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Atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2019 metų 

programos priemonių vykdymo plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-190, 10 punktu pateikiame informaciją apie Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos numatomus vykdyti ir vykdomus projektus  2016 m. I ketvirtį. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2016 m. I ketvirtį pateikė Savivaldybės tarybai 

sprendimų projektus dėl pritarimo numatomiems vykdyti projektams: 

Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir 

rekonstravimas Pasvalio rajone“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”. 

Projekto vykdytojas - UAB „Pasvalio vandenys“. 

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma:  

 Krinčino miestelyje pakloti vandens tiekimo tinklų – 2,425 km, sudaryti galimybę 

prisijungti prie tinklų 87 būstams / 183 gyventojams, pakloti nuotekų tinklų –  4,239  km. Sudaryti 

galimybę prisijungti prie tinklų  118 būstams/248 gyventojams; 

 Daujėnų miestelyje pakloti vandens tiekimo tinklų – 0,770 km. Sudaryti galimybę 

prisijungti prie tinklų 40 būstams / 84 gyv., pakloti nuotekų tinklų – 7,253  km, sudaryti galimybę 

prisijungti prie tinklų  117 būstams/245 gyventojams. Pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius – 

1 vnt., kurių našumas - 40 m3/parą. Prie NVĮ  prisijungs 123 būstai / 258 gyventojai; 

 Pasvalio mieste Vilniaus – Sodų,  Žaliojoje ir Kalno gatvėse rekonstruoti vandens 

tiekimo tinklų –  1,261 km, rekonstruoti nuotekų surinkimo tinklų – 1,15 km;  

 Diliauskų kaime Rekonstruoti vandens tiekimo tinklų – 0,510 km. 

Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai. Preliminarus projekto įgyvendinimo 

laikotarpis 2017-2018 metai. Projekto išlaidos gali būti apmokamos ne vėliau nei iki 2021 m. spalio 

1 d. Projekto finansavimo intensyvumas: iki 54,077 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Numatoma projekto vertė 2 501 310,00 Eur.  

 

Dėl projekto „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas“ teikimui 

Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo 

rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių 

teritorijų vystymas. II“. 

Projekto vykdytojas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija. 



Pagrindinis projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą: gerinti Pasvalio miesto 

gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. Projekto metu numatoma baigti rekonstruoti Vilniaus ir 

Taikos gatvių atkarpas, sutvarkyti skverą prie Pasvalio muzikos mokyklos, pastatyti mažosios 

architektūros elementus, rekonstruoti šaligatvius.  

Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.  Preliminarus projekto įgyvendinimo 

laikotarpis 2016-2018 metai. Projekto išlaidos gali būti apmokamos ne vėliau nei iki 2021 m. spalio 

1 d. Projekto finansavimo intensyvumas: iki 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Numatoma projekto vertė 434 433,00 Eur, Savivaldybės dalis - ne mažiau kaip 7,5 proc. (32878 

Eur). 

Dėl Melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektų: 

asociacijos „Paliepiai“ projekto „Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų 

asociacijos „Paliepiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų 

rekonstrukcija“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“; 

asociacijos „Mikoliškis“ projekto „Asociacijos „Mikoliškis“ narių valdomų sklypų 

sausinimo sistemų rekonstrukcija“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio 

vandentvarkai“; 

asociacijos „Namišiai“ projekto „Asociacijos „Namišiai“ narių valdomų sklypų 

sausinimo sistemų rekonstrukcija“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio 

vandentvarkai“; 

asociacijos „Kiemėnai“ projekto „Asociacijos „Kiemėnai“ narių valdomų sklypų 

sausinimo sistemų rekonstrukcija“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio 

vandentvarkai“. 

Melioracijos statinių naudotojų asociacijos planuoja rekonstruoti drenažo sistemas 

asociacijos narių Pasvalio rajone valdomuose žemės sklypuose.  

Drenažo sistemos tai didelis ūkininkų, o tuo pačiu ir valstybės turtas. Melioracijos statiniai 

dėvisi, genda, didėja užmirkusios žemės plotai. Valstybės finansavimo nepakanka gedimams šalinti 

ir melioracijos statiniams rekonstruoti.  

Žemės savininkai ir naudotojai dėl užmirkusių žemės plotų patiria didelius nuostolius. Pagal 

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ūkininkai kartu su žeme gavo ir joje esančias drenažo 

sistemas, kurių diametras yra mažesnis kaip 12,5 cm. Didesnio diametro drenažo rinktuvai bei 

magistraliniai  grioviai priklauso valstybei. Melioracijos statiniai funkcionuoja tik sujungti į 

sistemą, jų priežiūra vieno savininko žemėje yra mažai veiksminga, todėl būtina rekonstruoti ir 

valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. 

Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengia projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio 

vandentvarkai“. Pagal šios veiklos įgyvendinimo taisykles finansuojama iki 80 proc. tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų. Kadangi bus rekonstruojami ir valstybei nuosavybės teise priklausantys 

melioracijos statiniai reikalingas Savivaldybės dalyvavimas projektuose partnerio teisėmis. 

Įgyvendinus projektus bus rekonstruotos drenažo sistemos apie 290 ha žemės ūkio naudmenų plote. 

Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai. Melioracijos sistemų naudotojų 

asociacijų lėšos. 
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