio 

bendradarbiavimo perspektyvas. 

2013 m. spalio 24-28 d. Savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Pasvalio 

kultūros centro folkloro ansamblio „Rags“ vadovė Daiva Adamkavičienė, Savivaldybės tarybos 

narys Algis Mulevičius, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorė Lina Rauckienė ir 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Apynėlis“ ir Pasvalio kultūros 

centro Ustukių skyriaus vyresniojo amžiaus žmonių tautinių šokių kolektyvo „Šėltinis“ vadovė 

dalyvavo Norvegijos Karalystės Drangedalo komunos naujojo kultūros centro atidaryme.  

2013 m. lapkričio 18-24 d. Savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, 

Savivaldybės tarybos nariai Giedrius Umantas ir Jurgita Vaitiekūnienė, Savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Astra Kanišauskienė, ir vertėja, Pasvalio 

krašto muziejaus viešųjų ryšių specialistė Kristina Balčiūnaitienė lankėsi Prancūzijos Respublikos  

Lievino savivaldybėje ir dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Moters vaidmuo Europoje“. 

Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo atstovai iš Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos bei Lietuvos. 

Pasvalio rajono savivaldybės delegacija konferencijos metu skaitė pranešimą tema „Smurtas prieš 

moteris“, dalyvavo diskusijose. 

Pasvalio rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama Savivaldybės mero Gintauto 

Gegužinsko, dalyvavo Iecavos savivaldybės šventiniuose renginiuose, skirtuose Latvijos 

Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo 95-osios metinėms pažymėti ir pagerbti Iecavos Metų 

žmones. 

Bendradarbiaujant su Latvijos Respublikos Bauskės, Rundalės, Dobelės ir Jelgavos 

savivaldybėmis sėkmingai įgyvendinami du tarptautiniai projektai: „Modernios lietaus vandens 

nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas Lielupės upės žemupyje“ ir „Tarptautinio verslo 

informacijos tinklo sukūrimas viešosiose bibliotekose“.   

Dalyvaujant partneriu projekte „Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros 

kūrimas Lielupės upės žemupyje“ pagal Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą 

2013 m. Pasvalio mieste ir Pasvalio rajone buvo pastatyti 6 lietaus nuotekų valymo įrenginiai. 

Įgyvendinant 2007-2013 metų Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos 

projektą „Tarptautinio verslo informacijos tinklo sukūrimas viešosiose bibliotekose“. 2013 m. buvo 

pradėti vykdyti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos remonto darbai, kurių metu bus 

sutvarkyta ne tik bibliotekos  pastato išorė, bet ir vidus. Projekto tikslas – sukurti verslui palankią 

aplinką bibliotekoje. Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta lankytojų bei darbuotojų poreikiams 

pritaikyta darbo erdvė. Skaitytojų patogumui bus atnaujinta knygų ir periodinių leidinių bazė, 

kompiuteriai. Siekiant sukurti tarptautinį verslo informacijos tinklą taip pat bus sukurtą internetinė 

svetainė verslininkams, kurioje bus patalpinta aktuali informacija verslo tematika. 



Skatinant tarpusavio bendradarbiavimą organizuojami susitikimai, seminarai, mokymai tiek 

Pasvalio rajono savivaldybėje, tiek kitose savivaldybėse – partnerėse. 

Minint Pasvalio miesto gimtadienį, jau tradicija tapo bičiulių norvegų teikiamos stipendijos 

gabiausiems Pasvalio muzikos mokyklos auklėtiniams. Gruodžio 6 d. dvyliktą kartą jomis 

apdovanoti muzikos besimokantys Dominykas Dulevičius, Gabija Bitinaitė, Jovita Mogulevičiūtė, 

Aistė Rupštaitytė, Kristupas Čeponas ir Dailės skyriaus auklėtiniai Klaudija Armonavičiūtė, Ugnė 

Juozapavičiūtė, Justas Kazilionis, Živilė Matjošaitytė. 

Palaikomi glaudūs ryšiai su Vilniaus pasvaliečių bendrija, asociacija „Joniškėliečių klubas 

Mažupė“, Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriumi,  Pasvalio rajono verslininkų asociacija 

„Verslo žiedas“ ir kitomis organizacijomis. 

2013 m. lapkričio 13 d. Pasvalio rajono savivaldybė ir Pasvalio verslininkų asociacija 

„Verslo žiedas“ organizavo apskritojo stalo diskusiją aktualiems verslo klausimams aptarti. Joje 

dalyvavo Pasvalio rajono verslininkai, Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 

Pasvalio poskyrio, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariato, Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio skyriaus, Pasvalio rajono valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai, Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.  

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Matulo iniciatyva 2013 metais Pasvalio rajono 

savivaldybėje lankėsi 3 ministrai. 

2013 m. gegužės 10 d. Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis vizito 

metu kartu su Seimo nariu Antanui Matulu lankėsi Pumpėnų ir Pušaloto ambulatorijose, VšĮ 

Pasvalio ligoninės Joniškėlio slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, VšĮ Pasvalio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centro Joniškėlio poliklinikoje, VšĮ Pasvalio ligoninėje, VšĮ Pasvalio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centre bei Psichiatrijos dienos stacionare.  

2013 m. birželio 7 d.  Pasvalyje su trumpu vizitu apsilankė Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministras Vigilijus Jukna, Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė, Žemės 

ūkio gamybos ir pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Jonas Lisauskas, Žemės ir 

išteklių politikos departamento žemės teisės vedėja Gintarė Tumalavičienė, šio departamento 

Melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Nacionalinės mokėjimo 

agentūros direktoriaus pareigas Mindaugas Mincė. Susitikimas su žemdirbiais, melioracijos 

specialistais vyko Savivaldybės posėdžių salėje, jo metu aptarta daug visiems rūpimų klausimų dėl 

gyvulininkystė plėtros programos 2014-2020 metams, dėl naujojo finansavimo periodo tiesioginių 

išmokų, pasėlių deklaravimo, paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą 

pateikimą, paramą pasitraukiantiems iš aktyvios žemės ūkio gamybos, ūkininkų mokymo programų, 

žemės pirkimo ir pardavimo ir kita. Aktualūs melioracijos klausimai kartu su Panevėžio regiono 

melioracijos įmonių vadovais  buvo aptarti UAB „Pasvalio melioracija“. 

2013 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, 

viceministrai Linas Jonauskas ir Almantas Petkus kartu su Seimo nariu Antanu Matulu lankėsi 

Pumpėnuose, kur aptarė Pumpėnų miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros galimybes, 

dalyvavo Žilpamūšio kaime naujo geriamojo vandens gręžinio ir vandens gerinimo įrenginių 

atidaryme, apžiūrėjo Pasvalio nuotekų valymo įrenginius, susitiko su UAB „Pasvalio gerovė“ 

vadovais ir aplankė stambiagabaričių atliekų aikštelę.  

 

III. SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR 

ĮMONIŲ VADOVŲ VEIKLOS KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA 

 

 Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktą 

meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių 

vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus.  

Pasvalio rajono savivaldybės viešojo administravimo įstaigų veiklai kontroliuoti ir rajono 

problemoms spręsti 2013 metais kiekvieną mėnesį buvo organizuojami išplėstiniai pasitarimai su 

seniūnijų seniūnais, kuriuose dalyvavo Savivaldybės institucijų vadovai, Savivaldybės 



administracijos specialistai, įmonių, įstaigų vadovai. Iš viso 2013 metais įvyko 11 išplėstinių 

pasitarimų. 

Pasitarimuose buvo sprendžiami klausimai, susiję su seniūnijų vietinio ūkio reikalais: 

gatvių ir kelių prižiūra ir tvarkymu, įstaigų patalpų remontu ir priežiūra, krovininio transporto 

srautų reguliavimu, gatvių ir gyvenviečių apšvietimu, mokyklų, bibliotekų ir seniūnijų patalpų 

šildymo, gyvenviečių ir gėlynų, komunalinių atliekų ir kapinių tvarkymo, viešųjų pirkimų ir kitų 

seniūnijų teikiamų paslaugų. Pasitarimuose taip pat kalbėta apie jaunimo plano parengimą, kultūros 

darbuotojų darbą ir bendruomenių švenčių organizavimą, bendruomenių vykdomus projektus, 

seniūnaičių rinkimus, civilinę saugą, melioraciją, želdinių būklę, saugotinų kraštovaizdžio objektų 

priežiūrą, naujo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo vykdymą, 

socialinio darbo organizatorių darbą, socialinės pašalpos gavėjų telkimą visuomenei naudingai 

veiklai, asbesto programos vykdymą, Sosnovskio barsčių naikinimą, akciją „Darom“, Turto fondo 

valdomų pastatų būklę. 

2013 metais su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais įvyko 40 pasitarimų, kiekvieno 

mėnesio pradžioje - bendri Savivaldybės administracijos darbuotojų pasitarimai. Jų metu aptarti 

visiems aktualūs klausimai. 

Švietimo, sveikatos, priešgaisrinės, viešosios tvarkos užtikrinimo, kelių ir gatvių priežiūros, 

pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo ir kiti aktualūs klausimai nuolat aptariami su Savivaldybės 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovais, Pasvalio policijos komisariato, Pasvalio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos vadovais.  

 

IV. VEIKLOS VIEŠUMAS, BENDRUOMENĖS NARIŲ ĮTRAUKIMAS Į VIETOS 

REIKALŲ TVARKYMĄ 

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punktą, 

meras rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių 

bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą. 

Visa oficiali informacija apie Savivaldybės institucijų veiklą, socialinius, ekonominius, 

politinius ir kultūrinius įvykius skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt ir 

rajono spaudoje.  

Savivaldybės meras ir savivaldybės mero pavaduotojas praėjusiais metais dalyvavo kaimo 

bendruomenių susirinkimuose, seniūnaičių rinkimuose, seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų, 

kultūros, ugdymo įstaigų organizuojamuose renginiuose.  

2013 m. pabaigoje prasidėjo seniūnaičių rinkimai. Pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, 

nuo 2014 m. sausio 1 d. seniūnaičiai renkami 3 metams. Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla 

susijusioms išlaidoms nuspręsta skirti išmoką. Paskutinieji seniūnaičio rinkimai vyks balandžio 

mėnesį. 

2013 m. balandžio 3 d. Pasvalio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-88 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių 

seniūnijų gyventojų apklausos skelbimo, apklausos komisijos sudarymo, Joniškėlio miesto ir 

Joniškėlio apylinkių seniūnijų gyventojų apklausos tvarkos patvirtinimo“. Apklausoje buvo 

kviečiami dalyvauti Joniškėlio miesto ir apylinkių seniūnijų gyventojai, turintys teisę balsuoti 

Savivaldybės tarybos rinkimuose.  Abiejų seniūnijų žmonėms buvo pateiktas vienas klausimas: „Ar 

pritariate Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių 

seniūnijų sujungimui?“ 

Apklausos rezultatai: 

Apklausiamos teritorijos vietos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, skaičius – 

3370, apklausoje dalyvavo 499 vietos gyventojai, jų dalis nuo bendro (1 punkto) skaičiaus – 14,8. 

Vietos gyventojų, atsakiusių „Taip“, skaičius 50, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 10,0 proc., 

vietos gyventojų, atsakiusių „Ne“, skaičius 449, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 90,0 proc. 

 

 

http://www.pasvalys.lt/
http://www.pasvalys.lt/download/13414/t1-88.pdf
http://www.pasvalys.lt/download/13414/t1-88.pdf
http://www.pasvalys.lt/download/13414/t1-88.pdf
http://www.pasvalys.lt/download/13414/t1-88.pdf


9 lentelė. Vietos gyventojų apklausos duomenų pasiskirstymas pagal seniūnijas ir 

gyvenamąsias vietoves 

 

Seniūnija 

Vietos 

gyventojų 

apklausos 

balsų 

skaičiavimo 

protokolo 

priedo Nr. 

Vietos gyventojų 

skaičius 
Parašu patvirtintas atsakymas 

Iš viso 

Dalyvavo 

apklausoje 
TAIP NE 

Iš viso % Iš viso % 
 

Iš viso % 

Joniškėlio miesto 

seniūnija 

1 
1045 180 17,2 10 5,6 170 94,4 

Joniškėlio apylinkių 

seniūnija 

2 
2325 319 13,7 40 12,5 279 87,5 

Iš viso:  3370 499 14,8 50 10,0 449 90,0 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba sprendimo dėl Joniškėlio miesto ir apylinkių seniūnijų 

sujungimo galimybės 2013 metais nepriėmė, nes savivaldybės administracija nepateikė konkrečių 

pasiūlymų. 

Vadovaujantis Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos 

bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-123, ir 

atsižvelgiant į Vietos bendruomenių tarybų sprendimų, įgyvendinant vietos bendruomenių 

savivaldos 2013-2015 metų programą, paskirstytos lėšos seniūnijoms, iš viso 63 300 Lt. Kaip 

panaudoti lėšas, sprendė prie seniūnijų sudarytos Vietos bendruomenės tarybos. Lėšos buvo 

panaudotos vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūrinei veiklai, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės 

gerinimui, sporto veiklai, bendruomeninės veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenės 

gyvenimo kokybę gerinančioms, veikloms.  

Įgyvendinant Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategiją  „Pasvalio rajono integruota 

2007–2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ buvo įgyvendinta 11 

Vietos projektų. 

Iš viso II kvietimo įgyvendinti ar įgyvendinami 17 projektų (12 projektų vykdo 

bendruomenės, 4 – Savivaldybės administracija, 1 – Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazija), III kvietimo – 44 projektai (38 projektus įgyvendina bendruomenės, iš jų: 23 projektų 

partneris – Savivaldybės administracija, 3 projektus įgyvendina ugdymo įstaigos: Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija, Pumpėnų vidurinė ir Pušaloto pagrindinė mokyklos, 2 

projektus – Savivaldybės administracija, 1 – Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 

parapija). Projektų lėšos skirtos stiprinti bendruomenių materialinę bazę, bendruomenės patalpų 

remontui, sklandžios visuomeninės veiklos užtikrinimui, laisvalaikio užimtumui ir sportinei veiklai, 

kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, Pumpėnų parapijos centrui įkurti, viešųjų erdvių, sporto aikštynų 

tvarkymui. 

Kiekvienais metais organizuojami aplinkos tvarkymo konkursai seniūnijose ir rajone, kurio 

metu išrinktos gražiausiai tvarkomos teritorijos pagal šias kategorijas: vienkiemio sodybos; kaimo 

sodybos; miesto sodybos; sodų sklypai; bendrovių, įmonių, įstaigų teritorijos; daugiabučių namų 

teritorijos. Taip pat išrinktos geriausiai besitvarkančios seniūnijos ir bendruomenės. Dalyviams 

paskatinti organizuota kelionė į Vilnių, kurios metu gidai supažindino su Bernardinų sodu, Valdovų 

rūmais, Pūčkorių atodanga ir kitais objektais. 

 



V. ILGALAIKIŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO 

KONTROLĖ 

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punktą meras 

rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorinės raidos analizės ir ilgalaikių 

socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo 

kontrolė. 

2013 metais buvo įgyvendinta 12 projektų, įgyvendinami 23 projektai, parengti 2 

investiciniai projektai bei pateiktos paraiškos finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių 

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

Projektas „Pasvalio miesto Žaliosios gatvės rekonstravimas“ 

Projektui „Pasvalio miesto Žaliosios gatvės rekonstravimas“ skirta 944 161,25 Lt parama 

arba 95,5 proc. visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšos – 840 352,95 Lt; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 103 808,30 Lt. Savivaldybė 

projektui įgyvendinti skyrė 44 489,28 Lt. 

Įgyvendinant projektą buvo atliktas Žaliosios g. (824 m) ir Žaliosios g. akligatvio ties gyv. 

namais Nr. 20 ir Nr. 22 (66 m) rekonstravimas, įrengtos automobilių stovėjimo vietos, įdiegtos 

eismo saugumo priemones, pastatyti kelio ženklai, įrengtos iškilios sankryžos, įrengta konteinerių 

aikštelė ir lietaus nuotekų nuvedimo sistema.  

Projektas „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo įrenginių statyba I-II etapai“ 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija šį projektą įgyvendino pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 metų programos kryptį „Leader metodo įgyvendinimas“, Pasvalio rajono vietos 

plėtros strategijos „Pasvalio rajono integruota 2007 – 2013 m. Vietos plėtros strategija gyvenimo 

kokybei kaime gerinti“ I prioriteto „Viešosios infrastruktūros ir kaimo aplinkos gerinimas bei 

verslumo skatinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu). 

Projekto trukmė: 2012 m. sausio 27 d. - 2013 m. birželio 20 d. 

Bendra projekto vertė 1 810 160 Lt, 90 procentų lėšų skyrė Europos Žemės ūkio fondas 

kaimo plėtrai, 10 procentų prisidėjo Savivaldybė.  

Įgyvendinus projektą, Krinčino ir Kriklinių miestelių, Vilkiškių, Rinkūnų, Namišių, 

Kiemėnų, Grūžių ir Švobiškio kaimų vandenvietėse buvo pastatyti vandens gerinimo ir geležies 

šalinimo įrenginiai, 2500 šių gyvenamųjų vietovių gyventojų gauna higienos normas atitinkantį 

požeminį vandenį, vandenvietės aptvertos tinklo tvora, įrengti privažiavimo keliai, teritorijos 

apželdintos. 

 Projektas „Švobiškio kaimo bendruomenės pastato renovacija“ 

 Įgyvendinant vietos projektą „Švobiškio kaimo bendruomenės pastato renovacija“ bendra 

projekto vertė 63793,00 Lt. Prašoma paramos suma -  90 procentų projekto vertės, t.y. 48319,00 Lt., 

ir 10105,00 Lt. PVM finansuoti. Paramos lėšos - 90 procentų tinkamų finansuoti vietos projekto 

išlaidų, t.y. 48319,00 Lt, finansuojama iš Strategijos vykdytojo paramos vietos plėtros strategijai 

„Pasvalio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ 

įgyvendinti, gautos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader 

metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšų. 10105,00 Lt PVM 

kompensuoti skiriama iš Finansų ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. 10 proc. 

projekto vertės išlaidų įnašas natūra – 5369,00 Lt. 

Projektas „Valakėlių kaimo bendruomenės pastato renovacija“ 

 Projekto „Valakėlių kaimo bendruomenės pastato renovacija“ bendra vertė numatoma 

140122,00 Lt. Prašoma paramos suma -  90 procentų projekto vertės, t.y. 106096,00 Lt., ir 

22238,00 Lt. PVM finansuoti. Paramos lėšos - 90 procentų tinkamų finansuoti vietos projekto 

išlaidų, t.y. 106096,00 Lt, bus finansuojama iš Strategijos vykdytojo paramos vietos plėtros 

strategijai „Pasvalio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei 

kaime gerinti“ įgyvendinti, gautos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšų. 



22238,00 Lt PVM kompensuoti skiriama iš Finansų ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto 

asignavimų. 10 proc. projekto vertės išlaidų sudarys įnašas natūra – 11788,00 Lt. 

Projektas „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 19, Pasvalyje atnaujinimas, 

didinant jo energijos vartojimo  efektyvumą“ 

Pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir 

urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 

įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas, pirmiausia didinant 

jų energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendintas projektas „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos 

g. 19, Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“. 

Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija, VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija), Pasvalio rajono 

savivaldybės administracija (projekto vykdytojas). Projektas įgyvendintas skartu su partneriu – 

daugiabučio namo savininkų bendrija „Taika 19“. 

  Bendra projekto vertė – 587 040,00 Lt. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės 

plėtros fondo lėšų iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (469 632, 00 Lt), kitos lėšos 

partnerio (butų savininkų) ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Projektas „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje baigtas projektas „Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“, kuris buvo 

finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksnių programos 4 prioriteto „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.1-VRM-

04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ Europos socialinio 

fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.  

Pagrindinis projekto tikslas - Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, kaip viešojo 

administravimo įstaigos, darbo našumo ir veiklos didinimas. Projekto uždavinys – kelti 

Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją. Projekto tikslinė grupė – 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai.  

Projektui skirta 110 500 Lt parama,  projekto vykdytojas – Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija – projektui skyrė 19 500 Lt.  

Projekto metu 57 Savivaldybės administracijos darbuotojai įgijo žinių pagal 10 mokymų 

temų kursą. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie vienos iš strategijoje nurodytų vizijos nuostatų 

„Profesionaliai vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas“. 

2013 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos konferencijoje Saugomų teritorijų 

ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė dr. Giedrė Gudienė, 

skaitydama pranešimą „Kraštovaizdžio politika Lietuvos savivaldybėse: padėtis ir iššūkiai“ 

pažymėjo, kad nuo 2012 metų ypač suintensyvėjo Pasvalio rajono savivaldybės veikla 

kraštovaizdžio srityje. 2013 m. gegužės 21 d. Aplinkos ministerijos konferencijoje „Lietuvos 

kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas 2013“ pranešimą skaitė Savivaldybės administracijos 

teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė, šios konferencijos metu buvo pristatytas 

Pajiešmenių bendruomenės projektas „Pajiešmenių parko sutvarkymas ir laisvalaikio zonų 

įrengimas visuomenės poreikiams“. 

 Įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio 

krypčių aprašą veiklas, susijusias su kraštovaizdžio apsauga, tvarkymu, naudojimu ir planavimu 

parengti ir pradėti įgyvendinti šie projektai: 

Projektas „Joniškėlio miesto bendrasis planas“ 

Planavimo organizavimo pagrindas: Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 

20 d. sprendimas Nr. T1-35 ir  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. 

sprendimas Nr. T1-93. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos 

Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja 

Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. 



Projektas „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ 

Bendra projekto vertė - 2,56 milijono Lt. Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš 

Europos regioninės plėtros fondo pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį skirta 85 

proc. projektui reikalingų lėšų, Pasvalio rajono savivaldybė skyrė 15 proc. lėšų. Projekto 

įgyvendinimo metu Lėvens upė buvo valoma nuo užtvankos Pasvalio mieste iki apvažiavimo tilto 

prie Pasvalio girininkijos. 2,85 km ilgio upės vagos ruože valoma perteklinė augmenija ir dumblas. 

Tvarkomos ir upės pakrantės: pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai, nušienauta 5,7 ha upės 

pakrančių. Pakrantės, pažeistos raunant menkaverčius medžius ir krūmus, buvo rekultivuotos ir 

apsėtos daugiamečių žolių mišiniu. Išvalytas upės plotas sudaro 17,10 ha. Darbų metu buvo 

išsiurbta bei rankiniu būdu iš vagos pašalinta 8500 m³ dumblo, 1100 m³ įvairių žolių. Projektas 

užbaigtas 2013 m. 

Projektas „Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimo Pasvalio mieste“ 

Projekto įgyvendinimo metu Lėvens upė išvalyta nuo Pasvalio miesto parko iki užtvankos 

Pasvalio mieste. Teritorijos plotas 4 ha. Lėšos – 1,23 milijono Lt, 90 proc. iš Europos regioninės 

plėtros fondo, 10 proc. lėšų skyrė Pasvalio rajono savivaldybės administracija. Projektas užbaigtas 

2013 m. 

Projektas „Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas 

Lielupės upės žemupyje“ 

Projektas įgyvendintas pagal bendradarbiavimo per sieną su Bauskės, Jelgavos, Dobelės, 

Akmenės, Pakruojo savivaldybėmis ir Latvijos Gamtos, Geologijos ir Meteorologijos centru 

programą. Projekto įgyvendinimo metu pastatyti 5 valymo įrenginiai Pasvalio mieste prie Lėvens 

upės: prie Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems, prie tilto 

per Lėvens upę Pasvalio miesto centre, prie Lėvens pagrindinės mokyklos, prie pėsčiųjų tilto per 

Lėvens upę ir prie pagrindinės Pasvalio miesto nuotekų siurblinės. Baigiamas rekonstruoti pats 

didžiausias 100 l/s našumo įrenginys, esantis Aukštikalnių kaime, pakelyje į Vaškus. Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas lietaus nuotekų valymo įrenginių statybos ir 

rekonstrukcijos projektas Pasvalio mieste bei Pasvalio rajono Aukštikalnių kaime yra viena iš 

sudėtinių bendro projekto dalių. Projektas užbaigtas 2013 m.  

Projektas „Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“  

Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę 

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, projekto 

biudžetas – 1 019 988,00 Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto 

skirta parama – 943 488,00 Lt arba 92,5 proc. visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų, Pasvalio 

rajono savivaldybės administracija skyrė 76 500,0 Lt. Įgyvendinant projektą Kalno gyvenvietėje 

buvo modernizuotas Jurgėnų bendruomenės naudojamas pastatas bei šalia esanti sporto, laisvalaikio 

ir susisiekimo infrastruktūra. Rekonstruota pastato išorė ir vidaus patalpos, kuriose veiklą 

organizuoja bendruomenė ir biblioteka, vietoje tinklinio aikštelės įrengta daugiafunkcė sporto 

aikštė, modernizuota vaikų žaidimo aikštelė, atnaujintas privažiuojamasis kelias ir įrengtas naujas 

šaligatvis, jungiantis bendruomenės namų teritoriją su naujai įrengta daugiafunkce sporto aikštele. 

Projektas užbaigtas 2013 m. 

 Projektas „Tetirvinų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ 
Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę 

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, projekto 

biudžetas – 914 118,00 Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto 

skirta parama – 845 558,00 Lt arba 92,5 proc. visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Pasvalio 

rajono savivaldybės administracija projekto įgyvendinimui skyrė 68 560 Lt. Tetirvinų gyvenvietėje 

kapitališkai suremontuotas Tetirvinų bendruomenės namų pastatas, įrengta vaikų žaidimų ir 

universali sporto aikštelė, rekonstruotas privažiavimo kelias bei takai prie viešosios infrastruktūros 

objektų, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Projektas užbaigtas 2013 m. 

Projektas ,,Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“ 

 Projektui įgyvendinti buvo skirta 4 485 000,00 Lt visų tinkamų kompensuoti projekto 

išlaidų, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 4 148 625,00 Lt. Savivaldybė projektui 



įgyvendinti įsipareigojo skirti ne mažiau kaip 336 375,00 Lt. Teritorijos plotas – 1,7 ha. Projekto 

uždavinys – gerinti Pasvalio miesto centrinės dalies infrastruktūrą, pritaikant viešąją erdvę 

gyventojų verslo poreikiams, kultūrinei veiklai ir laisvalaikiui. Projektas užbaigtas 2013 m. 

Projektas „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone“ 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija  inicijavo šį projektą finansavimui gauti pagal 

2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 

plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-

ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. 2012 m. rugsėjo 28 d. 

pasirašyta trišalė Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 tarp 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos.  Projektui įgyvendinti skiriama 1 320 383,00 Lt paramos, iš jų 1 122 

325,00 Lt ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 198 058,00 Lt Projekto vykdytojo 

lėšos. Projekto uždavinys – sukurti viešąją rekreacinę aktyvaus poilsio infrastruktūrą Pasvalio 

mieste, skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą. Plotas 6,5 ha. Projekto įgyvendinimo metu 

planuojama įrengti dviračių-pėsčiųjų takus su aikštelėmis, suoliukais, tilteliais, stoginėmis, 

laužavietėmis, informaciniais stendais, taip pat bus įrengtas takų apšvietimas, vaizdo stebėjimo 

sistema, sutvirtinami eroduojantys upės krantai, sodinami želdiniai. Projekto vykdytojas, turėdamas 

tinkamai parengtą techninį projektą bei pasirašęs Finansavimo sutartį, pradėjo viešojo pirkimo dėl 

Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo I etapo darbų supaprastinto atviro 

konkurso dokumentų derinimo ir viešojo pirkimo vykdymo procedūras. 2013 m. kovo 6 d. 

pasirašyta Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo I etapo darbų sutartis.  

Projektas „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis 

atnaujinimas I etapas“ 

Įgyvendinamas projektas „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis 

atnaujinimas I etapas“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-51-014, finansuojamas Europos regioninės plėtros 

fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Projekto vertė 3 218 547 Lt. Krinčino mstl. (teritorijoje prie mokyklos pastato (sklypo plotas apie 

36760,00 m
2
) bus atlikti šie sutvarkymo darbai: trinkelių dangos įrengimas, asfalto dangos 

įrengimas, krepšinio aikštelės įrengimas, įranga ir mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, 

treniruokliai ir kt.); teritorijoje prie mokyklos Ustukių k., Parko g. 2 ( sklypo plotas 15619,00 m
2
) 

bus atlikti šie sutvarkymo darbai: pėsčiųjų takų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelės su 

privažiavimo keliu įrengimas, universalios sporto aikštelės įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės 

įrengimas;  Valakėlių k., Ateities g. 2, teritorijoje prie mokyklos bus atlikti šie sutvarkymo darbai: 

pėsčiųjų takų įrengimas, universalios sporto aikštelės įrengimas (plotas apie 518,18 m
2
), vaikų 

žaidimo aikštelės įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai. 

Parengti techniniai projektai, pasirašytos statybos darbų rangos sutartys. 

Projektas „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis 

atnaujinimas II etapas“ 
Įgyvendinamas projektas „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis 

atnaujinimas II etapas“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-51-023, finansuojamas Europos regioninės plėtros 

fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Projekto vertė 3 291 913 Lt. Vaškų mstl., Kaštonų g. bus sutvarkytas parkas (sklypo plotas 9000,00 

m
2
), teritorijoje prie mokyklos (Mokyklos g. 23, sklypo plotas 33878,00 m

2
) bus atlikti šie 

sutvarkymo darbai: pėsčiųjų takų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, daugiafunkcės 

sporto aikštelės įrengimas, mažosios architektūros elementai. Pumpėnų mstl. teritorijoje prie 

bažnyčios pastato ir tvenkinio (sklypo plotas 12500,00 m
2
) bus atlikti šie sutvarkymo darbai: vaikų 

žaidimo aikštelės įrengimas, daugiafunkcės sporto aikštelės įrengimas, pėsčiųjų-dviračių takų 

įrengimas, automobilių privažiavimo, apsisukimo kelio ir stovėjimo aikštelės įrengimas, pavėsinės 

su laužaviete įrengimas, tvenkinio pakrantės ir želdinių sutvarkymas, mažosios architektūros 

elementai. Stadione prie mokyklos Pumpėnų mstl., Panevėžio g. 53, bus atlikti šie sutvarkymo 

darbai: futbolo aikštės su natūralia veja įrengimas (apie 4918,14 m
2
), bėgimo takų įrengimas, šuolių 

į tolį sektoriaus įrengimas, paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas.  



 Parengti techniniai projektai, pasirašytos statybos darbų rangos sutartys. 

Projektas „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ 

Įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Savivaldybės biudžeto 

lėšomis (2 258 000 Lt). Numatytoje rekonstruoti teritorijoje siūlomi sprendiniai: Vilniaus gatvėje 

abiejų pusių šaligatvių atnaujinimas, klojant naujas trinkeles ir bortelius, gatvių asfaltavimas, 

automobilių stovėjimo vietų įrengimas ir sužymėjimas, greičio ribojimo kalnelių prie pėsčiųjų 

perėjų įrengimas, apželdinimo atnaujinimas, gatvių apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklo įrengimas. 

Skvero dangos ir mažosios architektūros elementų ir želdynų atnaujinimas. Prie Autobusų stoties ir 

Taikos gatvės vienos pusės esamų šaligatvių sutvarkymas, mažosios architektūros elementų 

atnaujinimas. Projekto Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcijos II etape 

siūlomi sprendiniai: Vytauto Didžiojo  aikštės analizuojamoje teritorijoje (aikštė prieš Savivaldybės 

pastatą, Biržų gatvės dalis nuo Pasvalio kultūros centro iki Vilniaus gatvės) dangos atnaujinimas, 

laikantis kompleksinių sprendimų, atsižvelgiant į ankstesnio, I etapo metu naudotas medžiagas. 

Šaligatvių dangos pakeitimas. Įėjimo, kartu su užvažiavimu neįgaliesiems į Kultūros namų ir 

Savivaldybės pastatus, įrengimas. Aikštės atnaujinimas sutvarkant architektūrinius ir/ar įrengiant 

naujus elementus: gėlynus, apsodinant aplinką medžiais, krūmais, atnaujinant mažosios 

architektūros elementus. Vietos B. Brazdžionio paminklo pastatymui numatymas.  

Pasirašytos paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartys dėl techninių projektų 

parengimo. 

Projektas „Pajiešmenių parko sutvarkymas ir laisvalaikio zonų įrengimas visuomenės 

poreikiams“ 

Vietos projektą įgyvendina Pajiešmenių kaimo bendruomenė (vietos projekto paraiškos Nr. 

LEADER-11-PASVALYS-02-023). Bendra vietos projekto vertė – 169 224,00 Lt (su PVM). 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (partneris) skiria 9 308,00 Lt (su PVM). Vietos 

projekto pagrindinis tikslas – sutvarkyti ir išsaugoti parką ateities kartoms. Uždaviniai:  išvalyti 

parką nuo menkaverčių krūmų, pasodinti naujų medžių, apsaugoti ąžuolo pomedį nuo trypimo, 

apsaugai suformuoti keliolikos pakopų laiptelius, įrengti informacinį stendą su legendos aprašu; 

sumontuoti lauko tinklus parko apšvietimui ir renginių organizavimo aikštelei, sutvarkyti numatytą 

renginių organizavimo vietą, įrengti poilsio zonas su suoliukais ir šiukšlių dėžėmis, pėsčiųjų takus 

išgrįsti  skalda, iš abiejų pusių pakloti trinkelėmis kabančio liepto prieigas, sumontuoti valčių 

prieplauką, pastatyti informacinį stendą su reglamentuojančiomis parko taisyklėmis ir svarbiausia 

informacija apie  parką. Parengtas techninis projektas SP-028-12-TP-AS-D.  

Projektas „Kurdami grožį išsaugokime istorinę atmintį“ 

Vietos projektą įgyvendina Pušaloto bendruomenė (vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-

11-PASVALYS-02-010). Vietos projekto pagrindinis tikslas – sutvarkyti laisvalaikio ir poilsio 

zonas Pušaloto miestelyje. Bendra vietos projekto vertė – 222 114,00 Lt (su PVM).  Pasvalio rajono 

savivaldybės administracija (partneris)  skiria 6 663,00 (su PVM).  Vietos projekto uždaviniai: 1. 

sutvarkyti 690 m
2
 Savanorių – Taikos gatvių šaligatvių bei pritaikyti juos neįgaliesiems. 2. 

Atnaujinti 1800 m
2
 skverą, pritaikant poilsiui ir laisvalaikio praleidimui: bus pakeista šaligatvių 

danga – 690 m
2
,  sutvarkyta žemė prie nutiesto šaligatvio - 200 m

2
, grindinio išklojimas lauko 

akmenimis – 22 m
2
, aptverta Trikampės aikštės – 30 m

2
 ir pastatyta skulptūra. 3. Sutvarkyti 

trikampę miestelio aikštelę išgrindžiant lauko akmenimis, aptverti kalvio darbo metaline 30 m ilgio 

tvorele (su varteliais), pastatyti mažosios architektūros elementą (stogastulpį).  

Projektas „Namišių parko sutvarkymas“ 

Vietos projektą įgyvendino Namišių krašto bendruomenė (vietos projekto paraiškos Nr. 

LEADER-11-PASVALYS-02-012). Bendra vietos projekto vertė – 111 111,00 Lt (su PVM).  

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (partneris) skiria 11 111,00 (su PVM).  Projekto tikslas: 

sutvarkyti ir praplėsti visuomeninės paskirties poilsio ir laisvalaikio zonas. Projekto uždaviniai: 

įrengti pėsčiųjų takelius parko teritorijoje 620 m
2
; pastatyti vieną parko skulptūrą; 15 šviestuvų; 

įsigyti 10 suoliukų; sutvarkyti želdinius.  



Projektas „Grūžių  želdyno ir vandens telkinio sutvarkymas“ 

Vietos projektą įgyvendino Grūžių  krašto bendruomenė  ir partneris - Pasvalio rajono 

savivaldybės administracija (vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-12-PASVALYS-03-014). 

Vietos projekto pagrindinis tikslas – sukurti patrauklią aplinką Grūžių želdyno teritorijoje. Bendra 

vietos projekto vertė – 106 952,00 Lt (su PVM).  Pasvalio rajono savivaldybės administracija 

(partneris)  skiria 10 248,00 (su PVM).   

Projektas „Tetirvinų kaimo tvenkinio išvalymas ir teritorijos sutvarkymas“ 

Vietos projektą įgyvendina Tetirvinų krašto bendruomenė ir Partneris - Pasvalio rajono 

savivaldybės administracija (vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-12-PASVALYS-03-012). 

Vietos projekto pagrindinis tikslas – sutvarkyti tvenkinį ir aplink esančią teritoriją. Bendra vietos 

projekto vertė – 144 444,45 Lt (su PVM).   

Projektas „Deglėnų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ 

Vietos projektą įgyvendina Pasvalio rajono savivaldybės administracija ir Partneris -  

Deglėnų bendruomenė (vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-12-PASVALYS-03-046). Vietos 

projekto pagrindinis tikslas – sutvarkyti kaimo viešąsias erdves. Bendra vietos projekto vertė – 

36 666,00 Lt (su PVM).   

Projektas „Norių kaimo parko sutvarkymas ir plėtra“ 

Vietos projektą įgyvendina Pasvalio rajono savivaldybės administracija ir Partneris - Norių  

krašto bendruomenė (vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-12-PASVALYS-03-043). Vietos 

projekto pagrindinis tikslas – sukurti patrauklią aplinką Norių kaimo viešosiose erdvėse ir pritaikyti 

jas kaimo gyventojų poreikiams. Bendra vietos projekto vertė – 33 578,00 Lt (su PVM).   

Projektas „Mikoliškio kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ 

Vietos projektą įgyvendina Pasvalio rajono savivaldybės administracija ir Partneris - 

Mikoliškio kaimo bendruomenė  (vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-12-PASVALYS-03-043). 

Vietos projekto pagrindinis tikslas – įrengti vaikų žaidimo aikštelę. Bendra vietos projekto vertė – 

53 716,00 Lt (su PVM).  

Projektas „Saločių miestelio Gedimino aikštės sutvarkymas“ 

Vietos projektą įgyvendina Pasvalio rajono savivaldybės administracija (vietos projekto 

paraiškos Nr. LEADER-12-PASVALYS-03-036). Vietos projekto pagrindinis tikslas – sutvarkyti 

Saločių miestelio Gedimino aikštės viešąją erdvę, padidinant kaimo gyvenamosios vietovės 

patrauklumą praplečiant visuomeninės paskirties laisvalaikio zonas. Bendra vietos projekto vertė – 

155 745, 86 Lt. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos lėšos – 15 574, 58 Lt (su PVM). 

Projektas „Laisvalaikio zonos ir universalaus sporto aikštyno įrengimas“ 

Vietos projektą įgyvendina Vilkiškių bendruomenė  ir Partneris - Pasvalio rajono 

savivaldybės administracija  (vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-12-PASVALYS-03-030). 

Vietos projekto pagrindinis tikslas – įrengti laisvalaikio zoną ir universalų sporto aikštyną. Bendra 

vietos projekto vertė – 111 092,17 Lt (su PVM).  

Projektas „Rinkūnų kaimo laisvalaikio zonos sutvarkymas“ 

Vietos projektą įgyvendina Rinkūnų bendruomenė  ir Partneris - Pasvalio rajono 

savivaldybės administracija (vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-12-PASVALYS-03-024). 

Vietos projekto pagrindinis tikslas – sutvarkyti Rinkūnų bendruomenės aplinką įrengiant naują 

krepšinio aikštelę. Bendra vietos projekto vertė – 111 174,00 Lt (su PVM). Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos lėšos - 9 033,00 Lt.  

 

2013 m. lapkričio 6 d. Pasvalio rajono savivaldybėje vyko Finansų ministerijos inicijuotas 

renginys apie ES paramos naudą Pasvalio rajono savivaldybėje, kuriame pasidalinti savo patirtimi 

apie įgyvendintus projektus ir diskutuoti apie jų naudą ir perspektyvas buvo pakviesti ne tik ES 

projektų vykdytojai ir naudos gavėjai, bet ir valdžios bei verslo įstaigų atstovai. Finansų 

ministerijos ES Struktūrinės paramos valdymo departamento ES Sanglaudos politikos skyriaus 

vedėjo pavaduotojas Aurimas Antanaitis apžvelgė apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijas Lietuvoje ir apie naująjį finansavimo periodą, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Paulius Petkevičius kalbėjo apie 2007–2013 m. ES SF paramos naudą, naujas 



galimybes Pasvalio rajono gyventojams, buvo lankyti objektai, sutvarkyti už ES paramos lėšas: 

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, Vytauto Didžiojo 

aikštė, Sporto centras. 

 

2013 m. gruodžio 4 d. Dubingiuose vykusiame iškilmingame renginyje apdovanoti geriausi 

2007–2013 metais regione įgyvendintų projektų vykdytojai. Savivaldybės administracijos 

direktorius nominacijoje „Geriausias 2007–2013 metų Rytų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal 

priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“ pristatė projektą „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių 

kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“. Nors vertinimo komisija nugalėtoju išrinko 

projektą „Jonavos miesto centro atnaujinimas“, šventės dalyviai bei svečiai galėjo rinkti savo 

simpatijų projektą (iš 38 projektų). Daugiausia dalyvių ir svečių balsų surinko projektas „Pasvalio 

miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“. Šiam Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijos įgyvendintam projektui išleista beveik 2,8 mln. Lt. Savivaldybė 

skyrė 210 tūkst. Lt, o didžiąją dalį lėšų – beveik 2,6 mln. Lt – sudarė Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų ir valstybės biudžeto lėšos.  

 

VI. SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO FORMAVIMAS,  ĮGYVENDINIMAS IR 

VIETINIS ŪKIS 

 

6.1. Biudžetas 

 

Savivaldybės 2013 metų biudžetas buvo parengtas vadovaujantis Seimo patvirtintu Lietuvos 

Respublikos 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, 

Biudžeto sandaros, savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymais, įstaigų 

pateiktomis programų sąmatomis. 

Savivaldybės tarybos 2013 metų patvirtintame biudžete buvo numatyta gauti 71643,9 tūkst. 

Lt pajamų, iš jų: 37579,1 tūkst. Lt sudarė speciali tikslinė dotacija, 3037,8 tūkst. Lt įstaigų pajamos 

už teikiamas paslaugas. Projektams įgyvendinti numatyta skolintis 3500,0 tūkst. Lt 

Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į būtinus poreikius bei biudžeto surinkimą, metų bėgyje 

tikslino Savivaldybės biudžetą, kuris 2013 metų pabaigoje sudarė  72970,8  tūkst. L. Išleista  

71592,1 tūkst. litų. Išlaidų planas įvykdytas 98,2 proc. 2013 m. išlaidų planas nurodytas be 

praėjusių (2012 m.) lėšų likučio, pasiskolinta 2689,9 tūkst. Lt Savivaldybės investiciniams 

projektams finansuoti. 

Savivaldybės biudžeto išlaidos buvo planuojamos septynioms programoms, apimančioms 

visas Savivaldybės veiklos sritis, uždaviniams bei priemonėms įgyvendinti.  

Daugiausia lėšų buvo skirta Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo 

programai - 31389,4 tūkst. Lt; Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo 

programai - 13978,0 tūkst. Lt, Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programai - 15242,0 

tūkst. Lt, Kultūros, sporto bendruomeninės ir jaunimo veiklos plėtros programai - 4918,2 tūkst. Lt,          

Investicijų programai vykdyti - 3900 tūkst. Lt, iš jų: 300 tūkst. Lt Valstybės investicijų programos 

lėšos Kultūros namų renovacijai.   

 Savivaldybės skola. Negrąžintų paskolų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 11537,5  tūkst. 

Lt. Per 2013 metus grąžinta 1910,4 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų, sumokėta 215,4 tūkst. Lt palūkanų. 

Per 2013 m. pasirašytos dvi kreditavimo sutartys su AB „Swedbank“ dėl ilgalaikės paskolos 

investiciniams projektams finansuoti 1500,0 tūkst. Lt sumai ir su AB SEB 1500,0 tūkst. Lt sumai 

kreditinė linija investiciniams projektams finansuoti išlaidų kompensavimo būdu. 

 

6.2. Parama verslui 

 

Pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus savivaldybės turi ribotas galimybes 

tiesiogiai remti verslą. Savivaldybė savo biudžeto sąskaita gali suteikti tik gyventojų pajamų (verslo 



liudijimai), nekilnojamojo turto, žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių, vietinių rinkliavų 

lengvatas.  

Kiekvienais metais Savivaldybės taryba tvirtina Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir 

vidutinio verslo skatinimo specialiąją programą. 2013 metais šiai programai įgyvendinti numatyta 

28503,00 Lt, panaudota tik 585 Lt naujų įmonių įregistravimui.  

Kita smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo priemonė – verslo liudijimai. Atsižvelgiant į 

asmenų, siekiančių įsigyti verslo liudijimus, kategorijas, šiuo metu yra nustatytos iki 50 proc. 

dydžio gyventojų pajamų mokesčio lengvatos, kurios ženkliai palengvino smulkių verslininkų 

mokestinę naštą. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis 2013 metais buvo išduota 982 vnt. verslo 

liudijimų, 333 gyventojai pasinaudojo Savivaldybės suteikta lengvata, mokėtina suma už verslo 

liudijimus – 19 024 Lt, lengvatų suma – 1190 Lt. 

 

6.3. Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūra, taisymas ir tiesimas 

 

Pagal Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo 

išdėstymo žemėtvarkos schemą,  patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 

13 d. sprendimu Nr. T1-107 Savivaldybė prižiūri ir remontuoja 817,27 km vietinių viešųjų kelių ir   

210,17 km gatvių. 

 2013 m. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo gauta 1978,0 tūkst. Lt vietinės 

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms 

užtikrinti. Darbai atlikti pagal Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 

programos 2013 metų objektų sąrašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-91, papildytą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-211 ir 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-275. 

 Svarbiausi 2013 m. atlikti darbai, tvarkant Savivaldybės viešuosius kelius ir gatves: 

 Pėsčiųjų tilto per Lėvens upę viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai – 220 kv. m; 

 Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbai (suremontuota 

kelių su žvyro danga) – 19,19 km; 

 Pasvalio miesto Mūšos gatvės šaligatvio remonto darbai – 404 kv.m; 

 Pasvalio miesto Geležinkeliečių ir Joniškėlio gatvių šaligatvių remontas – 1162,4 kv.m; 

 Pasvalio miesto Geležinkeliečių gatvės viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai – 1573 

kv.m. 

 Papildomai buvo gauta 500 tūkst. Lt Pumpėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių Nr. Pm-

026 Kalnas-Talkoniai ir Nr. Pm-023 Talkoniai–Pumpėnai, kurie jungiasi su magistraliniu keliu A10 

Panevėžys-Pasvalys-Ryga, taisymo (remonto) darbams ir 83,4 tūkst. Lt Pušaloto seniūnijos vietinės 

reikšmės kelio Nr. Pš-010 Deglėnai–Jokuboniai–Kidžioniai–Mikoliškis, jungiančio rajoninės 

reikšmės kelius Nr. 2930 Klovainiai–Deglėnai–Valmoniai ir Nr.3005 Panevėžys–Skaistgiriai–

Pušalotas taisymo (remonto) darbams. Įgyvendinant 2013 m. Kelių priežiūros ir plėtros programą 

buvo atlikta 15 viešųjų pirkimų priežiūros ir remonto darbams. 

 

6.4. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra 

 

Pagal VĮ Valstybės žemės fondo duomenis Pasvalio rajone yra 101 833,87 ha nusausintos 

žemės, iš jos: drenažu 91308,97 ha, eksploatuojamos valstybei nuosavybės teise priklausančios 

1157 vandens pralaidos, 88 tiltai, 25 lieptai, 1318,80 km magistralinių griovių, 4 užtvankos. 

Pasvalio rajonui 2013 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio 

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

(melioracijai) atlikti skirta 1135,0 tūkst. litų. Atsižvelgiant į gautas lėšas, Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-28 patvirtinta Pasvalio rajono 2013 

metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa (pakeista 2013 m. spalio 23 d. 

sprendimu Nr. T1-233) tarybos sprendimu. Lėšos buvo panaudotos melioracijos statinių priežiūrai, 



remontui, taip pat kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių 

įgyvendinimui. Investicijoms lėšų neskirta. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir 

miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ užbaigti 

praėjusiais metais buvo vykdomi 4 Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų 

melioracijos sistemų rekonstrukcijų projektai, bendra suma - 4411,40 tūkst. Lt. Įgyvendinus šiuos 

projektus pagerėjo melioracijos sistemų veikimas 359,48 ha plote. Pasvalio rajono savivaldybė 

šiuose projektuose dalyvavo kaip partneris. 

2011– 2013 metais Savivaldybės administracija ir melioracijos sistemų naudotijų asociacijos 

Pasvalio rajone vykdė 24 apie projektus (įvykdyti 22 projektai) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-

2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“. Bendra projektų vertė – 23 305 308 Lt, 

pagerinta būklė 1896,99 ha sausinamame plote. 

2013 m., pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno 

nesiekiančios investicijos“, žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys bei žemės ūkio bendrovės 

galėjo dalyvauti melioracijos griovių tvarkymo darbuose. Savivaldybės administracijos specialistai 

sudarė reikalingų pagal šią priemonę atlikti darbų sąmatas. Sudarytas 21 avarinio drenažo remonto 

techninis darbo projektas. 

6.5. Keleivių vežimas 

 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo 

maršrutais paslaugas teikė UAB „Pasvalio autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė). 2009 m. birželio 

12 d. sprendimu Nr. T1-128 pripažintas 39 maršrutų visuomenei būtinais pagal vietinio 

(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašas. 

Savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-253 palikti galioti keleivių 

vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir nuolaidų dydžiai, nustatyti 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-251. 

 Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais vieno 

keleivio nuvažiuoto kilometro kaina (be  pridėtinės vertės mokesčio): 1,11 Lt, važiuojant atstumu 

nuo 0 iki 4 kilometrų;  iki 0,35 Lt, važiuojant daugiau nei 4 kilometrus; keleivių vežimo reguliariais 

reisais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais „Stotis-Poliklinika“ ir „Stotis-

Naujosios kapinės“ vieno keleivio vienkartinio važiavimo bilieto kainą – iki 2,00 Lt; Mėnesinių 

nuolatinių bilietų kainai taikoma 20 proc. nuolaida. 

 Bendrovė balanse turi 15 autobusų, savivartį Maz „Tech. pagalba“, „Audi 80“  ūkio 

reikalams ir „Volkswagen Passat“ detalių  tiekimo reikalams, 21 autobusą - pagal panaudos sutartis 

ir 3 autobusus - pagal patikėjimo sutartis. 

2013 m. Bendrovė įsigijo 2 mažesnės talpos autobusus, naudotas tvarkingas tekinimo stakles 

ir pramoninę darbo drabužių skalbimo mašiną.  

2013 m. visiškai įdiegta buhalterinės apskaitos programa. 

Bendrovėje 2013 m. suremontuota autobusų stoties laukimo salė ir  įrengtas šildymas. 

 

6.6. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 

 

Vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje vykdo UAB 

„Pasvalio vandenys“. Bendrovė aprūpina Savivaldybės gyventojus ir įmones vandeniu, prižiūri 

vandentiekio vamzdynus bei nuotekų valymo įrenginius. Be pagrindinės veiklos, bendrovė atlieka 

šiuos darbus: vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas ir remontas; šalto vandens skaitiklių 

įrengimas; movinio polietileno vamzdynų suvirinimo darbų atlikimas bei suvirinimo įrangos 

nuoma; nuotekų surinkimo duobių išvežimas; specialiųjų automobilių ir mechanizmų nuoma; 

nutekamojo vandens laboratorinių tyrimų atlikimas. 

Bendrovės eksploatuojamuose objektuose nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus PVM dydžiui 

tiekiamo geriamojo vandens kaina gyventojams yra 1,78 Lt (su PVM), nuotekų tvarkymo kaina 

2,63 Lt (su PVM). Bendra kaina 4,41 Lt (su PVM). Bendrovės teikiamų paslaugų kaina nesikeitė 



nuo 1999 m. gruodžio mėnesio. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija paskelbė 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo įmonių veiklos apžvalgą bei 

prognozes, kuriose parodytos planuojamos namų ūkio išlaidos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugoms apmokėti.  

 

 
6 pav. Planuojamos namų ūkio išlaidos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugoms apmokėti, vandens tiekimo įmonėms atstatant už Dotacijas įsigytą 

turtą (Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) 

 

Bendrovė eksploatuoja Pasvalio bei Joniškėlio miestų ir 27 rajono gyvenviečių vandentiekos 

ir vandenvalos ūkį. 

2013 metais geriamojo vandens vartotojams patiekta - 1476,7  tūkst. m
3 

ir parduota 

(realizuota) - 1105,0 tūkst. m
3
. Viso patiekto vandens kokybė atitinka higienos normų reikalavimus. 

2013 metais  bendrovės lėšomis buvo įsigyti geriamojo vandens tiekimo tinklai su gręžiniais 

iš ŽŪB  „Kiemeliai“. Buvo pertvarkyta geriamojo vandens tiekimo sistema, gręžinių siurblių 

valdymui sumontuotos dažnuminės pavaros, leidusios sureguliuoti tiekiamo geriamojo vandens 

slėgį gyvenvietės vartotojams. 

Įrengtas naujas geriamojo vandens gręžinys  Žilpamūšio gyvenvietės vandenvietėje. Tai pat 

šioje gyvenvietėje buvo pastatyti ir pradėti eksploatuoti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai, 

todėl  tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka leistinus higienos normos reikalavimus. 

Naujų abonentų prisijungimui  Ustukių gyvenvietėje buvo paklota 900 m naujų vandentiekio 

tinklų. Pasvalio mieste naujų abonentų prijungimui prie nuotekų tinklų buvo paklota 250 m naujų 

nuotekų tinklų. 

Per 2013 metus buvo pakeista bei sumontuota 2349 vnt. naujų geriamojo vandens apskaitos 

prietaisų. Išvalyta nuotekų -  1175,0 tūkst. m
3
. 

2013m. UAB „Pasvalio vandenys“ už parduotas paslaugas ir papildomą veiklą gavo 5280,4 

tūkst. Lt pajamų. Bendrovės veiklos sąnaudos - 5081,2 tūkst. Lt. Gauta grynojo pelno 150,9 tūkst. 

Lt. 

 

6.7. Šiluminės energijos tiekimas 

 

Pasvalio mieste ir rajone centralizuotai šilumą ir karštą vandenį tiekia AB „Panevėžio 

energija“. UAB „Panevėžio energija“ šilumą gamina 7 katilinėse.  Keturiose katilinėse naudojamas 

kuras – gamtinės dujos, dvi katilinės naudoja malkas ir viena katilinė naudoja šiaudus, tačiau gali 



naudoti malkas bei skystą kurą. Pasvalio rajoninėje katilinėje šiluma yra gaminama kogeneracinėje 

jėgainėje, kuri priklauso UAB „ ENG“.  

2013 metais AB „Panevėžio energija“ Pasvalio šilumos tinklų rajonas per metus su 

nepriklausomais šilumos gamintojais pagamino 40269,90 MWh šilumos, realizavo 30667,6123 

MWh. Toks didelis skirtumas yra dėl šilumos nuostolių centralizuoto šilumos tiekimo trasose.  

Pasvalio rajono savivaldybės administracija išdavusi šilumos tiekimo licencijas  yra UAB 

„Šilumos šaltinis“, UAB „Lenauda“, UAB „Kurana“. Pasvalio rajone nereguliuojamas 

nepriklausomas šilumos gamintojas yra UAB „Eko Termo“ ir UAB „ENG“. 

Pagamintas šilumos kiekis:  

AB „Panevėžio energija“ Pasvalio ŠTR – 26619,90 MWh;   

UAB „ENG“ pagamino ir pardavė AB „Panevėžio energija“ 3647 MWh šilumos energijos; 

UAB „Kurana“ šilumą gamina savo reikmėms per metus 27,9 GWh ir perteklinę 10003 

MWh parduoda AB „Panevėžio energija“. Naudojamas kuras - gamtinės dujos; 

UAB „Eko Termo“ šilumą gamina savo reikmėm ir perteklinę parduoda AB „Panevėžio 

energija“. Naudojamas kuras – biokuras. Planuojamas pagaminti ir parduoti AB „Panevėžio 

energija šilumos kiekis yra apie 5000 MWh; 

UAB „Lenauda“ šilumą gamina 11 katilinių. Naudojamas kuras – gamtinės dujos. Per metus 

pagamina apie 1302 MWh šiluminės energijos; 

UAB „Šilumos šaltinis“ šilumą gamina vienoje katilinėje ir per metus patiekia apie 573,70 

MWh. Naudojamas kuras – gamtinės dujos. 

Pasvalio rajono savivaldybei priklauso 5 katilinės centralizuotai tiekiančios šilumą 

vartotojams. 3 Vaškų seniūnijoje (naudojamas kuras – šiaudai ir malkos), viena naudojanti gamtines 

dujas Krinčino seniūnijoje  ir viena naudojanti šiaudus Saločių seniūnijoje. 

Šilumos gamybai pagrindinis naudojamas kuras yra gamtinės dujos. Apie 16 proc. sudaro 

atsinaujinantys energijos ištekliai. 

Šilumos trasos sudaro apie 23,787 km. 

Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-90 buvo suderinta AB 

„Panevėžio energija“ Pasvalio šilumos tinklų rajonui 200 tūkst. Lt papildoma investicija 2013 

metams - garo katilo DKVR 10/13 keitimas į vandens šildymo katilą VK-21 ir AB „Panevėžio 

energija“ 1462 tūkst. Lt bendrųjų poreikių investicijos: 100 tūkst. Lt naujų šilumos vartotojų 

pajungimui, 180 tūkst. Lt šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planui, 100 tūkst. Lt 

projektavimui-konsultavimui, 482 tūkst. Lt kompiuterinės ir programinės įrangos bei 100 tūkst. Lt 

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įsigijimui, 450 tūkst. Lt transporto priemonių, įrengimų, 

mechanizmų ir kitos įrangos įsigijimui, 50 tūkst. Lt šilumos trasų išpirkimui. 

 

6.8. Komunalinių atliekų tvarkymas 

 2013 m. buvo surinkta 6300 t įvairių komunalinių atliekų, iš kurių 980 t pakuočių ir kitų 

antrinių žaliavų, kurios buvo perdirbtos arba kitaip panaudotos. Tai sudarė 15,6 proc. arba 2 proc. 

daugiau, negu 2012 m. Išplėsta žaliųjų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra: 

pastatytos 4 antrinių žaliavų surinkimo aikštelės, gyventojai įsigijo 1080 žaliųjų atliekų 

kompostavimo konteinerių, viešojo atliekų tvarkymo paslauga padidėjo 2 proc. ir pasiekė 92 

procentų. Kaimo vietovėse surinkta ir sutvarkyta 107 t bešeimininkių atliekų, užtamponuoti 3 

naudojimui netinkami vandens gręžiniai. 

 

6.9. Socialinis būstas ir daugiabučių namų administravimas 

 

2013 m gruodžio 31 d. sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo įrašytos 182 šeimos 

(asmenys): iš jų jaunų šeimų sąraše – 65, neįgaliųjų – 28, našlaičių ir likusių be tėvų globos – 8, 

šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų (įvaikių) – 20, bendrame – 60, socialinio būsto nuomininkų, 

turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą - 1.  

Per 2013 metus  gautas 41 šeimų (asmenų) prašymas įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę 

į socialinį būstą, sąrašus. 



2013 metais atlaisvintose gyvenamosiose patalpose buvo apgyvendinta 17 šeimų (asmenų). 

Pastaraisiais metais iš Valstybės biudžeto asignavimų lėšų gyvenamųjų patalpų įsigijimui nebuvo 

skirta, todėl socialinio būsto fondą papildė tik 3 butai, kuriuos perdavė Savivaldybės nuosavybėn 

Valstybinės sienos apsaugos tarnyba ir Lavėnų socialinės globos namai.  

Siekiant didinti socialinio būsto fondą, 2012 metais pradėtas įgyvendinti projektas ,,Pasvalio 

rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinės plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-04-R 

,,Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“. Projekto veiklos apima pastato, esančio Pasvalio 

mieste, Nepriklausomybės g. 79, rekonstrukciją į gyvenamąjį namą, kuriame bus įrengti aštuoni 

socialiniai būstai.  

Per 2013 metus Savivaldybės tarybos sprendimu socialinio būsto nuomininkams parduoti du 

socialiniai būstai, kurių kapitalinis remontas ar rekonstrukcija Savivaldybei yra ekonomiškai 

nenaudingi.  

AB „Pasvalio butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) 2013 metais administravo 90 gyvenamųjų 

namų: Pasvalio mieste – 52 namus (iš jų su patogumais 27 namus); Joniškėlio mieste – 16 namų (iš 

jų su patogumais 1 namą), kaimiškose seniūnijose – 21 namą.  

Taip pat Bendrovė administruoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius 224 

socialinius butus, kurių bendras plotas 9043 m
2
 ir yra sudariusi sutartis su 2 savininkų bendrijomis 

dėl daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros.   

Iš viso Bendrovė prižiūri 43810 m
2 

naudingo gyvenamojo ploto.  

 Bendrovė, veikdama kaip administratorius, pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintus minimalius tarifus (0,3 Lt/m
2
) gyventojams priskaičiavo 386,7 tūkst. Lt kaupimo lėšų, 

kurios, gyventojams pritarus, gali būti naudojamos tų daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimui 

(modernizavimui).  

Bendrovei pagal priskaitymus gyventojai ir įmonės 2013 m. gruodžio 31 d. buvo skolingi 

150,51 tūkst. Lt. 

Per 2013 metus Bendrovė teismui perdavė 45 ieškinius dėl skolų išieškojimo. Visi ieškiniai 

patenkinti. Priteista 36318,16 Lt. suma. Antstolių išieškota – 18854,7 Lt. Deja, įmonė neturi 

galimybių išieškoti skolų iš trečiųjų šalių piliečių, kurie, įsigiję nekilnojamojo turto Pasvalio rajone, 

gyvena užsienyje.  

 Nuo 2013 m. sausio 9 d. įsiteisėjus prievolei parduodant, priduodant ar nuomojant pastatus 

turėti jų energinio naudingumo sertifikatą, per metus buvo parengta daugiau kaip 200 pastatų 

energinio naudingumo sertifikatų ir Bendrovė gavo daugiau kaip 33 tūkst. pajamų. 

Savivaldybės taryba 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-163 patvirtino Pasvalio rajono 

energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose (I kvietimas) ir  Savivaldybės tarybos 

2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-261 Pasvalio rajono daugiabučių namų, dalyvaujančių 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos II kvietimu, energinio efektyvumo didinimo 

daugiabučiuose namuose programas. Šių programų įgyvendinimo tikslas – sumažinti daugiausiai 

energijos vartojančiuose Pasvalio rajono daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos 

sąnaudas, gerinti Pasvalio rajono estetinį vaizdą ir gyvenamąją aplinką.  

Patvirtintas atrinktų 17 ir 18 daugiabučių namų, dalyvaujančių Pasvalio rajono energinio 

efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinime, sąrašai, paskirtas 

programų įgyvendinimo administratorius - UAB „Pasvalio butų ūkis. 

Vykdant Pasvalio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą 

(I kvietimas): 

 Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2013 m. kovo 15 d. pasirašė „Partnerystės dėl 

projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ įgyvendinimo ir 

bendradarbiavimo dėl energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje sutartį 

Nr. 1.8.2-34/ASR-55/27 dėl 17 daugiabučių atnaujinimo; 

2013 m. balandžio 8 d. pasirašytas šalių susitarimas dėl projekto „Daugiabučių namų 

modernizavimo skatinimas, II etapas“ Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002; 



2013 m. liepos 15 d. UAB „Medstatyba“ pagal viešo pirkimo–pardavimo trišalę sutartį 

parengė 17 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatus ir  

investicijų planus. 

Daugiabučių namų atnaujinimas finansuojamas ir pagal 2007–2013 metų Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R 

„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ 

(atsakinga Vidaus reikalų ministerija). Šiai priemonei lėšos paskirstomos savivaldybėms, kurios 

pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 112 „Dėl probleminių 

teritorijų“, priskirtos probleminėms teritorijoms. 

Pagal šią priemonę buvo numatyta atnaujinti 10 Pasvalio miesto daugiabučių. 2011 m. dėl 9 

Pasvalio miesto daugiabučių, o 2012 m. dėl 1 miesto daugiabučio pasirašytos finansavimo-

administravimo sutartys.  

2013 m. sausio 30 d. VšĮ CPVA patvirtino galutinę projekto dėl daugiabučio namo Taikos g. 

19, Pasvalyje atnaujinimo įgyvendinimo ataskaitos datą. 2013 m. spalio 14 d. pasirašytas statybos 

užbaigimo aktas Biržų 72 A, Pasvalyje daugiabučiui.  

Rangos darbų eiga daugiabučiuose:  

2013 m. balandžio 10 d. gautas statybos leidimas dėl daugiabučio namo, esančio, Vilties g. 

4, Pasvalyje remonto darbų; 

2013 m. spalio 14 d. pasirašyta rangos darbų sutartie dėl daugiabučio namo, esančio Vilties 

g. 6, Pasvalyje;  

2013 m. spalio 14 d. pasirašyta rangos darbų sutartie dėl daugiabučio namo, esančio Gėlių g. 

3, Pasvalyje;  

2013 m. liepos 2 d. gautas statybos leidimas dėl daugiabučio namo, esančio Vyšnių g. 12, 

Pasvalyje; 

2013 m. gegužės 28 d. Panevėžio apygardos teismui iškėlus bankroto bylą UAB „Vidstata“, 

kuri vykdė rangos darbus dėl daugiabučių, esančių Vyšnių 28 ir Taikos 27, Pasvalyje, užsitęsė 

projekto įgyvendinimas, nes turėjo būti skelbiamas rangos darbų konkursas.  

Šiuo metu Pasvalio mieste yra atnaujinti 8 daugiabučiai namai, iš kurių 4 daugiabučių namų 

gyventojai savarankiškai JESSICA iniciatyva modernizavo pastatus. 3 daugiabučių namų 

gyventojai atnaujino pastatus tik savo pastangomis, 1 ( iš numatytų 10) daugiabutis atnaujintas 

pagal probleminėms teritorijoms skirtą programą, administruojamą VRM.   

 

6.10. Viešosios tvarkos ir gyventojų rimties užtikrinimas 

Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-98 iš Kultūros, sporto, 

bendruomenės ir jaunimo veiklos programos skirta 15 000 litų Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato vykdomai prevencinei programai „Būk 

saugus“ finansuoti.  

Įgyvendinant projekto „Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų 

(narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų 

programos“ 2013 m. priemones, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. 

sprendimu Nr. T1-134, surengtas 1 konkursas, 1 išvyka, 1 žygis, 1 seminaras, 4 akcijos, 1 krepšinio 

turnyras. Programoje dalyvavo 3079 dalyviai. Surengtos akcijos „Laikykime gėlę vietoj cigaretės“ – 

440 dalyvių, „Gimiau nerūkantis/-i“ – 18 dalyvių, organizuotos krepšinio varžybos 3x3 – 120 

dalyvių, rajoninis konkursas „Laisva klasė nuo (be) svaigalų“ – 127 dalyviai, seminaras 

„Visuomenės psichikos sveikata: svarbiausios problemos Lietuvoje ir veiksmingi būdai joms 

spręsti“ – 79 dalyviai. Minint „Dieną be automobilio“, pagaminti specialūs 2014 m. kalendoriukai 

su akcijos simbolika pėstiesiems, vairuotojams, dviratininkams. 2000 vnt. kalendoriukų išdalino 

mokiniai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. 2013 m. rugsėjo 16–20 dienomis Vytauto 

Didžiojo aikštėje Pasvalyje organizuotos 30 min. trukmės visuotinės mankštos, skirtos „Dienai be 

automobilio“ paminėti. Minint Tarptautinę nerūkymo dieną organizuotas edukacinis šiaurietiško 

ėjimo žygis maršrutu Pasvalys-Balsiai-Naujikai-Valakėliai-Migoniai-Pasvalys. Įsigyti narkotinių 



medžiagų testai „D4D“ (30 vnt.), kuriais galima ištirti tiriamus paviršius ir nustatyti narkotinių 

medžiagų buvimą arba nebuvimą. Parengta 11 straipsnių bei informacinių pranešimų, kurie 

publikuoti internete ir spaudoje 55 kartus. Įgyvendinant Savivaldybės tarybos sprendimą, atliktas 

Nerūkymo zonų ženklinimo atnaujinimas (Vytauto Didžiojo a. ir  Smegduobių parkas Pasvalio 

mieste). 

Programos įgyvendinimo partneriai Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Pasvalio rajono Policijos komisariato pareigūnai per 2013 m. organizavo 5 išvykas darželių 

auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Kelių policijos biuro „Saugaus eismo klasę“.  Pareigūnai parengė 14 švietėjiškų straipsnių apie 

saugų eismą keliuose. Kontroliuojant kaip laikomasi Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų 

reikalavimų dėl nerūkymo zonų, per 2013 metus surašytas 41 administracinės teisės pažeidimo 

protokolas.  

2013 m. gruodžio 12 d. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariate AB „TEO LT“ Panevėžio regiono direktorius Rimantas Misevičius ir 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas pasirašė vaizdo 

stebėjimo sistemos įrengimo darbų pabaigos dokumentus. Pasvalio mieste pradėjo veikti kokybiška 

vaizdo stebėjimo sistema. Įrengtos 3 vaizdo stebėjimo kameros ant Pasvalio autobusų stoties, 

Kultūros centro ir Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos pastatų, jomis stebima Pasvalio autobusų 

stoties teritorija, dalis Taikos, Vilniaus, Stoties gatvės, Vytauto Didžiojo aikštė, senojo tilto 

apžvalgos aikštelė prie Lėvens upės ir dalis Nepriklausomybės gatvės. Vėliau planuojama sistemą 

plėsti, vaizdo kameros bus įrengtos Svalios parke ir kitose miesto vietose. 

 

6.11. Korupcijos prevencija 

 

Savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-85 patvirtino Pasvalio rajono 

savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programą, kuri skirta korupcijos prevencijai 

Pasvalio rajono savivaldybės institucijose, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei įmonėse, kurios 

steigėjas yra Savivaldybės taryba. Pagrindiniai programos ir programos įgyvendinimo priemonių 

plano uždaviniai yra užtikrinti Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo 

skaidrumą, efektyvumą, antikorupcinių priemonių laikymąsi, sukurti ilgalaikes priemones kovai su 

korupcija, įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę. 

Programai įgyvendinti patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas. Jame numatyti vykdomos priemonės ir jų  

tikslai, įgyvendinimo vertinimo kriterijai, laukiami rezultatai, priemonių vykdymo laikas, 

vykdytojai. 

Įgyvendinat Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytus 

reikalavimus savivaldybės užtikrinti, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės 

aktų reikalavimai savivaldybių įstaigose. Savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. 

T1-87 įpareigojo Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų rengėjus Korupcijos prevencijos 

įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atlikti teisės aktų projekto antikorupcinį vertinimą 

atsižvelgiant į Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnyboje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2-250, nuostatas. 

 

VII. SOCIALINĖ PARAMA 

 

7.1. Piniginė socialinė parama 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams bei Valstybinės šalpos išmokų 

įstatymais rajono gyventojams yra skiriamos šiuose teisės aktuose nustatytos išmokos, mokamos iš 

Valstybės biudžeto lėšų. Socialinių paslaugų priežiūros ir audito departamentas prie Lietuvos 



Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi  

yra sudaręs sutartis dėl šių lėšų pervedimo ir naudojimo. 

 

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

2012–2013 metais 
 

Išmokos pavadinimas 

2012 m. 2013 m. 

Gavėjų 

 skaičius 

Sunaudota 

 lėšų, tūkst. Lt 

Gavėjų 

skaičius 

Sunaudota lėšų, 

tūkst. Lt 

1 2 3 4 5 

1. Išmokos vaikams: 2588 2953,6 2171 2592,1 

1.1. vienkartinė išmoka vaikui 273 390,4 255 364,6 

1.2. išmoka vaikui 1893 1396,6 1592 1223,5 

1.3. išmoka privalomosios tarnybos 

kario vaikams 0 0,0 0 0,0 

1.4. globos (rūpybos) išmoka 

     t.sk. Grūžių vaikų globos nam. 

175 

46 

961,3 

226,7 

152 

43 

832,6 

181,3 

1.5. vienkartinė išmoka būstui 

įsigyti arba įsikurti 32 175,4 29 145,4 

1.6. vienkartinė išmoka nėščiai 

moteriai 115 29,9 100 26,0 

2. Valstybinės šalpos išmokos: 1606 7576,0 1558 7712,4 

2.1. socialinė pensija paskirta iki 

1995.01.01. 0 0 0 0 

2.2. šalpos pensija neįgaliajam 271 1789,7 287 1842,0 

2.3. šalpos pensija neįgaliajam 

vaikui iki 18 m.  186 1129,0 176 1058,1 

2.4 šalpos pensija daugiavaikei 

motinai  1 4,3 1 4,3 

2.5.šalpos našlaičių pensija  48 102,4 55 126,3 

2.6. šalpos pensija sukakus 

pensiniam amžiui 83 234,5 70 247,0 

2.7. slaugos išlaidų tikslinė 

kompensacija 323 2734,4 329 2990,5 

2.8. priežiūros išlaidų tikslinė 

kompensacija 512 1337,2 481 1123,4 

2.9. šalpos kompensacija 

daugiavaikei motinai 

34 219,1 33 212,0 

2.10. išmoka laidojusiems asm. 138 99,9 118 89,2 

2.11. šalpos pensija už neįgalaus 

vaiko slaugą 

9 19,3 7 13,1 

2.12 šalpos kompensacija už 

neįgalių vaikų nuo vaikystės slaugą 

(I ir II inval. gr.) 1 6,1 1 6,5 

3.Transporto išlaidų komp.  44 17,8 49 20,2 

4. Spec. automobil. įsigijimo k. 3 12,5 2 8,3 

 

Vykdant valstybinę funkciją, kai lėšos skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos 

Savivaldybės biudžetui skiriama ir teikiama socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, 

socialinė parama mokiniams, parama mirties atveju.  
 



11 lentelė. Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

Savivaldybės biudžetui 2012–2013 metais 
 

Socialinės paramos pavadinimas 

2012 m.  2013 m. 

Vidutinis 

gavėjų 

 skaičius 

Sunaudota 

 lėšų, tūkst. Lt 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota lėšų, 

tūkst. Lt 

1 2 3 4 5 

1*.Socialinė parama mokiniams   1355,0  1130,7 

1.1. nemokamas maitinimas 2140 1081,1 1851 918,9 

1.2. mokinio reikmenys 1752 273,9 1359 211,8 

2**. Piniginė socialinė parama 

nepasiturintiems (vidutinis gavėjų 

skaičius per mėnesį) 
 10058,8     7752,2 

2.1. socialinė pašalpa  3411 9269,0 2724 7118,7 

2.2. kompensacija už centralizuotą būsto 

šildymą 1158 454,8 1195 302,2 

2.3. kompensacija už karštą vandenį 461 86,3 190 38,3 

2.4. kompensacija už šaltą vandenį 23 0,4 2 0,02 

2.5. kompensacija už kitą kurą  571 229,2 578 268,0 

2.6 paimto kredito ir palūkanų      

apmokėjimas 

41 19,1 41 18,0 

3. Kompensacija palaikų pervežimui - - 1 7,0 

3. Laidojimo pašalpa 458 476,4 410 426,4 

1.* Įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams įstatymą nemokamas maitinimas 2012 m. 

buvo skirtas 45 proc., 2013 m. 54 proc. mokinių nuo bendro mokinių skaičiaus ugdymo įstaigose.  

2.** Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas nustato socialinės 

pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijų skyrimo ir teikimo sąlygas. 

Socialinės pašalpos vidutinis metinis gavėjų skaičius lyginant 2012 m. ir 2013 m. sumažėjo 25 proc. 

Socialinei pašalpai 2013 m. išmokėta 2143,2 tūkst. Lt mažiau, nei 2012 m. Socialinės pašalpos 

gavėjų skaičiaus mažėjimui turėjo įtakos teisės aktų pakeitimai, sustiprinta socialinės pašalpos 

gavėjų įdarbinimo kontrolė, visuomenei naudingos veiklos organizavimo pagerinimas seniūnijose. 

Dėl nedalyvavimo šioje veikoje 36 asmenims nepaskirtos socialinės pašalpos. 
 

12 lentelė. Pasitelkta visuomenei naudingai veiklai socialinės pašalpos gavėjų 2013 m. 
 

Seniūnija Pasitelkta visuomenei naudingai veiklai socialinės pašalpos gavėjų 

Pasvalio miesto 501 

Pasvalio apyl. 439 

Joniškėlio apyl. 356 

Joniškėlio miesto 99 

Krinčino  152 

Saločių  106 

Namišių  50 

Daujėnų 48 

Pumpėnų  123 

Pušaloto  71 

Vaškų  214 

Iš viso 2159 

 

Per 2013 m. visoms išmokoms gauti ir užregistruoti 14096 prašymai, patvirtinta 12315 

sprendimų skirti socialines išmokas, 341 sprendimas socialinių išmokų neskirti. Išduotos 1733 

pažymos išmokų gavėjams apie gaunamas išmokas. Skyriuje gauti 689 raštai, išsiųsti – 348. 



Įgyvendinant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims 

bendrijoje programą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka 

seniūnijose buvo teikiama parama maisto produktais nepasiturintiems Pasvalio rajono gyventojams. 

Prašymai ir reikiami dokumentai dėl maisto produktų gavimo renkami seniūnijose. 2012 m. šią 

paramą gavo 6097 nepasiturintys asmenys,  2013 m. – 5497.  

 

13 lentelė. Parama maisto produktais, gautų prašymų skaičius pagal seniūnijas 2012–2013m. 
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Iš viso 

gauta 

prašymų 

2012 285 219 292 223 188 93 304 270 321 305 93 2593 

2013 237 176 266 227 159 90 272 234 235 262 72 2230 

 

Vykdant savarankiškąją vietos savivaldos funkciją iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2013 m. 

buvo skiriama vienkartinė materialinė parama (pašalpos), mokami pagalbos pinigai socialinėms 

paslaugoms pirkti, kompensuojamas lengvatinis keleivių pervežimas. 

 

14 lentelė. Išmokėta socialinei paramai iš Savivaldybės biudžeto 2012–2013 m. 

 
 

Paramos 

2012 m. 2013 m. 

pavadinimas Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta, tūkst. 

Lt 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta lėšų, 

tūkst. Lt 

Vienkartinė materialinė 

parama 

124 38,8 114 24,8 

Pagalbos pinigai 6 4,1 4 3,8 

Lengvatinis keleivių 

pervežimas 

- 100,0 - 105,6 

 

         Vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto skiriamos vadovaujantis Vienkartinės 

socialinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 

m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-204. Šių pašalpų skyrimą svarsto Socialinės paramos teikimo 

komisija.  

 

7.2. Socialinių paslaugų administravimas 

 

Senyvo amžiaus, neįgaliems Pasvalio rajono gyventojams 2013 m. Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriuje buvo parengta: 130 sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo (2012 m. – 96), 

101 finansinių galimybių mokėti už socialinės globos paslaugas vertinimo pažyma (2012 m. – 61), 12 

Socialinės globos paslaugų skyrimo komisijos posėdžių protokolų (2012 m. 9), 27 siuntimai į Savivaldybės 

socialinės globos įstaigas senyvo amžiaus neįgaliems asmenims (2012 m. – 27), 27 sutartys dėl ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo (2012 m. - 27).  
Specialiosios socialinės paslaugos pagyvenusiems, neįgaliesiems:   

1. Socialinė priežiūra asmens namuose – pagalbos į namus paslaugų skyrimas ir pagalbos 

pinigų mokėjimas. 

2013 metais dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių 

kreipėsi 49 asmenys (2012 m. – 50), prašymai svarstyti Socialinės paramos teikimo komisijoje, 48 

asmenims paslaugas nutarta skirti, 1 mirė. Iš minėtų 48 asmenų: 22 vieniši, 26 turintys vaikų. 2013 

m. paslaugos pradėtos teikti 44 asmenims, 2013 m. gruodžio 31 d. nepatenkintas 4 asmenų paslaugų 



poreikis (1 Pušaloto sen., 2 Vaškų sen., 1 Joniškėlio m. sen.). Pagalbos namuose paslaugas 

organizavo ir teikė Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems 

dirbantys darbuotojai: 1 organizatorius,  27 lankomosios priežiūros darbuotojai.  

Kai pagalbos į namus paslaugos negalėjo būti teikiamos, jos buvo keičiamos į pagalbos 

pinigus, kuriuos mokėjo Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Tai pati pigiausia pagalbos 

namuose forma vienišiems senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims. Už gautus pagalbos pinigus (65 

Lt per mėnesį) jų gavėjai patys pirkosi būtinas pagalbos į namus paslaugas iš kaimynų. Per 2013 

metus su prašymais gauti pagalbos pinigus kreipėsi 7 asmenys, patenkinti 7 prašymai. 2013 metais 

pagalbos pinigai buvo mokami 7 asmenims (2012 m. – 7 asmenims), tam tikslui panaudota 3,8 

tūkst. Lt. iš Savivaldybės biudžeto. 

2. Socialinė globa asmens namuose (dienos) ir institucijoje (dienos, trumpalaikė, ilgalaikė).  

 

15 lentelė. Specialiųjų socialinių paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims 

2012–2013 m. 
 

Eil. 

Nr. 
Socialinės paslaugos  pavadinimas 

2012 2013  

Gauta 

prašymų  

Skirta 

paslaugų 

Gauta 

prašymų  

Skirta 

paslaugų 
 

1. Socialinė priežiūra, iš jų: 56 56 56 52  
1.1. pagalbos į namus paslaugos 50 50 49 48  
1.2. pagalbos pinigai 6 6 7 7  
2. Socialinė globa      
2.1. dienos socialinė globa, iš jų: 6 6 23 23  
 2.1.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centre „Viltis“ 
5 5 2 2  

 2.1.2. Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės 

globos padalinyje 
- - 5 5  

 2.1.3. dienos socialinė globa asmens namuose 1 1 16 16  
2.2. trumpalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų: 22 22 36 36  
 2.2.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centre „Viltis“ (5 d. per sav.) 
1 1 7 7  

 2.2.2. Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės 

globos padalinyje (5 d. per sav.) 
- - 7 7  

 2.2.3. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems (iki 6 mėn. per 

metus) 

9 9 3 3  

 2.2.4. VšĮ Pasvalio ligoninės socialinės globos 

padalinyje (iki 6 mėn. per metus) 
12 12 18 18  

 2.2.5. valstybiniuose socialinės globos namuose 

asmenims su proto ir psichine negalia (iki 6 mėn. 

per metus) 

- - 1 1  

2.3. ilgalaikė socialinė globa institucijoje, iš jų: 26 22 23 19  
 2.3.1. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems 
14 10 13 10  

 2.3.2. valstybiniuose socialinės globos namuose 

asmenims su proto ir psichine negalia 
7 7 5 4  

 2.3.3. VšĮ Pasvalio ligoninės socialinės globos 

padalinyje 
5 5 5 5  

 Iš viso : 110 106 138 130  
 

Sunkią negalią turintiems asmenims, kuriems socialinė globa neteikiama Savivaldybės 

biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose, teikimas organizuojamas valstybiniuose socialinės 

globos namuose ir VšĮ Pasvalio ligoninė Socialinės globos padalinyje. Už socialinę globą 

kompensuojama pagal sudarytas socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis su šiomis įstaigomis 

už kiekvieną asmenį atskirai. Asmenims, neturintiems sunkios negalės, socialinė globa 

kompensuojama iš Savivaldybės biudžeto. Tai neveiksnūs asmenys arba dėl savo elgesio  

negalintys gyventi visuomenėje.  



 

16 lentelė. Socialinės globos paslaugų kompensavimas 2013 metais 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinės globos 

namų pavadinimas 

Valstybės biudžeto tikslinės 

dotacijos 

Savivaldybės biudžetas 

Gavėjų 

skaičius 

Kompensuota 

Lt 

Gavėjų 

skaičius 

Kompensuota 

Lt 

1. Jotainių 3 40977,81 2 27787,50 

2. Lavėnų 9 93880,24   

3. Skemų 7 68020,56 1 14569,30 

4. Kupiškio 2 38542,24   

5. Ventos 1 22520,51   

6. Zarasų 1 22723,52   

7. Linkuvos 1 7974,78   

8. Jurdaičių 1 14410,41   

9. Vilijampolės vaikų ir 

jaunimo 

1 23216,0   

10. Prienų  1 940,74   

11. VšĮ Pasvalio ligoninė 15 71993,19   

 Iš viso: 37 405200 3 42356,80 

 

2013 m. dienos socialinės globos paslaugų namuose teikimas asmenims su sunkia negalia 

buvo pradėtas vykdyti Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centrui pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems įgyvendinant  ES finansuojamą projektą „Pasvalio rajono integruotos pagalbos 

asmens namuose paslaugų teikimo modelis“. Per 2013 m. Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje 

buvo gauta ir patenkinta 16  prašymų (2012 m. – 1) šiai paslaugai gauti. Socialinės globos 

paslaugas teikia mobili komanda (socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo 

padėjėjas). Įstaiga įsigijo 2 automobilius.  

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos 

padalinys. Į šį padalinį iš Užimtumo centro „Viltis“ perkelti vaikai su sunkia negalia: 5 dienos 

socialinės globos paslaugų gavėjai, 6 trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai,  pagal 

nustatytas programas visi vaikai ugdomi. Buvo pagerinta socialinės globos paslaugų kokybė 

vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia. Užimtumo centras „Viltis“ teiks socialinės globos 

paslaugas suaugusius asmenis su negalia. Į laisvas vietas Užimtumo centre „Viltis“ priimti 5 nauji 

paslaugų gavėjai, iš jų 2 dienos socialinei globai, 3 trumpalaikei socialinei globai.  

 

17 lentelė. Lėšų sąnaudos 1 asmens išlaikymui Savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų 

įstaigose 
 

 2012 2013 

Paslaugų teikėjas/ 

Paslaugos (ų) pavadinimas 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius 

per 

metus 

Žmonių 

skaičius 

metų 

pabaigoje 

1 asmens 

išlaikymo 

kaina, 

Lt/mėn 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius 

per metus 

Žmonių 

skaičius 

metų 

pabaigoje 

1 asmens 

išlaikymo 

kaina, 

Lt/mėn 

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo 

centras pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems 

      

1. Ilgalaikė socialinė globa, iš jų: 34 28 - 34 33 - 
1.1. asmenims su sunkia negalia 6 5 1990,0 6 6 2100,0 
1.2. asmenims be sunkios negalios 28 23 1780,0 28 27 1700,0 
2. Trumpalaikė socialinė globa, iš jų: 4 2 - 3 2  



 
2.1. asmenims su sunkia negalia - - - 1 0 2100,0 
2.2. asmenims be sunkios negalios 4 2 1780,0 3 2 1700,0 
3. Dienos socialinė globa namuose 1 1 1560,0 15 17 1560,0 
4. Pagalba į namus 135 142 300,0 136 143 260,0 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centras “Viltis” 
      

1. Dienos socialinė globa, iš jų : 18 18 - 18 13  
1.1. asmenims su sunkia negalia 13 13 1542,0 16 12 1553,0 
1.2. asmenims be sunkios negalios 5 5 1091,0 2 1 1280,0 
2. Trumpalaikė socialinė globa, iš jų: 18 18 - 16 14  
2. 1. asmenims su sunkia negalia 14 14 1722,0 13 10 1754,0 
2. 2. asmenims be sunkios negalios 4 4 1245,0 3 4 1538,0 

Pasvalio specialioji mokykla 

Socialinės globos padalinys 
      

1. Dienos socialinė globa vaikams su 

sunkia negalia 
- - - 5 5 955,0 

2. Trumpalaikė socialinė globa vaikams 

su sunkia negalia 
- - - 7 7 1162,0 

 

Socialinių darbuotojų apsilankymai šeimose užrašomi Lankymosi socialinės rizikos šeimoje 

žurnaluose, su šeima sudaroma sutartis, įvertinamas šeimos socialinės rizikos lygis, kuris 

apsprendžia, kiek kartų per mėnesį lankytis šeimoje. Socialinių įgūdžių ugdymas tvarkant pinigines 

lėšas  buvo vykdomas 133 šeimoms (iš 226 socialinės rizikos šeimų, socialinės pašalpos negauna 74 

šeimos). Kiekvieną mėnesį seniūnijos socialinis darbuotojas apie tikslingą ir teisingą socialinių 

išmokų panaudojimą, pateikiant užpildytus išmokų apskaitos lapus su pridedamais dokumentais 

(kasos čekiai, sąskaitos, sutartys), atsiskaito Socialinės paramos ir sveikatos skyriui. Pildomų 

dokumentų formos patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. 

balandžio 7 d. įsakymu Nr. DV-265. Visose seniūnijose ne mažiau kaip vieną kartą per metus buvo 

organizuotas Socialinės rizikos asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio pervertinimo 

komisijos posėdis, kurio metu aptariama esama padėtis socialinės rizikos šeimose, siūloma ją 

išbraukti iš sąrašų, ar toliau teikti paslaugas. 
 

18 lentelė. Socialinės rizikos šeimų skaičius seniūnijose 2013 m. 

 

Seniūnijos 
Šeimų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

 

Vidutinės 

rizikos šeimų 

skč. (lankomasi 

2 k. per mėn.) 

Padidintos rizikos 

šeimų skč. 

(lankomasi  3 k. 

per mėn. ) 

Didelės rizikos 

šeimų skč. 

(lankomasi 4 k. 

per mėn. ) 

Individuali 

išmokų 

kontrolė 

Pasvalio m. 21 40 12 7 2 8 

Pasvalio apyl. 18 52 4 9 5 11 

Joniškėlio apyl. 36 97 17 12 7 29 

Joniškėlio m. 20 56 6 8 6 8 

Pušaloto 17 35 2 10 5 5 

Namišiai 8 25 1 6 1 5 

Krinčino 20 46 3 10 7 14 

Vaškai 32 93 19 12 1 20 

Saločiai 23 76 11 10 2 20 

Pumpėnai 21 44 9 - 12 10 

Daujėnai 10 22 4 6 - 3 

Iš viso 226 586 88 90 48 133 

 



19 lentelė. Socialinės rizikos šeimų skaičiaus pokytis per 2010–2013 m. 
 

Metai 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Socialinės rizikos 

šeimų skaičius 
259 239 240 226 

 

Socialiniai darbuotojai kelia kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose mokymuose. Per 2013 m. 

vienam socialiniam darbuotojui suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija. 

Visi socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, turi aukštąjį universitetinį ar 

neuniversitetinį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą. 

Socialinės rizikos asmenims teikiamos bendrosios ir  specialiosios socialinės paslaugos – 

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Šias paslaugas 114 socialinės rizikos asmenų seniūnijose 

teikia socialinio darbo organizatoriai. 

Per 2013 metus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo su prašymais į Socialinės paramos 

ir sveikatos skyrių kreipėsi 356 pareiškėjai (2012 m. - 280). Per metus parengtos 354 pažymos 

(2012 m. – 278) dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo (ST), visiems minėtiems asmenims išduoti 

nustatytos formos Neįgaliojo pažymėjimai.  

 

  20 lentelė. Specialiųjų poreikių lygio nustatymas pensinio amžiaus asmenims 2011–2013 m. 

 

Gauta prašymų Nustatytas specialiųjų poreikių lygis 

 Didelių Vidutinių Nedidelių  

2011 m.   315 210 101 4  

iš jų komisijai 106 iš jų komisijoje 92 iš jų komisijoje  13 iš jų komisijoje 1  

2012 m.  280 201 77 -  

iš jų komisijai 93 iš jų komisijoje 69 iš jų komisijoje  24 iš jų komisijoje - 0  

2013 m.  356 264 91 1  

iš jų komisijai 140 iš jų komisijoje 118 iš jų komisijoje  22 iš jų komisijoje - 0  

 

Savivaldybėje veiklą vykdo Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo komisija. 

Iš viso per 2013 metus suorganizuota 11 komisijos posėdžių (2012 m. – 10), kurių metu svarstyta 

140 prašymų (2012 m. – 93). 

2013 m. gautos 8 paraiškos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų finansavimui, finansavimas skirtas 7 organizacijų projektams.  

2013 metais buvo parengti 7 pareiškimai ir 23 išvados (2012 m. – 1 pareiškimas ir 20 

išvadų) Pasvalio rajono apylinkės teismui dėl rūpybos, globos nustatymo neįgaliems asmenims, 

rūpintojų, globėjų, turto administratorių skyrimo. Sprendžiant minėtus klausimus aktyviai 

bendradarbiauta su Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus specialistais, 

seniūnijų socialinio darbo organizatoriais. Neįgalių asmenų globos, rūpybos klausimais buvo 

konsultuojami rajono gyventojai. Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai vykdė globėjų, rūpintojų 

veiklos kontrolę, per 2013 metus Socialinės paramos ir sveikatos skyriui pateikta 150 apsilankymo 

aktų. Seniūnijų socialinio darbo organizatorių duomenimis, 2013 m. gruodžio 31 d. rajone buvo 72 

asmenys teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, kuriems nustatyta globa, paskirti globėjai, 81 

asmuo, kuriems dėl negalios teismo nutartimi nustatyta rūpyba, paskirtas rūpintojas.   

Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Skyriaus specialistas dalyvavo Būsto 

pritaikymo žmonėms su negalia komisijos veikloje. Komisija vyko vertinti poreikio paslaugai, 

svarstė prašymus, priėmė sprendimus, vyko įvertinti ir priimti atliktų būsto aplinkos pritaikymo 

darbų. Viso per 2013 metus buvo suorganizuotas 1 komisijos posėdis, kurio metu  apsvarstyti 3 

prašymai dėl būsto pritaikymo, bei 8 išvažiuojamieji komisijos posėdžiai, kurių metu buvo 

atliekamas poreikio paslaugai įvertinimas, atliktų darbų priėmimas. Būsto pritaikymo veiklą vykdė 

ir darbus organizavo Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems. 



2013 m. pritaikytų būstų skaičius – 4, panaudota lėšų 15,32 tūkst. Lt. (12,35 tūkst. Lt valstybės, 

2,97 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto).  

 

7.3. Socialinių paslaugų teikimas 

 

7.3.1. Grūžių vaikų globos namų veikla 

 

Grūžių vaikų globos namai – tai socialinių paslaugų įstaiga, turinti struktūrinį padalinį – 

Šeimos krizių centrą, kurio paskirtis – teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be 

tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai 

globos namuose apgyvenantiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos 

(rūpybos) nustatymo klausimas ir suteikti specialiąsias socialines paslaugas suaugusiems socialinės 

rizikos šeimų nariams ir jų vaikams krizių atvejais.  

2013 metais vaikų globos namuose gyveno vidutiniškai 33 vaikai. Vaikai apgyvendinami 

3-jose grupėse: ikimokyklinio amžiaus 1-6 metų, jaunesniojo mokyklinio amžiaus 7-13 metų, 

vyresniojo mokyklinio amžiaus 14 ir daugiau metų. Socialiniai darbuotojai, psichologė, spec. 

pedagogė, soc. pedagogės, socialinių paslaugų užimtumo specialistė, bendrosios praktikos 

slaugytoja dirba pagal įstaigos vadovo patvirtintus veiklos planus. 

 

21  lentelė. Lėšų sąnaudos 1 asmens išlaikymui Grūžių vaikų globos namuose 2011-2013 m.  

 
 2011 m. 2012 m.  2013 m.  

P
a

sl
a

u
g

ų
 

p
a

v
a

d
in

im
a

s 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius per 

metus 

Žmonių 

skaičius 

metų  

pabaigoje 

1 asmens 

išlaikymo 

kaina 

Lt/mėn. 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius 

per metus 

Žmonių 

skaičius 

metų  

pabaigoje 

1 asmens 

išlaikymo 

kaina 

Lt/mėn. 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius 

per metus 

Žmonių 

skaičius 

metų  

pabaigoje 

1 

asmens 

išlaiky

mo 

kaina 

Lt/mėn. 

Vaikų 

globa 

ir 

rūpyba 

43 43 1764,00 37 33 2190,00 33 27 1917,0

0 

 

Globojamų vaikų amžius – nuo gimimo iki 18 metų. Globos namuose gyvenantys vaikai 

mokosi Vaškų vidurinėje mokykloje, Grūžių pradinio ugdymo skyriuje, Pasvalio specialiojoje 

mokykloje, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje, Panevėžio profesinio 

rengimo centre įgyja pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Toliau mokosi Radviliškio  profesijos 

mokymosi centre bei kitose profesinėse mokyklose, Švėkšnos specialiojoje mokykloje. 

Siekiant atnaujinti globos įstaigų gyvenamąją aplinką vykdomas projektas pagal 

„Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo“ programą Grūžių vaikų 

globos namų rekonstrukcija, kuri finansuojama iš ES fondo ir valstybės biudžeto. Projekto vertė  

1530000,000 Lt. Įgyvendinus šią programą, bus pagerintos sąlygos Grūžių vaikų globos namuose 

gyvenantiems asmenims ir sudarytos sąlygos vaikų globos namams pasirengti socialinės globos 

įstaigų licencijavimui. Rekonstruojamos pirmo aukšto gyvenamosios patalpos, ūkinės ir pagalbinės 

rūsio patalpos. 

Šeimos krizių centre buvo suteiktos nestacionarios paslaugos 11 socialinės rizikos šeimų. 

Socialinės priežiūros paslaugomis pasinaudojo 40 gavėjų. Su Šeimos krizių centro gyventojais vyko 

individualus darbas, užtikrinta saugi aplinka motinoms ir jų vaikams, suteiktas palaikymas ir 

konsultacijos, psichologinė ir socialinė pagalba, tarpininkavimas gaunant teisinę pagalbą. 

Per 2013 m. metus į Grūžių globos namus atvyko 25 vaikai, o išvyko 31 vaikas.  

2013 metais pas šeimos gydytoją lankėsi 43 vaikai,  Panevėžio m. psichiatras konsultavo 7 

vaikus, odontologas – 27, okulisto – 3, traumatologo – 1, pulmonologas – 1, chirurgas – 4, 

ginekologo konsultacijas gavo 2 vaikai. 5 vaikai buvo gydyti Pasvalio ligoninės vaikų skyriuje, 5 



vaikai gydyti Šiaulių vaikų psichiatrijos skyriuje, Vilniaus vaiko raidos centre konsultuotas 1 

globotinis. 

 

7.3.2. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems veikla 

 

Vyriausia Paslaugų centro gyventoja yra 92 metų, 11 gyventojų 85-rių metų ir vyresni,  

jauniausias gyventojas, turintys fizinę negalią 42-jų metų. Slaugomi 5 gyventojai, kurie nepasikelia 

iš lovų, 10 - turi fizinę negalią ir juda invalido vežimėlio pagalba. Gyventojai  Centre gyvena beveik 

iš visų rajono seniūnijų.   

22 lentelė.  Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje 
 

Pavadinimas 2012 2013 

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje 

paslaugų gavėjų (gyventojų) skaičius metų pradžioje,   

iš jų: su sunkia negalia 

33 

 

3 

28 

 

5 

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje 

paslaugų gavėjų (gyventojų) skaičius metų pabaigoje,   

iš jų: su sunkia negalia 

28 

 

5 

33 

 

6 

Atvyko per  metus 

iš jų: su sunkia negalia 

14 

5 

11 

 

Išvyko gyventi į kitą globos instituciją, namus 

iš jų: su sunkia negalia 

1 

- 

 

- 

Kita (mirė) 

iš jų: su sunkia negalia 

14 

3 

6 

 
Seniūnija iš kurios atvyko 

Metai Pasvalio 

apyl. 

Saločių Pumpėnų Pušaloto Namišių Krinčino Daujėnų Joniškėlio 

m. 

Joniškėlio 

apyl. 

Vaškų Pasvalio 

m. 

2012 4 1 4 4 1 1 1 1 4 2 8 

2013 5 2 4 4 1 2 - 2 3 2 9 

 

Maistas ruošiamas - Paslaugų centro virtuvėje, kuri savo veiklą pradėjo 2009 metais. 

Maistas gaminamas ir tiekiamas ir  Užimtumo centrui „Viltis“. Vieno gyventojo dienos maitinimo 

įkainis 10,00Lt. 

 Paslaugų centre veikia socialinės globos namų taryba į kurios sudėtį įeina Paslaugų centre 

gyvenantys asmenys ir personalo atstovai. Socialinės globos namų tarybos sudėtis yra periodiškai 

peržiūrima ir atnaujinama. Per 2013 metus buvo pravesti 4 tarybos susirinkimai ir tai yra užfiksuota 

Paslaugų centro dokumentuose. 

Dienos  ir užimtumo centras savo veiklą pradėjo 2008 m. balandžio mėn. Jo paslaugomis 

2013 m. naudojosi 84 (2012 m. - 74) lankytojai: 65 moterys ir 19 vyrų. Čia teikiamos 

sociokultūrinės paslaugos – organizuojamas laisvalaikio praleidimas pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems. Vyksta: kompiuterių užsiėmimai, rankdarbiai, siuvimas, sporto veikla – treniruokliai, 

tenisas, biliardas, mankštos, žaidimas šaškėmis, šachmatais, saviveikla, organizuojamos parodos bei 

išvykos. Sociokultūrinės paslaugos teikiamos nemokamai. Nuolatinai gyvenančių gyventojų 

laisvalaikis ir šventės, dažnai organizuojamos kartu su Dienos ir užimtumo centro lankytojais bei 

Centro svečiais. 

Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems organizuoja ir teikia pagalbos 

į namus paslaugos. Dirba 27 lankomosios priežiūros darbuotojos, paslaugas gauna 143 savo 

namuose gyvenančių pagyvenusių ir neįgalių asmenų.  

 



23 lentelė. Pagalbos į namus paslaugos 2012-2013 m.  

 

Metai Pagalbos į 

namus gavėjai 

Lankomosios 

priežiūros 

darbuotojai 

Pagalbos į namus 

gavėjų įnašai (per 

metus) 

1 paslaugų gavėjo 

kaina (mėnesiui) 

2012 m. 143 28 31734,56Lt 300Lt 

2013 m. 143 27 41165,73Lt 260Lt 

 

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos 11-oje rajono seniūnijų. Kaimo vietovėse yra 79 

paslaugų gavėjų iš jų: 63 moterys ir 16 vyrų, mieste (Joniškėlis ir Pasvalys) 62 paslaugų gavėjai 55 

moterys ir 7 vyrai. Pagalbos į namus gavėjų skaičius nustatomas, pagal sveikatos būklę, teikiamų 

paslaugų kiekį, dažnumą yra atsižvelgiama į atstumus (nuo seniūnijos centro iki pagalbos į namus 

gavėjo namų). Už teikiamas pagalbos į namus paslaugas moka 106 paslaugų gavėjai, 35 asmenims 

pagalba teikiama nemokamai. Pagalbos į namus paslaugoms išleista 399393,74 Lt (darbuotojų 

atlyginimai, higienos, buitinės prekės). Iš pagalbos į namus gavėjų surinkta 41165,73Lt.  

 

24 lentelė. Pagalbos į namus gavėjai seniūnijose 2012-2013 m. 

 
Seniūnijos 2012 metai 2013 metai 

Pagalbos į 

namus gavėjai 

Lankomosios 

priežiūros 

darbuotojai 

Pagalbos į namus 

gavėjai 

Lankomosios priežiūros 

darbuotojai 

Vaškų sen. 17 3 17 3 

Saločių sen. 17 3 16 3 

Pumpėnų sen. 24 5 24 5 

Pušaloto sen. 6 1 8 1 

Namišių sen. 6 1 7 1 

Krinčino sen. 6 1 5 1 

Daujėnų sen. 2 1 3 1 

Joniškėlio m. 27 5 24 5 

Joniškėlio apyl. sen.   3  

Pasvalio m. 38 8 32 7 

Pasvalio apyl. sen.   4  

Iš viso: 143 28 143 27 

 

Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems organizuoja ir teikia dienos 

socialinę globa asmens namuose. Dirba 6 slaugytojo padėjėjos, 1 slaugytoja. Dienos socialinės 

globos paslaugas savo namuose gauna 17 asmenų. 

Per 2013 metus išduota 683 vnt. įvairių techninės pagalbos priemonių. Dauguma techninių 

pagalbos priemonių išduodama naudotis rajono gyventojams nemokamai, pristačius į Paslaugų 

centrą reikiamus dokumentus. Dalinę įmoką reikia sumokėti, gaunant naują reguliuojamą lovą ar 

čiužinį.   

2013 metais būstai pritaikyti 4 rajono asmenims turintiems labai ryškius judėjimo 

sutrikimus. Iš viso būsto pritaikymui,  išleista 15322,01Lt  (12352,63Lt Valstybės lėšos skirtos iš 

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų reikalų departamento ir 2969,38Lt Savivaldybės biudžeto lėšos).  

 

25 lentelė. Būsto pritaikymas neįgaliesiems 2013 m.  

 

 

Metai Pateikta 

prašymų 

Skirta lėšų iš 

Valstybės 

biudžeto 

Skirta lėšų iš 

Savivaldybės 

biudžeto  

Pritaikyta 

būstų 

Laukia eilėje 

2012 5 29872,63Lt 7180,92Lt 6 5 

2013 4 15322,01Lt 2969,38Lt 4 4 



Transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar 

senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar 

individualiu transportu. Transporto paslaugos Pasvalio rajono gyventojams teikiamos, pagal 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Nuolatinėmis paslaugomis naudojasi 

Užimtumo centro „Viltis“  ir specialiosios mokyklos lankytojai. Šios įstaigos nuo 2013 metų 

pradžios už dienos socialinės globos gavėjams, suteiktas transporto paslaugas moka, pagal 

pravažiuotų kilometru skaičių iš Valstybės deleguotų lėšų. 

 

26 lentelė. Suteiktos transporto paslaugos  2013 m.  

 
Metai Pateikta 

vienkartinių 

prašymų 

Nuolatinės transporto 

paslaugos, gavėjų  

skaičius 

Lėšos kurui, remontui Lėšos už mokomas  

transporto paslaugas 

2012 63 16 84739,00Lt 1438,14 Lt 

2013 51 19 74987,96Lt 28806,50 Lt 

 

Pirties bei dušo paslaugomis per mėnesį vidutiniškai pasinaudoja 200 asmenų. Už pirties ir 

dušo paslaugas per 2013 metus surinkta 13638,00Lt. 

Masažo paslaugas atlieka Centre dirbantys du regėjimo negalią turintys masažuotojai, 

masažo paslaugomis dažniausiai naudojasi neįgalūs ir pensinio amžiaus sulaukę asmenys. Vienas 

masažuotojas įdarbintas pagal subsidijuojamą darbo vietą ir jo darbo užmokestis mokamas iš Darbo 

biržos. Masažo paslaugų gavėjų skaičius 2013 metais mažesnis, kadangi vienas masažuotojas kelis 

mėnesius turėjo nedarbingumą. Masažo paslaugos teikiamos pagal Savivaldybės tarybos 

patvirtintus įkainius, kurie buvo peržiūrėti ir pakeisti 2013 metais. 

 

27 lentelė.  Lėšų sąnaudos 1 asmens išlaikymui 2012-2013 m. 

 

 2012 2013 
 

Paslaugos pavadinimas 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius per 

metus 

Žmonių 

skaičius 

metų 

pabaigoje 

1 asmens 

išlaikymo 

kaina, 

Lt/mėn 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius per 

metus 

Žmonių 

skaičius 

metų 

pabaigoje 

1 asmens 

išlaikymo 

kaina, 

Lt/mėn 

Ilgalaikė  socialinė globa 34 28 1780,0 34 33 1700,0 

Trumpalaikė socialinė 

globa 

4 2 1780,0 2 2 1700,0 

socialinė globa su sunkia 

negalia 

6 5 1990,0 6 6 2100,0 

Dienos socialinė globa 1 1 1560,0 17 17 1560,0 

Pagalba į namus 135 142 300,0 143 143 260,0 

 

 Nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2015 m.  rugpjūčio mėn. vykdomas projektas „Pasvalio 

rajono integruotos pagalbos namuose paslaugų teikimo modelis“, kuris finansuojamas iš Europos 

sąjungos lėšų. Projekto metu sukurta ir plėtojama kokybiška integruota pagalba (socialinės globos ir 

slaugos) asmenims su sunkia negalia gyvenantiems savo namuose. Projekto vertė 503,99 tūkst. Lt. 

Projekto metu įsigytos dvi transporto priemonės, techninės pagalbos priemonės, slaugos licencija. 

Sukurtos dvi mobilios komandos, kurios teikia socialinės globos ir slaugos paslaugas Pasvalio 

rajono gyventojams, kuriems yra nustatyta nuolatinė slauga ir  jiems reikalinga pagalba. 

 

VIII. ŠVIETIMO VEIKLA 

 

Pasvalio rajono savivaldybėje, 2013 metais organizuojant ir vykdant švietimo veiklą, buvo 

orientuotasi į šias prioritetines veiklos sritis: mokyklų savarankiškumo ir atsakomybės už veiklos 

rezultatus stiprinimas; kūrybiškumo ugdymas; saugios ir sveikos aplinkos kūrimas. 



Ryškiausi pasiekimai ir problemos: siekiant užtikrinti kuo palankesnes sąlygas ugdymo 

kokybei, sistemingai rengiami projektai ir inicijuojamas švietimo įstaigų dalyvavimas juose; be 

didesnių problemų tęsiamas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2015 metais bendrojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 

d. sprendimu Nr. T1-1, įgyvendinimas; Pasvalio lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ laimėjo Inovatyvių 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelių atrankos konkursą. 

 

28 lentelė. 2013 m. veikė Pasvalio rajono savivaldybės finansiškai savarankiškos švietimo 

įstaigos 
 

Eil. 

Nr. 
Mokykla 

Padaliniai 

Pradinio ugd. 

sk. 

Pagrindinio 

ugd. sk. 

Daugiafunkciai 

centrai 
Kiti skyriai 

1. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

Mikoliškio Pušaloto Deglėnų, 

Nakiškių 

Norgėlų 

Švobiškio 

 

2. Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazija 

   Suaugusiųjų 

mokymo 

3. Pumpėnų vidurinė mokykla Rinkūnų    

4. Saločių Antano Poškos vidurinė 

mokykla 

Namišių  Dagių 

Puškonių 

Žadeikonių 

 

5. Vaškų vidurinė Grūžių    

6. Daujėnų pagrindinė mokykla Kriklinių    

7. Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinė mokykla 

  Gulbinėnų  

8. Pajiešmenių pagrindinė 

mokykla 

  Kraštų 

Raubonių 

 

9. Pasvalio Lėvens pagrindinė 

mokykla 

Žilpamūšio Ustukių 

Valakėlių 

  

10. Pasvalio Svalios pagrindinė 

mokykla 

Tetirvinų    

11. Narteikių mokykla-darželis 

,,Linelis“ 

   Joniškėlio 

ikimokyklinio 

ugdymo 

12. Pasvalio darželis-mokykla 

,,Liepaitė“ 

    

13. Pasvalio lopšelis-darželis 

,,Eglutė“ 

   Mikoliškio 

ikimokyklinio 

ugdymo 

14. Pasvalio lopšelis-darželis 

,,Žilvitis“ 

    

15. Pasvalio specialioji mokykla     

16. Pasvalio muzikos mokykla    Dailės skyrius 

17. Pasvalio sporto mokykla     

18. Švietimo pagalbos tarnyba    Suaugusiųjų 

švietimo 

skyrius 

Žadeikių 

Bernardo 

Brazdžionio 

edukacinis 

centras 

  7 3 10 6 



 

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012-2015 metais bendruoju planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. 

sprendimu Nr. T1-1, 2013 metais buvo tęsiama Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarka. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. uždarytas Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės gimnazijos uždarytas Meškalaukio pradinio ugdymo skyrius ir Pumpėnų vidurinės mokyklos 

Jurgėnų pradinio ugdymo skyrius. Tęsiamas Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė“ pradinių klasių 

„nuauginimas“ – nebekomplektuota pirma ir antra klasės.  

Savivaldybėje toliau mažėja mokinių skaičius: 2013 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 1-12 klasėse mokėsi 3462 mokiniai, t.y. 283 mokiniais 

mažiau negu 2012 m. (2012 m. – 3745).  
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7 pav. Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius pagal koncentrus 
 

Pasvalio miesto bendrojo ugdymo mokyklose mokinių sumažėjo 151 (neskaičiuojant 

Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Suaugusiųjų mokymo 

skyriaus): 2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis buvo 1664 mokiniai, o 2013 m. rugsėjo 1 d.  – 1513 

mokinių. 

Mokinių ir vaikų skaičiaus mažėjimas turi įtakos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių bei klasių komplektų skaičiui. Lyginant su 2012 m., grupių ir klasių komplektų sumažėjo 14 

(2012 m. buvo iš viso 253; 2012 m. – 239).  
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8 pav. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius 

pagal koncentruos 

 



2013 m. Savivaldybėje savo veiklą toliau plėtojo daugiafunkciai centrai. Šių centrų veikla ir 

Savivaldybės patirtimi mokyklų tinklo pertvarkos klausimais domėjosi Estijos švietimo ministerijos 

atstovai. 

 

Vaikų skaičius daugiafunkciuose centruose 2013 m.
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9 pav. Vaikų skaičius daugiafunkciuose centruose 2013 m. 

 

Suaugusieji įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turi galimybę Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriuje. 2013-2014 m. mokėsi 37 klausytojai.  

 2013 metais Pasvalio rajono ugdymo įstaigos, jaunimo ir nevyriausybinės organizacijos, 

kaimo bendruomenės dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos paskelbtuose 

konkursuose: Jaunimo iniciatyvų projektams panaudota 25 000 Lt. Paremtos 23 programos;  

Vasaros socializacijos programų konkurse finansuota 20 projektų. 2013 metų vasarą užimta 654 

vaikai ir paaugliai, iš jų – 334 iš soc. remtinų šeimų. Programų vykdymui panaudota 32123 Lt. 
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10 pav. Dalyvavimas socializacijos programų vykdymas 

 

Tradiciškai vyko akcija ,,Kuriame jaukią mokyklos aplinką“, surengta aplinkos tvarkymo 

akcija „Darom“, kurios metu surinkta ir išvežta 79,52 tonos šiukšlių.  



Organizuoti Antikorupcijos dienai skirti renginiai, Nacionalinis diktantas, Konstitucijos 

egzaminas. Vykdyta pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija...“, prevencinis renginys 

„Būkime draugais“, sveikatingumo konkursas „Graži mano šypsenėlė“, folkloro ansamblių šventė 

„Pavasarėlis linksmas atėjo“, Liaudies atlikėjų konkursas „Tramtatulis“, dalyvauta 2013 m. 

respublikinėje moksleivių šokių šventėje Marijampolėje ir Dainų šventėje Kaune. 

Vykdyta akcija „Viena jaunimo savivaldos diena Pasvalio rajono savivaldybėje“.  

Kartu su KASP 503 ir LŠS Pasvalio 7 kuopomis surengtas renginys Lietuvos kariuomenės 

dienai, vyko 9-12 kl. mokinių sportinių žaidynių olimpiada. Dalyvauta šalies vaikų ir jaunimo teatrų 

apžiūros šventėje „Šimtakojis“, vyko respublikinis jaunimo šokių festivalis „Mes kartu“, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Tarmių metams paminėti, Lietuvos maironiečių draugijos 

suvažiavimas ir Jurginių šventė „Pavasario balsai“, koncertavo ir su rajono mokiniais susitiko 

Lietuvos krašto apsaugos Savanorių pajėgų bigbendo grupė. 

Organizuota tradicine tapusi akcija „Kuriame jaukią mokyklos aplinką“. Projektas 

vykdomas nuo 2000-ųjų metų.  

Rajono moksleiviai aktyviai dalyvavo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 

organizuotame renginyje „Literatūros šėlsmas Vytauto Didžiojo aikštėje“. Tradiciškai Policijos 

dienai parengta paroda – konkursas „Mes policijos bičiuliai“. 

Sausio 1 d. Vilniuje, Gedimino pilies bokšte, tradiciškai buvo pakelta Lietuvos vėliava. 

Ceremonijos metu Lietuvos Garbės sargybos kariai nuleido Pilies bokšte 2012 metais plevėsavusią 

vėliavą ir skambant Lietuvos Respublikos himnui bei aidint trims ginklų salvėms, skiriamoms 

Lietuvai – Tėvynei, Vilniui – Lietuvos sostinei ir Lietuvos laisvės simboliui – Lietuvos trispalvei, 

pakėlė naują vėliavą – 2013 metams. Gedimino bokšte plazdėjusi vėliava tradiciškai perduodama 

vienai iš Lietuvos mokyklų. Šiais metais ji buvo įteikta Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos 

vidurinei mokyklai. Vėliavą priėmė Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos direktorė Laima 

Jankauskienė. 

Muzikinius ir meninius gebėjimus mokiniai gali ugdyti Muzikos mokykloje ir jos Dailės 

skyriuje. 2013-2014 m.m. mokyklą lankė 319 mokinių; iš jų Dailės skyrių – 70. 

Pasvalio muzikos mokykloje vyko jau tradiciniais tapę renginiai: respublikinis akordeono 

muzikos festivalis „Akordeonų šėlsmas“, tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis „Nuo baroko 

iki šių dienų“, vokalinės muzikos festivalis „Skambėkit mūsų dainos“.  

Vyksta nuolatinės Dailės skyriaus mokinių parodos Pasvalio krašto muziejuje, Pasvalio 

kultūros centre, Pasvalio rajono savivaldybėje. 

Sporto mokykloje dirba 65 darbuotojai, iš jų – 20 trenerių – sporto mokytojų. Taip pat 

mokykloje 2013 metais dirbo 8 darbuotojai pagal viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo 

sutartis. 

Sporto mokykloje kultivuojamos aštuonios sporto šakos: rankinis, krepšinis, futbolas, 

lengvoji atletika, boksas, dviračių sportas, dziudo ir plaukimas. Darbas vyko 33 grupėse, kuriose 

sportavo 466 moksleiviai; iš jų: 180 rankininkų, 67 lengvaatlečiai, 64 krepšininkai, 56 boksininkai, 

48 futbolininkai, 11 dviratininkų,16 dziudo ir 24 plaukimo sporto atstovų, kurie savo rezultatais 

Pasvalį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.  
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11 pav. Mokinių skaičius Pasvalio sporto mokykloje 



 

Sporto mokyklos veikla vykdoma vadovaujantis Mokyklos nuostatais, sporto šakų mokymo 

programomis, metiniais ugdymo planais, sportininkų kvalifikacinių kategorijų reikalavimais ir 

normomis, sportinių varžybų kalendoriumi. 

Mokykla organizavo ir vykdė projektus: IV-iosios Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės 

(vadovas – sporto organizatorius Vidmantas Kazlauskas), vaikų socializacijos programa 

„Rankininkų vasara“ (projekto vadovai Diana Vanagienė, Arvydas Daugis, Laimonas Daugis); 

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą 

„Sportas – mūsų sveikata“ (projekto vadovai Diana Vanagienė, Otilijus Titas). Šiame projekte be 

Pasvalio sporto mokyklos auklėtinių dalyvavo Pasvalio ir Joniškėlio ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

auklėtinių bei Pasvalio specialiosios mokyklos mokinių grupė. Pasvalio miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos pradėjo naudotis Pasvalio sporto mokyklos baze kasdieninėje savo veikloje: veda 

kūno kultūros pamokėles, naudoja sportinį inventorių. 

2013 m. Sporto mokykla organizavo ir vykdė rajono moksleivių sporto žaidynes, skirtas 

mokinių Olimpiniam festivaliui, bei respublikinių moksleivių sporto žaidynių „Sportas visiems“ 

renginius, rajone populiariausių sporto šakų pirmenybes, tradicinį rankinio festivalį ir respublikines 

MINI rankinio varžybas, „Aukštaitijos taurės“ lengvosios atletikos varžybas, bokso ir futbolo 

turnyrus, vyko įvairūs bėgimai ir kitos varžybos. 

Pasvalio rajono sportininkai 2013 m Lietuvos jaunučių sporto žaidynių ketvirtoje rajonų 

grupėje surinkę 1459,23 taškus užėmė 6 vietą. Sporto mokymo įstaigų ir klubų kompleksinėje 

įskaitoje Pasvalio sporto mokykla surinkusi 1399,23 taškus užėmė 17 vietą (dalyvavo 95 miestai ir 

rajonai). 

Sporto mokymo įstaigų ir klubų kompleksinėje įskaitoje pagal sportinius žaidimus Pasvalio 

sporto mokykla surinkusi 508,5 taškus užėmė 30 vietą (dalyvavo 73 miestai ir rajonai). 

2012 - 2013 m. m. Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio galutinėje įskaitoje Pasvalio 

rajonas III-oje rajonų grupėje (tarp 30 rajonų) užėmė 5 vietą. Geriausiai festivalyje pasirodė: 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mergaičių komanda lengvosios atletikos varžybose užėmusi I 

vietą; Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos berniukų komanda kvadrato varžybose užėmusi II 

vietą; Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos berniukų komanda dviračių kroso varžybose 

užėmusi IV vietą. 

2013 metais Sporto mokykloje vyko Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio lengvosios 

atletikos keturkovės tarpzoninės varžybos ir rankinio tarpzoninės varžybos. 

Per 2012 - 2013 m. m. laikotarpį iš viso sužaistos 21 varžybos: kvadrato – 6; futbolo – 2; 

krepšinio – 2; rankinio – 2; lengvosios atletikos – 5; šaškių – 1; plaukimo – 1; svarsčių kilnojimo – 

1; „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ – 1. Varžybose dalyvavo apie 800 moksleivių.  

2013 metais Sporto mokykloje surengtos 518 sportinės varžybos, jose dalyvavo 2650 

sportininkų. 

Aukštais pasiekimais nuolat džiugina boksininkai, treniruojami Stasio Balčiausko ir 

Virgilijaus Stapulionio – Lietuvos jaunių čempionate pirmąsias vietas atitinkamo svorio 

kategorijose iškovojo Marius Uogelė, Edvardas Strelčiūnas, Lukas Petraitis, Dovydas Šernas; 

trečiąją vietą – Ignas Dunkulis; Lietuvos jaunimo čempionate – I vietą iškovojo Tomas Kaveckas, II 

vietą – Tadas Krištopaitis; Lietuvos suaugusiųjų čempionate pirmąsias vietas iškovojo Mantas 

Balčiauskas ir Aurimas Naudžius, trečiąsias vietas iškovojo Petras Poška ir Justas Levickas. Į 

Lietuvos jaunių bokso rinktinę 2013 metais buvo pakviesti Edvardas Strelčiūnas, Nerijus Bagočius, 

Renatas Čebanauskas, Dovydas Šernas; kandidatu į šią rinktinę pretendavo Darius Nakvosas. 

Lietuvos jaunučių bokso rinktinės nariais tapo Marius Uogelė ir Aurimas Zubė, kandidatais į šią 

rinktinę buvo Saimonas Banys, Lukas Rickevičius, Justas Dunkulis, V. Valuntonis. Kandidatu į 

Lietuvos jaunimo bokso rinktinę tapo A. Lapinskas.  

Neatsilieka sportiniais rezultatais ir lengvaatlečiai, treniruojami Kęstučio Mačėno, Evaldo 

Žilio, Zenono Balčiausko. 2013 metais Lietuvos lengvosios atletikos jaunių rinktinėje buvo Laura 

Tuomaitė, Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo rinktinėje – Kristina Židonytė, Erika Jasonytė, 

Neringa Gedaminskaitė; Lietuvos moterų rinktinėje – Irma Marčiukaitė. Lietuvos jaunių 



čempionate pirmąją vietą iškovojo Mindaugas Juknevičius, antrąją – Laura Tuomaitė. Lietuvos 

rajonų jaunių, jaunimo lengvosios atletikos pirmenybėse pirmąsias vietas iškovojo Erika Jasonytė, 

Kristina Židonytė, antrąsias vietas – Neringa Gedaminskaitė, Kristina Židonytė, Jolanta Dulkytė, 

trečiąsias vietas – Armanda Medutytė, Neringa Gedaminskaitė, Kristina Židonytė. Lietuvos 

Respublikos lengvosios atletikos suaugusiųjų čempionate Irma Mačiukaitė iškovojo trečią vietą, 

Europos čempionate – 17 vietą. 

Lietuvos Respublikos moksleivių rankinio pirmenybėse 1998 m. g. berniukai iškovojo I 

vietą (treneris Arvydas Daugis), 2000 m. g. berniukai, 1999 m .g. berniukai ir 2001 m. g. mergaitės 

pateko į finalus ir užėmė 4 vietą (trenerė Diana Vanagienė). 

Lietuvos jaunučių dziudo čempionate Timas Jackus iškovojo 5 vietą, Andrius Katuškevičius 

7 vietą, Lietuvos jaunių dziudo čempionate Dovydas Vorobjovas iškovojo 7 vietą (trenerė Daiva 

Arbatavičiūtė). 

Kalėdiniame vaikų 2004 m. g. futbolo turnyre jaunieji futbolininkai iškovojo III vietą; 

turnyruose Futbolo centro taurei laimėti II vietą iškovojo 2001m. g. komanda, III vietą 2002 m. g. 

komanda (treneris Vidmantas Kazlauskas). 

Dviračių sporte geriausių rezultatų pasiekė Vasilijus Lendel – Lietuvos dviračių sporto 

jaunių ir jaunučių treko čempionate iškovojęs I vietą, atvirame Lietuvos treko čempionate - III 

vietą. Be to Vasilijus Lendel yra Lietuvos dviračių sporto jaunių rinktinės narys (treneris Antanas 

Daubaras)  

Pasvalio sporto mokykloje dirba devyni sporto organizatoriai iš Pasvalio rajono seniūnijų: 

Pumpėnų – Regina Urbonavičienė, Vaškų – Virginijus Račkauskas, Pasvalio – Ernestas Liubinas, 

Joniškėlio – Sigitas Ilgutis, Daujėnų – Modestas Samulėnas, Namišių – Sigitas Šatas, Krinčino – 

Julius Povilionis, Saločių – Bronius Povilas Saulis, Pušaloto – Vilius Jackevičius. 

2013 m. seniūnijų sporto žaidynėse, kuriose dalyvavo apie 420 sportininkų, buvo vykdomos 

tinklinio, stalo teniso, futbolo, šaškių, krepšinio, rankinio, svarsčių kilnojimo, virvės traukimo ir 

paplūdimio tinklinio varžybos. Galutinėje žaidynių įskaitoje I vietą iškovojo Krinčino seniūnija, 

surinkusi 630 taškų; II vietą – Namišių seniūnija, surinkusi 580 taškų ir III vietą – Pumpėnų 

seniūnija su 500 taškų. 

Buvo organizuota žiemos šventė (slidinėjimo varžybos, rogučių slalomas, smiginis, vaikų ir 

tėvų estafetės (70 dalyvių), Pasvalio miesto šventės metu pravestos futbolo varžybos. Sporto 

mokykla prisidėjo prie Neįgaliųjų sporto šventės organizavimo ir pravedimo. 

2012 m. pradėtos vykdyti rajono veteranų 40+ krepšinio turnyras „Elektrostatos“ taurei 

laimėti buvo vykdomos ir 2013 metais. Vyko badmintono turnyras Vydeptos taurei laimėti 

Pasvalio rajone veikia 14 sporto klubų. Sporto klubai organizuoja ir vykdo renginius ir 

sporto varžybas, dalyvauja įvairių sporto šakų federacijų, Lietuvos lygų varžybose ir 

čempionatuose.    

2013 metais Pasvalio sporto mokykla eksploatavo Pasvalio kempingą, baseiną, stadioną su 

priklausiniais, Sporto mokyklos administracinį pastatą bei sporto sales su bėgimo takeliu ir 

šuoliaduobe.  

2013 metais Pasvalio sporto mokyklos baseine apsilankė 42262 klientai (1413 klientų 

daugiau nei 2012 metais). Tai lankytojai iš Pasvalio miesto ir rajono, svečiai iš aplinkinių rajonų: 

Pakruojo, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio, Bauskės ir kt. Baseine taip pat lankosi Sporto 

mokyklos, Pasvalio rajono ugdymo įstaigų organizuotos mokinių grupės su treneriu ar mokytoju 

pagal ugdymo planus 1 val. per savaitę darbo dienomis.  

Pasvalio sporto mokykla bendradarbiaudama su Lietuvos plaukimo federacija 2013 m. 

rugsėjo – gruodžio mėnesiais įgyvendino projektą „Mokėk plaukti ir saugiau elgtis vandenyje“, 

kuriame dalyvavo burtų keliu laimėję Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos I-IV klasių mokiniai. 

Per 18 praktinių plaukimo užsiėmimų mokiniai įgijo nemažai plaukimo įgūdžių pagal tris lygius. 

Nuo 2013 m. lapkričio 2 d. Pasvalio sporto mokyklos baseine įvesta nauja paslauga 

„Mokymas plaukti su instruktoriaus paslaugomis“. Norėdami išmokti plaukti arba pagerinti savo 

plaukimo įgūdžius šia paslauga naudojasi ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos piliečiai. 



2013 m. balandžio 9 d. Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerijos, apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos sprendimu, 3 metų laikotarpiui 

Pasvalio kempingui suteikė 3 žvaigždučių klasę. 

Programoms „Sporto klubų rėmimas“ skirta 187,9 tūkst. Lt; „Sportas visiems“ – 13,0 tūkst. 

Lt; Moksleivių žaidynės – 7,8 tūkst. Lt; Jaunučių žaidynės – 3,7 tūkst. Lt; Sporto klubams 163,4 

tūkst. Lt.; Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa – 125,8 tūkst. 

Lt. 

 

IX. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS 

 

2013 m. vykdytas Jaunimo problemų sprendimo Pasvalio rajono savivaldybėje 2013-2018 

metų planas.  

Jaunimo iniciatyvų rėmimui Savivaldybės biudžete skirta 25 000 Lt. Finansuoti 23 projektai.  
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12 pav. Jaunimo iniciatyvų projektų vykdymas 

 

Rajono jaunimo politiką formuoja veikli Pasvalio rajono Jaunimo reikalų taryba, Jaunimo 

organizacijų susivienijimas „Apskritas stalas“, Skautų, Ateitininkų, Jaunųjų šaulių, Vileišiečių, 

Maironiečių organizacijos, Mokinių parlamentas, Jaunuomenės eucharistinis sambūris „Juventus“, 

jaunųjų matematikų mokykla „Rokunda“, Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, Mokyklų mokinių 

tarybos, LŠS Panevėžio 5-osios šaulių rinktinės Pasvalio 7-oji kuopa, jaunimo grupės „Marabu“, 

„Kultūrų ambasada“. Jaunimo organizacijos ir judėjimai, jaunimo grupės prie kaimo bendruomenių 

ir daugiafunkcių centrų teikia jaunimo iniciatyvų projektus, vykdo akcijas, organizuoja įvairiausius 

renginius, diskutuoja ir teikia siūlymus. 

Įgyvendintas ES finansuotas projektas ,,Sąlygų sudarymas šeimos ir darbo įsipareigojimų 

derinimui Pasvalio rajone“.  

2013 metais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Kelmės, Akmenės rajonais, diskutuota 

atviro darbo su jaunimu, jaunimo reikalų tarybų efektyvinimo klausimais. Dalintasi problemomis ir 

jų sprendimų patirtimi, iniciatyvomis, idėjomis, pristatyti jaunimo projektai. Įvykdyta projekto 

„Integruotos jaunimo politikos plėtra“ viena iš veiklų „Naujų bendradarbiavimo formų diegimas, 

plėtojant jaunimo centrų koncepcijas“ kartu su Kelmės rajono savivaldybe.  

Rajone veikia 10 Profesijos informavimo centrų. 

Rajono jaunimui, su jaunimu dirbantiems žmonėms surengti seminarai - mokymai dėl 

jaunimo problemų sprendimo metodų, jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo 

stebėsenos, atviro darbo su jaunimu, partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus, 

įgyvendinant integruotą jaunimo politiką. Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba 

kartu su Pasvalio rajono jaunimo organizacijų susivienijimu „Apskritas stalas“ ir Panevėžio 

apygardos Probacijos tarnyba vykdė nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą 

„Kartu mes galim“. Lietuvos karių dienai paminėti kartu su Krašto apsaugos Savanorių pajėgų 503 



ir Lietuvos Šaulių sąjungos Pasvalio 7 kuopomis surengta spartakiada. Jaunimas ir moksleiviai 

aktyviai dalyvavo alternatyvios mados šou „Išprotėjęs ruduo“. 

Graži tradicija Jaunimo savivaldos diena rajono savivaldybėje. Geroji šio projekto patirtis 

jau skleidžiama šalyje, jaunimas mokosi demokratijos, tarpusavio bendravimo meno. 

Kuriasi mokyklinės mokomosios bendrovės, vyksta jų gerosios patirties sklaida, rengiami 

susitikimai – diskusijos su rajono verslininkų sąjunga „Verslo žiedas“. 

Toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Vokietijos Respublikos Obernkircheno, Lenkijos 

Respublikos  Žory, Latvijos Respublikos Bauskės ir Iecavos, Gruzijos Respublikos Čokhatauri 

savivaldybių jaunimu. 

 

X. KULTŪRA IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMAS 

 

10.1. Pasvalio krašto muziejaus veikla 

 

 Pasvalio krašto muziejuje veikia Muziejus, Turizmo informacijos centras, Turizmo agentūra, 

TV studija „Langs“ ir du skyriai Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus 

Krinčine ir Joniškėlio krašto muziejus. Muziejus vasaros sezono metu (birželio 1 d. – rugpjūčio 31 

d.) dirbo 7 dienas per savaitę. Muziejuje yra 20 etatų, kuriuose dirba 21 darbuotojas.  2013 m. 

Pasvalio krašto muziejų aplankė 31 397 lankytojai, 184 edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 3 

855 dalyviai, surengti 96 renginiai. Iš viso siūlyta 42 edukacinės programos. Paruoštos 5 naujos 

edukacinės programos. 

 2013 m. surengtos 23 profesionalių menininkų, tautodailininkų, mokinių dailės darbų 

parodos. 

 2013 m. išleistas žemėlapis-informacinis leidinys „Keliaukime po Pasvalio kraštą“, 3 rūšių 

Pasvalio vaizdo atvirukai. Publikuoti 33 straipsniai rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, parašytos 

3 mokslinės publikacijos, skaityti 2 moksliniai pranešimai konferencijose. Apie muziejų 

respublikinėje ir rajoninėje spaudoje rašyta 142 kartus. 

 2013 m. suinventorinti 1 346 eksponatai, į gaunamų eksponatų knygas surašyti 2 376 

pagrindinio fondo eksponatai ir 434 pagalbinio fondo eksponatų. Surašyti 131 eksponatų priėmimo 

aktas, priimti 2259 dovanoti eksponatai. Parengta 11 paraiškų projektams, gautas finansavimas 5 

projektams. Restauruoti ir konservuoti 139 archeologijos, 12 dailės , 13 etnografijos rinkinio 

eksponatų. 

 2013 m. Turizmo informacijos centrą aplankė 4 713 lankytojai, iš jų 73 užsieniečiai. Teikta 

informacija lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, latvių, rusų kalbomis. Suteikta keli tūkstančiai 

informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas įvairiems leidiniams, el. paštu, telefonu. 

Dalyvauta Tarptautinėje turizmo ir laisvalaikio parodoje „Adventur“ Vilniuje ir parsivežta 

informacinė turistinė medžiaga iš Rygoje vykusios parodos „Baltour“ , paruošta medžiaga kitoms 

turizmo parodoms. Užsakinėtos apgyvendinimo, transporto paslaugos, formintos vizos, bilietai į 

renginius, gidai ekskursijoms, keltų, lėktuvų bilietai, organizuotos, užsakinėtos ekskursijos.  

Suforminta 17 vizų į Rusiją ir Baltarusiją, parduoti 363 kelto bilietai, suorganizuotos išvykos 505 

žmonėms.  

2013 m. TV „Langs“ paruošė 52 televizijos laidas, parengta 112 reportažų. 

 

10.2. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos veikla 

 

2013 metais Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose skaitė 7 

837 skaitytojai. Tai sudaro 29,4 proc. visų rajono gyventojų. Kasmet daugėja virtualių vartotojų. Per 

2013 m. e.  bibliotekoje „Pasvalia“ užsiregistravo 6028 nauji vartotojai. Jie peržiūrėjo 105 725 

puslapius. Nemažėja susidomėjimas  ir kitomis dviem bibliotekos svetainėmis. Per 2013 m. unikalių 

vartotojų svetainėje www.pasvaliodirva.lt užsiregistravo 17 349, psvb.lt – 9922. Tai reiškia, kad 

bibliotekos dokumentais naudojosi 33 299 virtualūs vartotojai iš Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių: 

JAV, Brazilijos, Latvijos, Rusijos, Ispanijos, Norvegijos ir kt.  



Mobiliosios bibliotekos paslaugomis pasinaudojo 173 gyventojai. Per metus čia pabuvojo 

776 lankytojai. Rodikliai tokie menki todėl, kad dėl lėšų trūkumo kurui bibliobusas važiavo vos 

pusantro mėnesio per metus. Skaitytojai, atvykę į Viešąją biblioteką grąžinti mobiliosios bibliotekos 

knygų, labai apgailestauja, kad ji važiuoja su tokiomis pertraukomis. Jiems biblioteka reikalinga dėl 

susisiekimo, amžiaus bei sveikatos problemų.  

Per metus bibliotekoje sulaukta 228 518  lankytojų. Vidutiniškai  vienas rajono gyventojas  

bibliotekoje apsilankė 8 kartus per metus. Per metus jiems išduota 300 671 egz. knygų, laikraščių, 

žurnalų, kompaktinių plokštelių, kitų dokumentų.  Bibliotekos interneto svetainėse naršė 42 576 

virtualūs lankytojai.  

Pasvalio rajono gyventojų informaciniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti sukauptas 273 

445 egz. dokumentų fondas, prenumeruojami 75 pavadinimų periodiniai leidiniai. 

2013 metais bibliotekos fondų komplektavimui Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

skyrė 62,0 tūkst. litų. Už juos buvo nupirkta 3038 egz. naujų knygų. Savivaldybė skyrė 25,0 tūkst. 

litų periodikos prenumeratai.  

Iš viso per 2013 metus iš įvairių šaltinių (valstybės, savivaldybės lėšos, fizinių ir juridinių 

asmenų parama, projektai ir kt.) gauta 6834 fiziniai vienetai įvairių dokumentų už 119,5 tūkst. litų.  

Iš jų,  5315 egz. knygų, 204  DVD ir CD, 11 žemėlapių, užpajamuota 1304 fiziniai vienetai 

periodinių leidinių.  

Per ataskaitinius metus  nurašyta 12 493 egz. dokumentų. Iš jų, 8149 egz. knygų ir 4344 fiz. 

vnt. periodinių leidinių. Nurašymo priežastys: susidėvėjusios knygos (62,4 proc.), periodiniai 

leidiniai, pasibaigus saugojimo laikui (34,8 proc.),  rastas trūkumas fondų patikrinimo metu (2,2 

proc.), skaitytojų prarastos (0,6 proc.).  

Lyginant su 2012 m. fondas sumažėjo 5659 egz. spaudinių. 

 

29 lentelė. 2013 metais bibliotekos fondų komplektavimas 

 

 Iš viso rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

Joniškėlio 

miesto 

biblioteka 

Gauta egz.       6 834   2 572       3 591     671 

Nurašyta  egz.   12 493   2 246      9 104   1 143 

Fondo dydis 273 445 92 266 165 104 16 075 

 

Pasvalio rajono bibliotekose yra 238 kompiuterizuotos darbo vietos, 175, iš jų, skirtos 

lankytojams. 2013 m. vartotojai buvo mokomi savarankiškai orientuotis bibliotekoje bei jos 

informacijos paieškos sistemoje, vyko kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai. 

Vartotojai konsultavosi, kaip susirasti fonde reikalingą literatūrą, ieškoti informacijos šaltinio 

viduje, kur ir kaip ieškoti informacijos konkrečia tema, atsisiųsti, nusikopijuoti ir susitvarkyti gautą 

medžiagą. Iš viso 2013 metais rajono bibliotekose buvo suteikta 8 617 individualių konsultacijų 

kompiuterijos klausimais. Bibliotekininkai aktyviai bendradarbiavo su Baltijos kompiuterių 

akademija, Kauno technologijos universitetu. Per ataskaitinius metus rajono bibliotekose vyko 35 

kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuose buvo apmokyti 558 rajono gyventojai.  

Kita informacinio gyventojų švietimo sritis – atsakinėjimas į informacines bei bibliografines 

užklausas. 2013 m. gauta ir atsakyta į 21 682 informacines užklausas.  

Sustojo Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) Skaitytojų 

aptarnavimo posistemės diegimo padaliniuose programa:  nėra lėšų įrangai (skeneriams, 

spausdintuvams) pirkti.  Kompiuterizuotai aptarnaujami skaitytojai Pasvalio viešojoje, Joniškėlio 

miesto ir 4 kaimo bibliotekose.  

 2013 m. vartotojams centralizuotai iš LR kultūros ministerijos lėšų buvo prenumeruojamos 

keturios duomenų bazės:  INFOLEX, Oxford Reference Online, Grove Art Online, Grove Music 

Online.  



Biblioteka, ieškodama papildomų finansavimo šaltinių, nuolat dalyvauja įvairiuose 

bibliotekų vystymo projektuose bei programose. 2013 m. buvo vykdomi penki tęstiniai ir 3 nauji 

projektai. 

E. bibliotekos „Pasvalia“ kūrimas 

Greta tradicinio spaudinių ir kitų dokumentų komplektavimo, vyko intensyvus skaitmeninio 

turinio kūrimas, ir kėlimas  į virtualią erdvę bibliotekos rankraštyne saugomus dokumentus. 

Suskaitmeninta ir į e. biblioteką „Pasvalia“ įkelta per 1000 vnt. dokumentų. Parengta išsami 

informacija „Pasvalios“ lankytojams. Sukurtas ir portale patalpintas interaktyvus žemėlapis „1863–

1864 metų sukilimas Pasvalio krašte“. 2013 m. virtualioje Pasvalio krašto kultūros paveldo 

informacijos sistemoje apsilankė 9297 lankytojai iš viso pasaulio. 6028 iš jų, pirmą kartą 

užsiregistravo joje.  

Projektas „Europeana 1989“ 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra „Europeanos“ viešųjų bibliotekų tinklo 

narė ir naujojo projekto „Europeana 1989“ dalyvė. Biblioteka pirmoji ėmėsi atkurti Baltijos kelio 

pasvalietiškąjį ruožą svetainėje www.europeana1989.eu. Savo fonduose saugomais ir iš pasvaliečių 

gautais dokumentais jau pasidalyta su visu pasauliu. Publikuojami ir kiti Sąjūdžio metų 

dokumentai. Svetainėje sukurta  bibliotekos paskyra, joje – per 200 dokumentų. Europeana 

Professional bloge paskelbtas Pasvalio bibliotekos įkeltų dokumentų pristatymas, o rugpjūčio 

mėnesį projektas buvo pristatytas Pasvalio visuomenei. Gruodžio mėnesį Atėnuose vyko 

konferencija, į kurią biblioteka buvo pakviesta dėl savo partnerystės su „Europeana“.  

Bendradarbiavimo nauda abipusė: iš vienos pusės jis suteikia galimybes novatoriškai 

naudoti Europeanos  skaitmeninį turinį ir didinti regiono visuomenės informuotumą, iš kitos – 

viešoji biblioteka tampa svarbiu savo regiono vartotojų sukurto turinio, kultūros paveldo 

dokumentų rinkimo, skaitmeninimo ir pateikimo Europeanai centru. Tai atveria naujus bendravimo 

su savo auditorija, regiono kultūros paveldo viešinimo pasaulyje kelius. 

EIFL paremto projekto „Libr-A: Į pagalbą Pasvalio ūkininkams“ tęsimas 

2013 m. buvo tęsiamos minėto projekto veiklos: teikiamos spausdinimo ir maketavimo 

paslaugos, pildoma skenuotais ir teksto atpažinimo programa apdorotais straipsniais iš rajono 

laikraščio „Darbas“ Pasvalio krašto žemdirbiams skirta interneto svetainė 

http://www.pasvaliodirva.lt, talpinama joje LŪS Pasvalio skyriaus pirmininko siųsta informacija, 

nuotraukos, bibliotekininkų rinkta medžiaga, pildytas naudingų nuorodų katalogas „Kas yra kas 

Pasvalyje“, „Žemės ūkis Pasvalyje“. 

Projekto „Tarptautinio verslo informavimo tinklo viešosiose bibliotekose“ kūrimas  
Projekto įgyvendinimas eina į pabaigą. Jo lėšomis  renovuota dalis patalpų, kur bus įkurtas 

Verslo centras. Centro įkūrimui biblioteka vykdė viešuosius pirkimus įrangai, baldams, verslo 

literatūrai įsigyti. Biblioteka rengė Pasvalio, Bauskės  bei Rundalės (Latvija) rajonų savivaldybių 

verslininkų išvyką į Latvijos verslo įmones ir į keturias Biržų ir Pasvalio rajono verslo įmones. 

Buvo surengta moksleivių tarptautinė jaunųjų verslininkų stovykla „Summer business school“, 

kurioje dalyvavo 5 rajonų 9-11 klasių moksleiviai. Stovykla vyko kaimo turizmo sodyboje Biržų 

rajone. 

Projekto „Bibliotekos pažangai“ tęsimas 

Biblioteka įsijungė į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos koordinuojamo projekto 

„Bibliotekos pažangai 2“ veiklų tęstinumą, kuris užtikrina tolesnį Lietuvos viešųjų bibliotekų, kaip 

tvarių bendruomeninių institucijų, galinčių pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę, 

stiprinimą. Prioritetu tampa Lietuvos integralios informacinės sistemos bibliotekų komunikacijos ir 

žmogiškųjų išteklių stiprinimas, vykdomas per bibliotekų darbuotojų gebėjimų kurti naujas 

visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas ugdymą, projektinės veiklos vykdymą, viešųjų 

bibliotekų bendradarbiavimo su verslu, nevyriausybinėmis organizacijomis skatinimą. 

Projekto „Šiaurės verdenės“ įgyvendinimas ir žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ 

leidimas  

Pasvalio biblioteka yra žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninės redakcijos partnerė 

įgyvendinant projektą „Šiaurės verdenės“. Šis projektas buvo įgyvendinamas dviejuose Pasvalio 

http://www.europeana1989.eu/
http://www.pasvaliodirva.lt/


krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose. Pagrindinė 2013 metų 

projekto kryptis buvo  nematerialusis krašto kultūros paveldas (mūsų tarmė kaip gyvoji tradicija ir 

tautosaka), taip pat juo buvo siekiama perteikti reikšmingiausius istorinius įvykius – ypatingas 

dėmesys buvo skirtas 1863 metų sukilimo 150-osioms metinėms paminėti. Projektą kasmet dalinai 

finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas (skyrė 22 tūkst. Lt), Pasvalio rajono 

savivaldybė (skyrė 4 tūkst. Lt). 

Projektas „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos 

centras“ 

Projekto tikslas – ugdyti krašto bendruomenės skaitmeninę kompetenciją, ypatingą dėmesį 

skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai. Įgyvendinant projektą buvo sukurta kūrybinė platforma 

vaikams ir jaunimui – interneto svetainė, pildoma pačių vartotojų kuriamu skaitmeniniu turiniu, 

sukurtos 7 skaitmeninių įgūdžių tobulinimui skirtos edukacinės programos, pritaikytos skirtingoms 

vartotojų amžiaus grupėms: 

  „Noriu į biblioteką!“ – elektroninės bibliotekos paslaugos priešmokyklinio amžiaus 

vaikams  ir 1–4 klasių mokiniams; „Elektroninės bibliotekos paslaugos paaugliams“, skirta 5–9 

klasių moksleiviams; „Skaityk išmaniai“, skirta 5–9 klasių moksleiviams; „QR kodai versle“, skirta 

jauniesiems verslininkas ir/ar ūkininkams; „Skaitmeninės mokymo priemonės“, skirta 

bibliotekininkams, mokytojams, kitiems suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, 

ugdymu bei mokymu;  „Dailės pamokėlės naudojant grafines planšetes“, skirta ugdyti bendrą 

kultūrinį 5–9 klasių moksleivių išprusimą bei informacinių technologijų taikymo patirtį, 

skaitmeninę, meninę bei estetinę kompetenciją;  „Planšetinių kompiuterių panaudojimo galimybės: 

komiksai ir skaitmeninė fotografija“, skirta 5–9 klasių mokinius supažindinti su mobiliųjų įrenginių 

(planšetinių kompiuterių) įvairove, panaudojimu ugdymo procese, praktiškai išmėginti paprastą jų 

naudojimą, greitą darbą, rengiant nuotraukų albumus bei kuriant komiksus. Pagal sukurtas 

edukacines programas organizuoti mokymai. 

Surengta baigiamoji konferencija „Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant 

skaitmeninę kompetenciją bibliotekose“, skirta Lietuvos bibliotekų darbuotojams bei kitiems 

skaitmeninio raštingumo ugdymo organizatoriams. 

Projekto lėšomis biblioteka įsigijo 11 planšečių, kurios buvo naudojamos edukacinių 

programų metu. 

Projektą dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Bibliotekų plėtros 

programa, skyrusi 36600 Lt. 

 Projektas  „Literatūros dienos ir naktys – 2013: reveransas poezijai “ 

Įgyvendinant šį projektą, buvo organizuotas renginių ciklas skatinantis pažinti lietuvių 

literatūrą. Pasvalyje lankėsi kraštietis, rašytojas Henrikas Algis Čigriejus su dukra dailininke Rūta 

Čigriejūte. Renginį vedė poetas bibliotekos bičiulis Vladas Braziūnas. Svečiai pristatė naujausią H. 

A. Čigriejaus eilių ir apsakymų rinktinę „Atidaryk, kaimyne“. 

Antras ciklo renginys – susitikimas su aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu. Pasvaliečiams 

aktorius suvaidino Vytauto Mačernio ir Sigito Gedos kūrybos motyvais parengtą monospektaklį 

„Aš pažinau karalių tavyje“.  

Trečiasis ciklo renginys „Diena po kabančiu pasakos tiltu“ – skirtas vaikams – vyko 

Žadeikiuose. Su jaunaisiais pasvaliečiais bendravo vaikų poete Violeta Palčinskaitė ir muzikantas 

multiinstrumentalistas Saulius Petreikis ir leidyklos „Nieko rimto“ darbuotojas Saulius Valužis.  

Ir ketvirtasis ciklo renginys – tradiciniai  „Naktiniai poezijos skaitymai prie Pyvesos“, 

kuriuos rengia Diliauskų biblioteka su „Atžalyno“ bendruomene. Skaitymuose dalyvavo per 20 

poetų, rašytojų, literatų iš Pasvalio, Vilniaus, Panevėžio, Biržų, Utenos ir kitų rajonų. 

Projektą dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, skyręs 7000 Lt. 

Projektas „Kalbėkime ir rašykime sava tarme“  

Rugsėjį įsijungėme į renginius, skirtus miesto gimtadieniui ir į dar vieną bibliotekos 

projektą.  Etninės kultūros plėtros valstybinę programą įgyvendinančiame viešosios bibliotekos 

projekte „Kalbėkime ir rašykime sava tarme“  numatyta artimiau pažinti gimtąją tarmę,  skatinti 

tarmiškai kalbėti ir rašyti po Lietuvą išsibarsčiusius iš Pasvalio krašto kilusius žmones, per tarmę 



suvienyti ir sukviesti juos į tarmiškų pasikieminėjimų vakarus. Vienas šių pasikieminėjimų „Aikštės 

užuovėjoj“ ir vyko rugsėjo 13 dieną. Jo pradžia – Pasvalio miesto ir rajono mokyklų bendruomenių 

linksmas turgelis, knygų dovanojimo, mainų, prekiavimo akcija „Tu – man,  aš – tau!“, kurioje 

vaikai prekiavo, siūlė nemokamai ar už tam tikrą netradicinį atlygį įsigyti senų spaudinių, žurnalų, 

savo mokyklų leidinių, derėjosi, muzikavo, šmaikštavo, reklamavo savo mokyklas. Jiems padėjo 

dainininkai iš Svalios mokyklos, Valakėlių kultūros centro etnografinis A. ir L. Bertašių ansamblis, 

Narteikių darželio jaunieji dainorėliai. Literatūrinę dalį vedė žurnalistė Agnė Grinevičiūtė. Ji 

kalbino kraštiečius poetą Vladą Braziūną, lituanistę Albiną Saladūnaitę, vitražistą Algirdą 

Dovydėną. V. Braziūnas su saksofonininku Kęstučiu Vaiginiu surengė poezijos ir džiazo muzikos 

valandą. Prof. A. Dovydėnas pristatė savo albumą „Vitražai“, vėliau – aikštėje įsirengė vitražo 

dirbtuvėles, kuriose mokė vitražo kūrimo paslapčių.  

Projekto lėšomis organizuotas jubiliejinis aktorės Olitos Dautartaitės kūrybos vakaras 

„Šiaurės Lietuva – mano kraičio skrynia“,  dramaturgo Juozo Glinskio 80-mečio paminėjimas, 

susitikimai su filosofu prof. Algiu Mickūnu, leidėju Danieliumi Mickevičiumi. 

 Bibliotekos darbuotojai parengė ir išleido leidinį pasvaliečių tarme „Kieminėjimė sava 

krašt‘ sava šnekt“. 

Projektą dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, skyrusi 7000 Lt 

Projektas „1863–1864 metų sukilimas: už Jūsų ir mūsų laisvę“ 

Projekto lėšomis buvo organizuota mokslinė konferencija, skirta paminėti 150-osioms 

sukilimo metinėms, sukurtas ir visuomenei pristatytas sukilimui skirtas interaktyvus Pasvalio krašto 

žemėlapis. 

Projektą dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, skyręs 3000 Lt.  

 

Viešoji biblioteka, vykdydama švietėjišką funkciją, nemažai dėmesio skyrė literatūros 

renginių organizavimui. Daugelis renginių buvo organizuota projektų lėšomis, tačiau, kai kurie – 

bibliotekos bei rėmėjų lėšomis. Aktyviai bendradarbiaudamos su rajono kaimų, mokyklų 

bendruomenėmis, Vilniaus pasvaliečių bendrija, Lietuvos rašytojų sąjunga, leidyklomis rajono 

bibliotekos organizavo 792 renginius, iš jų 386 spaudinių, įvairių dokumentų, tautodailės bei 

profesionalaus meno parodas. Renginių organizavimas šiek tiek strigo dėl užsitęsusios viešosios 

bibliotekos patalpų renovacijos. Kaip ir kasmet bibliotekoje buvo renkami ir apdovanojami 

bibliotekos prizais ir Padėkos raštais geriausi skaitytojai.  

Informacija apie bibliotekas buvo viešinama įprastais ir elektoriniais informavimo kanalais: 

žiniasklaidoje (laikraščiuose „Darbas“, „Vakaro žinios“, „Respublika“, „Panevėžio rytas“, „XXI 

amžius“, žurnaluose „Tarp knygų“, „Šiaurietiški atsivėrimai“), bibliotekos interneto svetainėse 

(psvb.lt, pasvaliodirva.lt, Facebook  paskyroje), Pasvalio rajono savivaldybės svetainėje, kituose 

interneto portaluose. 2013 m. apie bibliotekas ir jų veiklą buvo išspausdinti 204 straipsniai. 43 

straipsnius parašė patys bibliotekų darbuotojai, 161 – žurnalistai, bibliotekų lankytojai. Daugiausia 

straipsnių apie renginius, bibliotekų paslaugas.  

Biblioteka palaiko ryšius su Latvijos Respublikos Bauskės ir Iecavos, Rundalės ir su savo 

regiono (Biržų, Panevėžio, Pakruojo r.) bibliotekomis. Bibliotekininkai važiuoja vieni pas kitus 

dalijasi patirtimi, dalyvauja seminaruose, skaito pranešimus, kartu įgyvendina projektus. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 

(SVBA) narė, žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninės redakcijos partnerė ir rėmėja. 

Bibliotekos direktorė nuo 2012 m. balandžio mėn. vadovauja SVBA, yra Lietuvos bibliotekų tarybos 

narė, Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, 2013 m. aktyviai 

dalyvavo žurnalų „Tarp knygų“, „Šiaurietiški atsivėrimai“ redkolegijos darbe.  

 

10.3. Pasvalio kultūros centro veikla 

 

 Pasvalio kultūros centre ir jo skyriuose kasmet organizuojami valstybinių švenčių ir 

atmintinų datų paminėjimai, profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai, vakaronės, poilsio vakarai, 



diskotekos, įvairūs sambūriai, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, šventės, vykdomos edukacinės 

programos. 

Bendradarbiaujant su Pasvalio miesto ir rajono seniūnijomis, mokyklomis, vietos kaimų 

bendruomenėmis, Pasvalio krašto muziejumi, Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka, kitomis 

įstaigomis, organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, koordinuojami ir vykdomi projektai. 

Kultūros centro ir skyrių darbuotojų vykdoma veikla padeda surengti kokybiškas šventes. Mėgėjų 

meno kolektyvai noriai dalyvauja renginiuose, kultūrinėje veikloje, rengia įvairias programas, 

pristato jas savo krašte ir svetur.  

Pasvalio rajone veikia 22 Pasvalio kultūros centro skyriai. 2013 m. veikė 118 mėgėjų 

meninės veiklos kolektyvų, būrelių ir studijų, kuriuos lankė 967 dalyvių. Iš viso per praėjusius 

metus suorganizuota 1043 įvairūs renginiai, kuriuose apsilankė daugiau kaip 50 000 tūkst. žiūrovų 

ir dalyvių. Surengtos 62 parodos, kurias aplankė 4000 lankytojų. Populiariausi žanrai – vokaliniai 

ansambliai, liaudiškos kaimo kapelos, etnografiniai ansambliai, dramos kolektyvai, vaikų ir jaunimo 

šiuolaikinio šokio grupės.  

2013 m. Pasvalio kultūros centre veikė 11 mėgėjų meno kolektyvų, kuriuos lankė 200 dalyvių 

(iš jų pusę sudaro moksleiviai). Iš viso per praėjusius metus suorganizuota 140 įvairių renginių, 

kuriuose apsilankė per 15 826 tūkst. žiūrovų ir dalyvių. 

Tradiciškai minimos valstybinės šventės ir atmintinos datos: Sausio 13-osios atminimo 

vakaras; Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas; Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimas; Gedulo ir vilties dienos minėjimas; Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienos paminėjimas. 

Kultūros centro ir skyrių kolektyvai dalyvavo 61 festivalyje ir konkurse, iš jų: tarptautiniuose 

(6), respublikiniuose (21), regioniniuose (11) ir rajoniniuose (23). Didelio žiūrovų palankumo 

sulaukė teatrų festivaliai „Teatrų naktis“ (Pasvalio kultūros centras) bei „Klėties“ teatro „Senasis 

tiltas“.  

2013 m. Gintaro Kutkausko „Klėties“ teatro spektaklio „Cingu lingu“ ir vienos dalies teismo 

posėdžio be verdikto „Keleivio byla“ (pagal Bernardo Brazdžionio poeziją) pasirodymai surengti 

Visagine, Pakruojyje, Vilkaviškyje, Panevėžyje ir Panevėžio rajone. 

Spektakliai „Paskutinė stotelė, kita...“, ir „Saulėgrąžos rasa“ surengti Pasvalio kultūros centre 

ir Pasvalio krašto muziejuje. 

Prieš Naujuosius metus spektaklio premjera „Snieguolė ir septyni nykštukai“ sulaukė 

ypatingos sėkmės ir susidomėjimo – sukvietė pilnutėlę žiūrovų Kultūros centro salę.   

Gintaro Kutkausko „Klėties“ teatras dalyvavo Muziejų naktyse Karpių dvare, mėgėjų teatro 

festivalyje „Senasis tiltas“, Žolinės šventėje Ustukiuose, Pasvalio r. vokalinių ansamblių konkurse 

„Rudens melodijos“, šokių kolektyvo „Šėltinis“ jubiliejaus šventėje, Pasvalio miesto gimtadienio 

šventėje, Kalėdinės eglutės šventėje miesto vaikams.     

Kultūros centro folkloro kolektyvo „Rags“ sutartinių atlikėjų grupė dalyvavo tarptautiniame 

folkloro festivalyje-konkurse „Saulės žiedas“ ir tradicinio dainavimo kategorijoje užėmė trečią 

vietą. Liepos pradžioje ši grupė dalyvavo Aukštaitijos regiono sutartinių giedojimo festivalyje 

„Sutarjela“ Ukmergėje, „Važiuojam 2013“ Pasvalyje, „Senasis tiltas“ Pasvalyje, „Margos pievos“ 

Rumšiškėse.  

 2013 m. Pasvalio kultūros centro vaikų ir jaunimo dramos studiją lankė apie 40 vaikų nuo 6 

iki 19 metų (vaikų ir jaunimo grupės). Prie šios studijos yra prisijungusi suaugusių teatro mėgėjų 

grupė, kuri taip pat dalyvauja įvairioje teatro veikloje. Kolektyvas dalyvavo rajoninėje ir regioninėje 

vaikų ir jaunimo teatro šventėje „Šimtakojis“, tarptautiniuose festivaliuose „Mes kartu“, „Teatrų 

naktis“, „Igraet Ryga“.     

 Surengti spektakliai „Brangioji Ana“, „Skalbėja“, „Aidas“, „Stebuklingas pasakų kelias“.  

 Dramos studijos iniciatyva rengiama tradicinė alternatyvios mados šventė „Išprotėjęs 

ruduo“. 

 Pasvalio kultūros centro šokių kolektyvo „Kosmo“ aktyviai dalyvauja rajono renginiuose, 

bendradarbiauja su Pasvalio muzikos mokykla, Pasvalio krašto muziejumi, švietimo įstaigomis, 

Pajiešmenių vaikų pučiamųjų orkestru.  



 2013 m. šokių kolektyvas „Kosmo“ dalyvavo respublikiniame šokių konkurse „Steep 

dance“.    

 Pasvalio kultūros centro Valakėlių skyriaus kolektyvai 2013 m. koncertavo ne tik rajono, bet 

ir respublikiniuose renginiuose: „Vaikų velykėlės“, folkloro festivalyje „Išskrenda gandrai“, 

dambrelininkų festivalyje „Bandūrėlis“.  

 Tradiciniai renginiai: Kaziuko kermošius bei Kaimo kapelų šventė „Kieman svečiai 

suvažiavo“; Vaikų folkloro šventė „Pavasarėlis linksmas atėjo“; Tarptautinės Šokio dienos 

paminėjimas „Šokim trypkim – linksmi būkim“; Aukštaitijos krašto jaunimo muzikos festivalis-

konkursas „Nauji veidai“; koncertas, skirtas Motinos dienos minėjimui; sekmadieniniai vasaros 

koncertai Smegduobių parke; Pasvalio miesto šventė „Pasvalys 516“; Vokalinės muzikos šventė 

„Rudens melodija“; Netradicinės mados šou „Išprotėjęs ruduo“; Pasvalio miesto 516-asis 

gimtadienis. Tradiciškai įteikiamas Pasvalio krašto Garbės piliečio apdovanojimas, Krašto premija 

ir norvegų stipendijos; Savivaldybės mero labdaros vakaras. 

Jau 18 kartą Pasvalyje vyko tradicinis Aukštaitijos jaunimo muzikos festivalis-konkursas  

„Nauji veidai”. Renginio organizatoriai pakvietė nemažai muzikuojančio jaunimo, kuriems – tai 

puiki proga išbandyti save. Dalyvavo Pasvalio kultūros centro ir jo skyrių, Muzikos mokyklos, 

„Yamaha“ muzikos mokyklos, jaunimo grupių iš Pasvalio, Panevėžio ir kitų Aukštaitijos miestų, 

taip pat pavienių atlikėjų pasirodymai.  

Pasvalio miesto Smegduobių parkas – ne tik gražus gamtos kampelis, bet ir puiki vieta 

kultūriniams renginiams, todėl kiekvieną 2013 m. birželio, liepos ir rugpjūčio sekmadienį vyko 

rajono meno mėgėjų veiklos kolektyvų pasirodymai. 

Tarptautiniame folkloro festivalyje „Saula riduolėla“ žiūrovus džiugino ir graudino kolektyvų 

atliekami romansai. 

Kas 5 metai respublikoje vyksta vokalinės muzikos konkursas „Sidabriniai balsai“, todėl 

rajone organizuotas vokalinės muzikos konkursas „Rudens melodija“. Šiuo renginiu kolektyvai 

skatinami siekti aukštesnio meninio lygio ir pasirengti respublikiniam konkursui.  

Netradicinės mados šou jaunimui „Išprotėjęs ruduo“ buvo organizuotas jau 14 kartą. Šventėje 

buvo galima išvysti 16 kolekcijų, kurias pristatė 185 dalyviai. Alternatyvios mados šventėje taip pat 

dalyvavo Kultūros centro skyrių, ugdymo įstaigų atstovai bei savarankiškai pasiruošę dalyviai. 

Pilnoje Pasvalio kultūros centro salėje žiūrovai galėjo grožėtis puikiu pasirodymu, efektingu 

kolekcijų pristatymu.  

2014 m. birželio 28 d. – liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune vyks Dainų šventė „Čia – mano namai“. 

Pasvalio rajono kolektyvai, sėkmingai praėję atranką į vyksiančią  dainų:  Pasvalio kultūros centro 

folkloro ansamblis „Rags“ (vad. Daiva Adamkavičienė), Pasvalio kultūros centro Valakėlių 

skyriaus vaikų folkloro ansamblis (vad. Lina ir Albertas Bartašiai),  Pasvalio kultūros centro Nairių 

skyriaus folkloro ansamblis (vad. Renata Kaziliūnienė), Pasvalio kultūros centro Raubonių skyriaus 

folkloro ansamblis „Tatula“ (vad. Gražina Paškevičienė), Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinės 

mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Jiešmenėlis“ (vad. Daiva Adamkevičienė), Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazijos folkloro ansamblis (vad. Sigitas Paliulis), Pasvalio rajono Narteikių darželio – 

mokyklos „Linelis“ vaikų folkloro ansamblis (vad. Daiva Adamkavičienė), Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės – Bitės vaikų folkloro ansamblis „Linelis“ (vad. Daiva Adamkavičienė); Pasvalio 

choras „Canticum novum“; Pasvalio muzikos mokyklos jaunių choras; Pasvalio kultūros centro 

mišrus choras; Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos jaunimo choras 

 Dainų šventės apžiūroms ruošiasi Pasvalio kultūros centro šokių grupė „Cosmo“, Ustukių 

skyriaus vyresniojo amžiaus žmonių tautinių šokių kolektyvas „Šėltinis“, Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Apynėlis“, Joniškėlio etnografinis ansamblis 

„Abrūsėlis“ ir Pasvalio Svalios mokyklos vaikų šokių kolektyvas. 

 

XI. SVEIKATINIMO VEIKLA 

 

Savivaldybė vykdo Vietos savivaldos įstatymo valstybės perduotas ir priskirtąsias funkcijas 

sveikatos srityje.  



 

11.1. Pirminė asmens sveikatos priežiūra 

 

Pirminę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centras ir D. Bagdžiūnaitės įmonė.  

Prie VšĮ Pasvalio PASPC 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo prisirašę 26 075 rajono 

gyventojų, prie D. Bagdžiūnaitės įmonės – 914.  

Apsilankymų skaičius per 2013 m. pas Pasvalio PASPC specialistus: bendrosios praktikos 

gydytojus (BPG) – 38 212;  terapeutus – 24 863; pediatrus – 20 062; akušerius-ginekologus – 2 

854; chirurgus – 6 599; odontologus – 14 770; psichiatrus – 7 846. 

Dienos centro paslaugos – 121 pacientui suteikta 3 031 paslauga.   

Slaugos ir socialinių paslaugų pacientų namuose skaičius – 1 479. 

 

30 lentelė. 2013 m. Savivaldybėje vykdytos Valstybinės sveikatos programos finansuojamos iš 

PSDF biudžeto lėšų 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas Priemonės (paslaugos) pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius  

2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1.  
Vaikų krūminių dantų 

dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa 

Vaikų krūminių dantų dengimas 

silantinėmis medžiagomis 
227 289 248 

2.  

Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų 

prevencinių priemonių 

finansavimo programa 

Informavimas dėl gimdos kaklelio 

piktybinių navikų profilaktikos 
757 2 537 940 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 

paėmimas ir rezultatų įvertinimas 
528 888 486 

3.  

Atrankinės 

mamografinės patikros 

dėl krūties vėžio 

finansavimo programa 

Informavimas dėl krūties piktybinių 

navikų profilaktikos ir siuntimas 
432 566 452 

4.  

Asmenų, priskirtinų 

širdies ir kraujagyslių 

ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių 

finansavimo programa 

Informavimas apie didelę širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę, šios 

tikimybės įvertinimas, pirminės 

prevencijos plano sudarymas ar 

siuntimas išsamiai įvertinti širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę 

1425 1 816 1 493 

5.  

Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

finansavimo programa 

Informavimas apie ankstyvąją 

priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir 

prostatos specifinio antigeno 

nustatymas 

857 1 181 687 

6.  

Storosios žarnos vėžio 

ankstyvos diagnostikos 

finansavimo programa 

(vykdoma nuo 2013 m. 

liepos 1 d.) 

Informavimas apie storosios žarnos 

vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 

imunocheminio slapto kraujavimo 

testo išmatose rezultatų įvertinimas,  

siuntimas pas gydytoją specialistą 

atlikti kolonoskopiją  

  1 246 

 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

patvirtinta 2013 metų sąmata iš viso 213 354,86 Lt. Lėšų likutis 2013 m. sausio 1 d. buvo 7 504,42 

Lt. Teritorinė ligonių kasa Sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti skyrė 102 800 Lt (šios lėšos 

gali būti naudojamos tik mokyklose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

atlyginimams). Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai Teritorinės 

ligonių kasos skyrė 27 441 Lt. Iš viso specialiosios programos finansavimui buvo skirta 103 050,44 

Lt. Sveikatos projektų finansavimui paskirstyti 98 500 Lt. Buvo pateiktas 61 projektas, finansuoti –

57. 20 projektų pateikė ugdymo įstaigos, 9 – nevyriausybinės organizacijos, 15 – kaimo 



bendruomenės, 4 – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 3 – Visuomenės 

sveikatos biuras, 4 – vaiko dienos centrai, 6 – kitos įstaigos. Visi projektai įgyvendinti pagal jų 

parengtus veiklos planus, pateiktos ataskaitos. 6 000 Lt buvo skirti Pasvalio rajono savivaldybės 

priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų 

programos 2013 m. priemonių įgyvendinimui. Iš viso Specialioji programa 2013 metais gavo 201 

341,32 Lt. 4 509,12 Lt mažiau nei planuota, nes nebuvo gautos lėšos už poliklinikos patalpų nuomą 

už gruodžio mėnesį.  Likutis 2013 m. gruodžio 31 buvo 1 545,74 Lt.  

VšĮ Pasvalio PASPC 2013 m. įgyvendino 4 programas, finansuojamas iš Pasvalio rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos: ,,Sergamumo tuberkulioze 

prevencijos programa“, ,,Muzikos terapijos – saviraiškai ir sveikatai programa“, ,,Širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos veiksnių ir profilaktikos programa“, Traumų, nelaimingų atsitikimų: 

priežastys ir prevencija“. Vykdant minėtas programas Pasvalio rajono gyventojams buvo teikiamos 

sveikatos priežiūros paslaugos bei organizuojami praktiniai – edukaciniai mokymai, viktorinos, 

vykdomas anketavimas ir kt. veikla. Taip pat Pasvalio PASPC įgyvendino sveikatinimo programą – 

„Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės teikiant bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugas“.  

VšĮ Pasvalio PASPC 2013 m. baigė vykdyti Leonardo da Vinci mokymosi visą gyvenimą 

programą „Komandinio darbo įgūdžių tobulinimas užsienio šalių sveikatos priežiūros ir socialinių 

paslaugų įstaigose“ programą, kurios metu Norvegijoje, stažuotės metu buvo tobulinami profesiniai 

darbuotojų įgūdžiai sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos paslaugų sferoje. 

2013 m. pradėta vykdyti Leonardo da Vinci  mokymosi visą gyvenimą programa 

„Integruotų paslaugų bei finansų administravimas ir valdymas, keliant kvalifikaciją užsienio 

šalyse“.  Projekto tikslas – kelti kvalifikaciją, tobulinant  integruotų paslaugų bei finansų valdymą 

bei administravimą, gerinti integruotų paslaugų kokybę, skatinti naujoves, įgyti tarptautinės 

patirties, skatinti bendradarbiavimą ir naujoviškų praktikų vystymą tarp  įstaigų ir organizacijų, 

pagilinti užsienio kalbų žinias. 
 

11.2. Antrinė asmens sveikatos priežiūra 
 

Antrinę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio ligoninė. 

Savivaldybės tarybos  2013 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-129 „Dėl Viešų konkursų 

Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų 

patvirtinimo“,  patvirtinti Viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros 

įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatai. 

Savivaldybės tarybos  2013 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-130 „Dėl viešosios įstaigos 

Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo (112037) pareiginės instrukcijos patvirtinimo“ patvirtinta 

viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo (112037) pareiginė instrukcija. 

Savivaldybės tarybos  2013 m. birželio 26 d.  sprendimu Nr. T1-171 „Dėl viešo konkurso 

viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo – vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti komisijos 

sudarymo“ sudaryta viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo – vyriausiojo 

gydytojo pareigoms eiti komisija, pavesta konkursą organizuoti 2013 m. liepos 18 d.  

Konkursas vyko 2013 m. liepos 18 d. Konkursą laimėjo Rolandas Rastauskas.  

Savivaldybės tarybos  2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T1-175 „Dėl Rolando 

Rastausko skyrimo į pareigas“ Rolandas Rastauskas paskirtas į viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 

vadovo - vyriausiojo gydytojo pareigas nuo 2013 m. rugsėjo 19 d. penkerių metų laikotarpiui. 
 

31 lentelė. VšĮ Pasvalio ligoninėje suteiktos paslaugos  
 

 
Suteiktų paslaugų skaičius  

2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Lovų skaičius, iš jų palaikomojo gydymo ir slaugos 189 (66) 170 (66) 170 (66) 

Ligonių skaičius 5 461 4 885 4 415 

Suteiktų konsultacijų skaičius 35 551 34 306 35 256 

Operacijų skaičius 1 281 1 412 1 179 



Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos apimtys 2 213 (524) 3 805 (497) 4 364 (424) 

Stebėjimo paslaugų skaičius  1 142 1 035 

Vidutinė gulėjimo trukmė (dienomis) 6,6 6,6 7,2 

Lovos funkcionavimo rodiklis (dienomis) 272 248 281 

Gimdymų skaičius 352 321 291 

 

2013 metais VšĮ Pasvalio ligoninėje baigtas įgyvendinti projektas „Sergamumo ir 

mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001. Projekto 

pradžia 2009 m. II ketv. Įsigyta įranga, atlikti remonto darbai.  

Įgyvendinamas projektas „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, 

teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ pagal Lietuvos ir Šveicarijos 

bendradarbiavimo programą. Atlikti medicininių dujų, vakuumo ir deguonies tiekimo sistemos 

rekonstrukcijos darbai. Rengiami dokumentai dėl apšvietimo LED šviestuvais įrengimo pirkimo. 

Pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė 

visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos 

paslaugos savivaldybėse“ pradėtas įgyvendinti projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra 

Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Pasirašyta finansavimo sutartis.  

VšĮ Pasvalio ligoninė yra projekto Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų 

kompetencijų ugdymas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 

prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės 

formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ partnerė pagal jungtinės veiklos sutartį.  

 

11.3. Visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimas 

 

Pasvalio rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina Pasvalio rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Biuras vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, 

organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, vykdo užkrečiamųjų ligų ir 

neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką, įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir 

programas, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdo sveikatos priežiūrą 

rajono mokyklose, teikia privalomojo sveikatos mokymo paslaugas. 

 

32 lentelė. Visuomenės sveikatos biuro vykdyta veikla 

  

Visuomenės sveikatos biuras 2011 m. 2012 m.  2013 m. 

Organizuota sveikatinimo renginių  239  510 742 

Sveikatinimo renginių dalyvių skaičius 9 364 13 373 18 899 

Publikacijos spaudoje ir internete 181 230 497 

Parengti informaciniai stendai 40 60 194 

Atlikti tyrimai 3 3 3 

Parengtos programos 6 3 3 

Dalyvauta programų įgyvendinime 15 9 8 

 

Biuras 2013 m. baigė įgyvendinti Vietos veiklos grupės projektą LEADER-10-PASVALYS-

01-011 pagal II prioritetą: Etnokultūrinio tapatumo puoselėjimas, kultūringos ir sveikos gyvensenos 

ugdymas bei gerosios patirties sklaida. Projekte dalyvavo 14 Pasvalio rajono  kaimo bendruomenių: 

Narteikių, Saločių, Ustukių, Švobiškio, Deglėnų, Jurgėnų, Pušaloto, Pumpėnų, Raubonių, 

Gulbinėnų, Talačkonių, Puškonių, Žilpamūšio ir Tetirvinų. Įgyvendinant projektą 1500 Pasvalio 

rajono gyventojų įgijo sveikos gyvensenos įgūdžių, buvo nuosekliai stiprinama gyventojų sveikos 

gyvensenos motyvacija bei formuojama rajono gyventojų asmeninė atsakomybė už savo sveikatą.  

Biuras parengė ir pradėjo įgyvendinti „Sveikatos mokymo kokybes gerinimas“ projektą Nr. 

LLP-LdV-PLM-2013-LT-0938, kuris finansuojas Švietimo mainų paramos fondo pagal Leonardo 



da Vinci Mokymosi visą gyvenimą programą. Veiklos tipas – darbuotojų mobilumas. Leonardo da 

Vinci programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesinį rengimą. 

Pagal šią programą darbuotojai 2 savaites dalyvaus kvalifikacijos kėlimo stažuotėje Olandijoje 2014 

m. kovo mėn. 

Visuomenės sveikatos biuro specialistai parengė, pateikė Pasvalio rajono savivaldybei ir 

įgyvendino šias tikslinės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programas: projektą „Asterikso ir 

Obelikso Olimpinės žaidynės Judėk ir būsi sveikas“; projektą „Asterikso ir Obelikso sveikatiada 

2013“; „Pasvalio rajono mokyklų pradinių klasių ir Pasvalio specialiosios mokyklos mokinių 

asmens higienos įgūdžių ugdymo ir įtvirtinimo 2013 m. programa“. 

Lapkričio mėn. Savivaldybės tarybai pateikta Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos 2012 metų ataskaita „Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų sveikata 2012 

m.“. 

Visuomenės sveikatos biuras dalyvavo atliekant apklausą „Vyresnių nei 65 metų amžiaus 

asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“, kurią parengė Higienos institutas. Anketavimu buvo 

siekiama nustatyti vyresnių nei 65 metai mažiaus asmenų netolygumus Lietuvoje.  

Visuomenės sveikatos biuras atliko „Lietuvos gyventojų faktiškos mitybos ir fizinio 

aktyvumo būklės tyrimą“. Tyrimo koordinatorius ir pagrindinis vykdytojas – Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centras. Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti Lietuvos suaugusiųjų (19-65 m. amžiaus) 

ir pagyvenusių (vyresnių negu 65 m. amžiaus) gyventojų faktišką mitybą, t.y. suvartojamų maisto 

produktų bei su jais gaunamų maistinių medžiagų (baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų, 

mineralinių medžiagų ir kt.) kiekius per parą ir mitybos įpročius. Tyrimas vykdytas 2013 m. 

rugsėjo–gruodžio mėnesiais.  



 

 

 

 
 

 

Pabaigos žodis 

 

 

Apžvelgiant įvairias Savivaldybės gyvenimo ir mūsų veiklos sritis, kartais labai sunku įvertinti, kur esame ir ką pasiekėme. Todėl 

paanalizuokime AB „Swedbank“ atlikto tyrimo rezultatus.  Ar jie nuteikia optimistiškai? Tikriausiai į tai atsakyti sunku. Bet kartu dirbdami, turime 

siekti geresnių rezultatų. 

 

33 lentelė. Pasvalio rajono savivaldybės ekonominiai rodikliai 

Reitingavimo metodika: pirma vieta žymi geriausią situaciją tarp savivaldybių, paskutinė vieta – nepalankiausią situaciją, pagal analizuojamą rodiklį. 

 

  2012 

Vieta tarp 

savivaldybių 2013 

Vieta tarp 

savivaldybių 

Šalies 

rodiklis 

2013 

Gyventojų skaičius metų pradžioje, vnt. 27790 36 iš 60 27245 36 iš 60 2971895 

Medianinis gyventojų amžius metų pradžioje 43 31-38 iš 60 43 27-34 iš 60 42 

Vidinė gyventojų imigracija 1000-iui gyventojų 17,5 49 iš 60 13,5 59 iš 60 19,4 

Tarptautinė gyventojų emigracija 1000-iui gyventojų 9,2 12-13 iš 60 9,9 18-19 iš 60 13,7 

Tarptautinė gyventojų imigracija 1000-iui gyventojų 4,2 45 iš 60 5,3 47 iš 60 8 

Vidutinis darbo užmokestis (neto), Lt (III ketv.) 1391,8 35 iš 60 1461,4 40 iš 60 1784 

Vidutinė senatvės pensija (12 mėnesių vidurkis) 815,89 11 iš 60 817,37 12 iš 60 822,2 

Registruotų bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų metų pabaigoje 16,2 50 iš 60 15,4 47 iš 60 10,9 

Verslo liudijimai tenkantys 1000-iui gyv. 21,375 37 iš 60 24 33 iš 60 28,4 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius sekančių metų pradžioje 1000-iui gyventojų 16,157 45 iš 60 16,6 46-47 iš 60 30,8 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyventojų 197,41 48 iš 60 162,8 45 iš 60 116,2 

Kompensacijos būsto išlaikymui gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų 89,133 32 iš 59 79,4 26 iš 59 76,6 

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius 1000 jaunuolių iki 19 m. amžiaus imtinai 345,78 40 iš 60 294,6 35 iš 60 179,1 



Vidutinė vieno asmens pradelsta  suma sekančių metų pradžioje, Lt 5088,8 20 iš 54 5360 20 iš 54 13374,35 

Vidutinio vieno asmens pradelstos sumos ir vidutinio darbo užmokesčio (neto) santykis, kartais 3,9 21 iš 54 3,8 20-21 iš 54 8,9 

Delsiančių mokėti skaičius 1000-iui gyventojų 26,1 9 iš 54 31,5 9 iš 54 91,4 

Tiesioginės užsienio investicijos vienam asmeniui praeitų metų pabaigoje,  Lt 704,56 33 iš 60 723,69 34 iš 60 13984,56 

Šilumos tarifas, ct/kWh2 24,93 20-27 iš 60 22,33 13-19 iš 60 25,63 

Karšto vandens tarifas, Lt/kub. m 18,5 2 iš 57 16,76 2 iš 57 22,57 

Šalto vandens tarifas, Lt/kub. m 4,61 3 iš 60 5,86 9 iš 60 8,04 

 

1- Pradelstų mokėjimų duomenys pateikiami sekančių metų sausio 1 dienai 

2- Šilumos, karšto vandens ir šalto vandens tarifai pateikiami sekančių metų sausio 1 dienai 

Sudarė AB „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas, remdamasis Statistikos departamento, Lietuvos darbo biržos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, manocreditinfo.lt 

 

 

Baigdamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir kolegijos darbo bei mero veiklos 2013 metų ataskaitą, noriu pasidžiaugti, jog mes, Tarybos 

nariai posėdžių metu aktyviai diskutuojame, o po to priimame geriausius sprendimus, naudingus Pasvalio krašto gyventojams. Tačiau kartu noriu 

paraginti kolegas Tarybos narius aktyviau dalyvauti visuomeniniame ir politiniame gyvenime – pasigendu dalies Jūsų valstybinių švenčių 

minėjimuose, susitikimuose su gyventojais, bendruomenių renginiuose.  

Labai norėčiau visų kolegų Tarybos narių paprašyti, kad pasistengtume dirbti nepaisydami partinių įsitikinimų ir nesivadovaudami 

išankstinėmis nuomonėmis bei nuostatomis, nes tikiu, kad visų mūsų tikslas vienas – Pasvalio krašto gerovė.  

Noriu nuoširdžiai padėkoti Savivaldybės administracijos darbuotojams, kurie, būdami pagrindiniai Savivaldybės tarybos pagalbininkai, 

praėjusiais metais toliau stengėsi dalykiškai ir profesionaliai spręsti svarbiausias socialines, ekonomines, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitas 

rajonui aktualias problemas.  

 

 

Savivaldybės meras                Gintautas Gegužinskas 

 

 


