
    PRITARTA 

    Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

    2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, 

KOLEGIJOS IR MERO 2014 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turinys 

 

 

I. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, TARYBOS KOMITETŲ 

IR KOMISIJŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS ........................................................................... 3 

1. 1. Savivaldybės tarybos posėdžiai ................................................................................................ 3 

1.2. Savivaldybės tarybos priimti sprendimai ................................................................................. 5 

1.3. Savivaldybės tarybos komitetų darbo organizavimas ........................................................... 10 

1.4. Savivaldybės tarybos kolegijos darbo organizavimas ........................................................... 10 

1.5.  Savivaldybės tarybos sudarytų komisijų ir tarybų darbo organizavimas ......................... 10 

II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI ...................................................................................... 18 

2.1. Kitų asmenų įgaliojimas ........................................................................................................... 18 

2.2. Darbas Panevėžio regiono plėtros taryboje............................................................................ 18 

2.3. Darbas Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime ................................. 24 

2.4. Darbas Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese .............................................. 25 

 



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtino 

Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86„Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 255, 259 ir 260 punktų nuostatomis, 

teikiama Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, Kolegijos ir Mero veiklos ataskaita. 

 

I. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, TARYBOS KOMITETŲ 

IR KOMISIJŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS 

1. 1. Savivaldybės tarybos posėdžiai 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2014 metais savo darbą planavo pusmečiais Visi 

klausimai, numatyti darbo planuose, aptarti Savivaldybės tarybos posėdžiuose. 

2014 metais Savivaldybės taryba posėdžiavo 10 kartų, apsvarstė 302 klausimus, priėmė 274 

sprendimus, iš jų 106 norminius.  

Savivaldybės tarybos posėdžiai buvo šaukiami Reglamento nustatyta tvarka, gyventojai 

informuoti apie jų laiką ir darbotvarkę Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.  

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymui, visi 

sprendimų projektai ir norminiai sprendimai registruojami ir oficialiai skelbiami Lietuvos 

Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Teisės aktų registre. 

Visa informacija apie 2014 metais vykusius Savivaldybės tarybos posėdžius – eigą, 

balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus talpinama Savivaldybės interneto 

svetainėje www.pasvalys.lt. Interneto svetainėje paskelbti ir Savivaldybės tarybos posėdžių garso 

įrašai. 

Posėdžių lankomumas – 88,4 proc. (2011 m. - 93,3 proc., 2012 m. - 88,8 proc., 2013 m. - 

86,8 proc.). 

Nedalyvavo posėdžiuose:. A.Bartulis – 3, V. Janušonis – 1, J. Jarašūnas – 1, J. Jovaišienė – 

2, A. Grybienė – 6, V. Linkevičius – 1, V.P. Leišys – 2, E. Lungis – 1, V. Matulas – 1, R. Mitrienė 

– 1, A. Mulevičius – 1, M. Skardžius – 1, A. Sudavičius – 3, G.Umantas – 1, J. Vaitiekūnienė – 1, 

G. Zuoza – 1, G. Žardeckas – 1, R. Želvys – 1 kartą. 

  

Visų Savivaldybės tarybos narių pateiktos nedalyvavimo priežastys pateisinamos: dėl darbo 

– 16, dėl ligos – 6, dėl atostogų – 6, kitos (asmeninės) – 1. 

 

2014 metų posėdžių lankomumas 

      1 lentelė 
Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė 02-

19 

04-

02 

04-

30 

05-

28 

06-

25 

08-

2    20 

09- 

24 

10-

22 

11-

27 

12-

19 

Nedalyvavo 

 iš viso 

posėdžiuose 

1. Gediminas 

Andrašūnas 

          0 

2. Povilas Balčiūnas           0 

3. Antanas Bartulis  n    n   n  3 

4. Gintautas Gegužinskas           0 

5. Aurelija Grybienė    n n n n  n n 6 

6. Vilhelminas Janušonis      n     1 

7. Juozas Jarašūnas       n    1 

8. Jūratė Jovaišienė   n     n   2 

9. Vilius Petras Leišys  n    n     2 

http://www.pasvalys.lt/
http://www.pasvalys.lt/


10. Vladas Linkevičius   n        1 

11. Egidijus Lungis          n 1 

12. Vismantas Matulas          n 1 

13. Regina Mitrienė          n 1 

14. Algirdas Mulevičius   n        1 

15. Alfonsas Pulokas           0 

16. Marius Skardžius     n      1 

17. Viktoras Stanislovaitis           0 

18. Antanas Strigūnas           0 

19. Antanas Sudavičius      n n   n 3 

20. Giedrius Umantas n          1 

21. Jurgita Vaitiekūnienė         n  1 

22. Zenonas Zimkus           0 

23. Gintaras Zuoza  n         1 

24. Rimas Želvys      n     1 

25.  Gediminas Žardeckas   n        1 

 Posėdžių lankomumas 

proc. 

96 88 84 96 92 76 88 96 88 80 Vidutiniškai 

88,4 proc. 

 

 

Gauti Vyriausybės atstovo tarnybos Panevėžio apskrityje 3 teikimai ir 7 reikalavimai 

Savivaldybės tarybai ir merui: dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos reglamento pakeitimo, dėl 

Teisėkūros pagrindų įstatymo 10, 15 ir 19 straipsnio nuostatų įgyvendinimo, dėl Savivaldybės 

Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo, dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. 

liepos 15 d. sprendimo Nr. T1-156 pakeitimo ir dėl 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T160 

panaikinimo. 

2014 m. gegužės 28 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės tarybos 

Socialdemokratų frakcijos vardu A. Pulokas pateikė pareiškimą, o birželio mėn. 25 d. vykusiame 

Savivaldybės tarybos posėdyje – paklausimą Savivaldybės merui, kuriame „...frakcijos nuomone, 

2014 m. balandžio 30 d. Tarybos priimtas sprendimas „Dėl uždarosios akcinės bendrovė „Pasvalio 

autobusų parkas“ 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ neatitinka faktinių 

aplinkybių ir galiojančių teisės aktų. Ar uždarajai akcinei bendrovei  „Pasvalio autobusų parkas“ 

reikia skelbti bankrotą, ar iš savivaldybės biudžeto padengti nuostolius, kad bendrovės nuosavas 

kapitalas būtų atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo 

dydžio. 

Socialdemokratų frakcijos nuomone, taip pat nesilaikant teisės aktų, buvo priimtas Tarybos 

sprendimas „Dėl priemokos prie tarnybinio atlyginimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosios 

įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovui nustatymo“. Buvo ignoruotas 

faktas, kad viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 2013 metus baigė 

su 338,3 tūkst. Lt neigiamu veiklos rezultatu“. 

Į paklausimą atsakyta. 

Savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos atstovo A. Puloko pageidavimu, 

Savivaldybės tarybos posėdžiuose išklausytos šios informacijos: rugpjūčio 20 d., spalio 22 d. ir 

lapkričio 27 d. - apie Taikos g. 27 namo renovaciją, rugsėjo 24 d., spalio 22 d. ir lapkričio 27 d.  – 

apie Raubonių dienos centro renovaciją, spalio 22 d. ir lapkričio 27 d. – apie Meškalaukio dvaro 

pardavimą. 

Išklausytos Antikorupcinės  ir Etikos komisijos informacijos. 



1.2. Savivaldybės tarybos priimti sprendimai 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 metais svarstytų sprendimų projektų ir 

priimtų sprendimų skaičius 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Data Posėdžiai Svarstyta 

klausimų 

Priimta 

sprendimų, iš 

jų 

Priimta 

sprendimų 

nuo metų 

pradžios  norminiai 

1. 2014-02-19 1 posėdis  23 22 8 22 

2. 2014-04-02 2 posėdis 31 30 7 52 

3. 2014-04-30 3 posėdis 44  43 11 95 

4. 2014-05-28 4 posėdis 21 16 4 111 

5. 2014-06-25 5 posėdis 29 26 11 137 

6. 2014-08-20 6 posėdis 18 13 2 150 

7. 2014-09-24 7 posėdis 13 10 4 160 

8. 2014-10-22 8 posėdis 49 44 26 204 

9. 2014-11-27 9 posėdis 42 38 24 242 

10. 2014-12-19 10 posėdis 32 31 9 273 

 

Savivaldybės tarybos, mero dokumentų veiklos klausimais kaita 2007-2014 m. 

     3 lentelė 

Veiklos pavadinimas 2007 

m. 

2008 

m. 

2009 

m. 

2010 

m. 

2011 

m. 

2012 

m. 

 

2013 

m. 

2014 

m. 

Surašyta Savivaldybės 

tarybos posėdžių 

protokolų 

14 13 12 13 13 10 11 10 

Užregistruota ir perduota 

vykdymui Savivaldybės 

tarybos sprendimų  

309 277 297 288 278 278 

 

302 274 

Surašyta Savivaldybės 

tarybos komitetų posėdžių 

protokolų 

50 41 50 44 45 48 43 44 

Surašyta Savivaldybės 

tarybos kolegijos posėdžių 

protokolų 

10 10 10 12 9 12 

 

11 10 

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 1 

 

Savivaldybės administracija Savivaldybės tarybai 2014 metais pateikė svarstyti 259  

sprendimų projektus. Daugiausia jų pateikė Investicijų ir turto valdymo skyrius – 82, Švietimo ir 

sporto skyrius – 41, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius – 38, Teritorijų planavimo ir ūkio 

plėtros skyrius – 27, Finansų skyrius – 23, Juridinis ir personalo skyrius – 22, Bendrasis skyrius – 

13, Savivaldybės tarybos nariai – 7, Savivaldybės meras – 4, Savivaldybės kontrolierė – 2. 

 

2014 m. vasario 19 d. Savivaldybės taryba patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės 2014 

metų biudžetą. Per metus biudžetas buvo tikslintas. 2014 metais Savivaldybės biudžeto pajamų 

planas buvo patvirtintas 75 507,4 tūkst. Lt. Šios lėšos paskirstytos  7 programų vykdymui. Iš viso 

2014 metais panaudota 75 210,5 tūkst. Lt asignavimų.  



Savivaldybės taryba priėmė 5 sprendimus dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų 

biudžete numatytų asignavimų, papildomų biudžeto lėšų skyrimo ar perskirstymo.  

 

Paskirstytos lėšos jaunimo projektams, leidybai, religinėms bendruomenėms, teisėtvarkos 

rėmimo programai, sporto klubams, visuomeninėms sporto organizacijoms ir Pasvalio sporto 

mokyklos programoms, nevyriausybinėms organizacijoms. 

Patvirtinta Savivaldybės administracijos 2013 metų finansinės kontrolės būklės ataskaita. 

 

Savivaldybės taryba skyrė laikiną finansavimą iš Savivaldybės biudžeto: 

Pasvalio rajono Jurgėnų kaimo bendruomenės įgyvendinamam projektui LEADER-12-

PASVALYS-03-034 „Pažink ir garsink savo kaimą“ – 20 000 Lt; 

Pasvalio rajono jaunimo iniciatyvinės grupės „MARABU“ įgyvendinamam projektui 

„Vaškų seniūnijos žmonių aktyvinimas, jaunimo laisvalaikio užimtumo veikla, stiprinant 

materialinę ir techninę bazę“ – 43 200 Lt. 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamam projektui LLP-

LdV-PLM-2013-LT-0938 „Sveikatos mokymo kokybės gerinimas“, pagal mokymosi visą 

gyvenimą programos Leonardo da Vinči paprogramę – 9 500 Lt. 

Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinės mokyklos įgyvendinamam vietos projektui 

„Sveikatingumo centro patalpų remontas“ pagal vietos plėtros strategijos „Pasvalio rajono 

integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ I prioriteto 1.1. 

priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ – 10 000 Lt; 

Pasvalio rajono Tetirvinų krašto bendruomenės įgyvendinamam vietos projektui „Tradicinės 

aviacijos šventės organizavimas ir leidinio, skirto bendruomeniškumui stiprinti ir krašto paveldui 

išsaugoti sukūrimas“ – 7 000 Lt; 

Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės įgyvendinamam vietos projektui „Pasvalio rajono 

Atžalyno bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas – lauko teniso aikštės įrengimas“ pagal vietos 

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

kokybei kaime gerinti“ I prioriteto 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ – 80 000 Lt; 

 Pasvalio rajono Girsūdų krašto bendruomenės įgyvendinamam vietos projektui „Tradicinių 

kultūros renginių organizavimas Girsūdų kaime“ – 12 000 Lt; 

Pasvalio rajono Žilpamūšio krašto bendruomenės įgyvendinamam vietos projektui 

„Laisvalaikio centro įkūrimas ir inventoriaus veiklai įsigijimas“ – 43 200 Lt; 

pritarė papildomam lėšų skyrimui iš Savivaldybės biudžeto Bendruomenės iniciatyvų 

skatinimo programai 4 832,00 Lt nevyriausybinėms organizacijoms finansuoti, iš dalies 

prisidėdama prie Kraštų kaimo bendruomenė vykdomo projekto „Įrangos įsigijimas kaimo 

bendruomenės poreikiams tenkinti“ (2 055,00 Lt) ir Vaškų bendruomenės vykdomo projekto 

,,Aplinkos kūrimas – veiklioji Vaškų krašto amatų centro viešosios erdvės dalis“ (2 777,00 Lt). 

 

Savivaldybės taryba 2014 metais priėmė 38 sprendimus dėl norminių teisės aktų 

patvirtinimo, pakeitimo, papildymo ar panaikinimo: 

patvirtinti 

Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas, 

Apmokėjimo už darbą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero (mero 

pavaduotojo), Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų 

įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos 

aprašas,  

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų 

asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų 

bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su jiems priskirtų funkcijų 

vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklės, 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kurie yra Teisės aktų registro objektai, 

saugojimo tvarkos aprašas, 



Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašas,  

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo tvarkos aprašas, 

Paramos mirties atveju skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, 

Pasvalio rajono savivaldybės Strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros 

tvarkos aprašas, 

 Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių 

įrenginių naudojimo taisyklės,  

Pasvalio rajono savivaldybės Strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas, 

Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų 

nustatymo ir skatinimo tvarkos aprašas, 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų 

nustatymo ir skatinimo tvarkos aprašas, 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, 

 Visuomenės sveikatos priežiūros Pasvalio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose tvarkos aprašas, 

 Pasvalio rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, 

naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas.  

pakeisti: 

 Prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos 

aprašas, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas,  

Vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose 

nuostatai, Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklės, 

Pasvalio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo 

naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas) techninės priežiūros tarifų 

apskaičiavimo metodika, 

Pasvalio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių 

administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašas,  

Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, 

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašas, 

Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos 

nuostatai,  

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo senyvo amžiaus bei neįgaliesiems 

tvarkos aprašas,  

Socialinės globos paslaugų skyrimo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos 

aprašas, 

Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, 

Vietinės rinkliavos už leidimą organizuoti komercinius renginius Savivaldybei 

priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose nuostatai, 

Vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Pasvalio rajono savivaldybės 

viešosiose vietose nuostatai, 

Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono 

savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatai, 

Leidimų važiuoti Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) 

didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarka, 

atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, ne kartą keistas Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. 

Praėjusiais metais patvirtinti naujos redakcijos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios 

bibliotekos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Pasvalio kultūros centro, Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazijos ir Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatai.  



Įsteigus Saločių ir Meškalaukio neformaliuosius centrus, pakeisti Pasvalio r. Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos ir Pasvalio r. Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos 

nuostatai.  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministui 2014 m. lapkričio 10 d. priėmus įsakymą 

Nr. V-1028 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos 

akreditacijos”, priimtas sprendimas pakeisti Pumpėnų vidurinės mokyklos tipą ir pavadinimą. Nuo 

2015 m. sausio 1 d. Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės mokykla tapo Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija. 

Atsižvelgiant į Jurgėnų kaimo bendruomenės vaikų tėvų prašymą, priimtas sprendimas 

pertvarkyti Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės mokyklos vidaus struktūrą ir nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 

įsteigti Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės mokyklos Kalno skyrių (Kalno k., Pumpėnų sen., Pasvalio 

r.), kuriame būtų vykdomas ugdymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Atsižvelgdama į šeimų, gyvenančių Pumpėnuose ir aplinkiniuose kaimuose ir auginančių 3-

5 metų amžiaus vaikus, prašymą įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę, kuri dirbtų ne trumpiau kaip 

8 val. per dieną, Savivaldybės taryba gruodžio 19 d. priėmė sprendimą nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijoje..  

Sudaryta darbo grupė išnagrinėti Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

pateiktai tyrimo medžiagai dėl patyčių Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose parengė ir pateikė 

mokykloms rekomendacijas bei prevencijos planą.  

 

Savivaldybės taryba priėmė keliolika sprendimų dėl programų, projektų ir planų rengimo, 

tvirtinimo ar koregavimo. Patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 

metų veiklos programos, Pasvalio rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų planas, Pasvalio 

rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) 

vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programos ir šios programos įgyvendinimo 

2014 metų priemonių planas, Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos 

programa, Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo 

priemonių planas, Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio planas ir Pasvalio rajono 

savivaldybės 2013–2015 m. strateginio veiklos planas, Pasvalio rajono savivaldybės 2015 metų 

viešųjų darbų programą ir viešųjų darbų sąrašas, Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 

2015–2020 metų planas; 

patvirtinti Pasvalio rajono 2014 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių 

melioracijos darbų ir Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2014–

2016 metų objektų sąrašai. 

 

Paskelbta Pasvalio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausa dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir 

pavadinimų patikslinimo pagal parengtą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų 

ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir pavadinimų patikslinimo planą (nuo 2014 m. 

birželio 2 d. iki liepos 4 d.) ir patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų 

ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir pavadinimų patikslinimo gyventojų apklausos 

tvarka.  

Po gyventojų apklausos Savivaldybės taryba pritarė Pasvalio rajono savivaldybės 

gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir pavadinimų tvarkymo planui bei 

aprašymui ir pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje 

esančių gyvenamųjų vietovių ribas ir pavadinimus pagal Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų 

vietovių teritorijoje ribų nustatymo, keitimo ir pavadinimų tvarkymo planą ir aprašymą. 

 

Pritarta projektų „Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas“ ir valstybės saugomo kultūros paveldo 

objekto Raubonių malūno, karšyklos-verpyklos taikomųjų tyrimų ir tvarkybos darbų projektavimo 

finansavimui gauti“ paraiškų teikimui. 

Nuspręsta dalyvauti partneriu projekte „Parama maisto produktais“. 



Priimtas sprendimas tapti viešosios įstaigos „Tatulos programa“ dalininke. 

Pritarta Pasvalio rajono savivaldybės ir visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 

bendradarbiavimo sutarčiai, siekiant socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų gerovės bei 

vaikų iš socialinės rizikos šeimų patekimo į vaikų globos institucijas prevencijos, įgyvendinant 

IKEA socialinio fondo remiamą projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“. 

 

Savivaldybės taryba priėmė 43 sprendimus dėl kainų, tarifų, normatyvų ir mokesčių 

nustatymo. Nustatytos UAB „Lenauda“ šilumos bazinės kainos dedamąsias antriems šilumos 

bazinės kainos galiojimo metams, suderintas bendrovės 2014–2017 metų investicinis planas. 

nustatyti 2015 metams nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, nustatyti 2014 metų nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir lengvatos,  

pakeisti Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugos ir jų įkainiai, patvirtinti maitinimo ir 

medikamentų finansinių normatyvai, nustatytos socialinių paslaugų kainos. 

Nustatyti įkainiai už 2014 metų pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos 

egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų 

nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų 

darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą. 

 

Savivaldybės taryba priėmė 28 sprendimų dėl disponavimo Savivaldybės nuosavybės teise 

priklausančiu turtu ir Savivaldybei priskirto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

patikėjimo teise, pritarta Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

 

Savivaldybės taryba išklausė uždarųjų akcinių bendrovių „Pasvalio vandenys“, „Pasvalio 

butų ūkis“, „Pasvalio autobusų parkas“, „Pasvalio knygos“ 2013 metų veiklos ataskaitas ir 

patvirtino finansinių atskaitų rinkinius. Taip pat Savivaldybės taryba pritarė viešųjų įstaigų Pasvalio 

ligoninės ir Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2013 metų veiklos ataskaitoms, 

patvirtino 2013 metų finansines atskaitomybes ir patvirtino šių įstaigų 2014 metų veiklos užduotis.  

Savivaldybės taryba išklausė Savivaldybės tarybos, Kolegijos, ir mero 2013 m. veiklos 

ataskaitą, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitą ir joms pritarė. 

Tarybos nariai pritarė Pasvalio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai, Savivaldybės tarybos Kontrolės ir audito tarnybos 

2013 metų veiklos ataskaitai. 

Išklausytos ir pritarta Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų, Pasvalio 

socialinių įstaigų vadovų ir Visuomenės sveikatos biuro, kultūros įstaigų direktorių 2013 metų 

veiklos ataskaitoms,  

Išklausytos Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaita ir patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų planuojamų vykdyti priemonių 

sąmata, 2013 metų Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 

specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaita ir šios programos 2014 metų sąmata, Pasvalio 

rajono savivaldybės Visuomenes sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmata ir 

paskirstytos šio programos lėšos projektams.. 

Leista VšĮ „Canticum novum“ naudoti Pasvalio rajono savivaldybės herbą VšĮ „Canticum 

novum“ interneto svetainėje www.pasvaliochoras.lt 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, pakeisti 

45 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai, kuriuose nurodytos litų sumos perskaičiuotos į 

eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 

nuostatomis bei jame įtvirtintomis litų (eurų) perskaičiavimo į eurus (litus) taisyklėmis. Euro ir lito 

perskaičiavimo kursas nustatytas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 3 

dalį 1 Eur – 3,45280 Lt. 

http://www.pasvaliochoras.lt/


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 44 kartus. Beveik visuose komitetų posėdžiuose 

dalyvavo dauguma Savivaldybės tarybos narių ( komitetų 2 posėdžiuose nebuvo kvorumo), kai 

kurie komitetų posėdžiai buvo jungtiniai (2 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 256 klausimus, posėdžių lankomumas – 72 proc. 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė) posėdžiavo 12 

kartų, aptarė 219 klausimų, posėdžių lankomumas – 70 proc. 

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

posėdžiavo 10 kartų, apsvarstė  262 klausimus, posėdžių lankomumas – 70 proc. 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas (pirmininkas Antanas Bartulis) 

posėdžiavo 10 kartų, išsamiai apsvarstė 85 klausimus, posėdžių lankomumas – 77 proc.  

Kontrolės komitetas (pirmininkė Jūratė Jovaišienė) posėdžiavo 3 kartus, apsvarstė 6  

klausimus, posėdžių lankomumas – 72 proc.  

Bendras 2014 metais komitetų posėdžių lankomumas – 72,2 proc. 

Komitetų posėdžiuose dalyvavo Savivaldybės meras, Savivaldybės mero pavaduotojas, 

Savivaldybės kontrolierė, Savivaldybės administracijos direktorius. 

1.4. Savivaldybės tarybos kolegijos darbo organizavimas 

 

2014 metais Savivaldybės kolegija posėdžiavo 10 kartų, priėmė 1 sprendimą „Dėl 

Savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų 2014 metams numatymo“. Posėdžių metu buvo 

svarstyti visų Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių klausimai, diskutuota kolegijos nariams 

rūpimais klausimais dėl kelių priežiūros, kelių ir naujai asfaltuotų gatvių gyvenvietėse apsaugos nuo 

sunkiojo transporto, dėl energetinės varžos matavimo pažymėjimo reikalingumo apgriuvusiems 

pastatams, dėl vykdomų projektų, dėl Pasvalio miesto šventės „Mano namai – Pasvalio kraštas“ 

svartyti bendruomenių prašymai finansiškai prisidėti prie jų vykdomų projektų. 

1.5.  Savivaldybės tarybos sudarytų komisijų ir tarybų darbo organizavimas 

 

2014 metais dirbo šios Savivaldybės tarybos sudarytos nuolatinės komisijos: 

Etikos komisija (pirmininkas Gediminas Žardeckas).  

Etikos komisija 2014 metais atliko Savivaldybės tarybos nario Alfonso Puloko elgesio 

tyrimą pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių 

demokratų frakcijos 2014 m. balandžio 22 d. prašymą ir 2014 m. gegužės 14 d. priėmė sprendimą 

Nr. TP-1/1-1 „Dėl Savivaldybės tarybos nario Alfonso Puloko“ (pripažinta, kad Savivaldybės 

tarybos narys Alfonsas Pulokas nepažeidė Etikos kodekse ar Savivaldybės tarybos veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų valstybės politikų elgesio principų ar reikalavimų). 

Apie atliktą tyrimą ir priimtus sprendimus pranešta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkei J. Vaitiekūnienei, 

Savivaldybės tarybos nariui A. Pulokui. Komisijos sprendimai yra vieši ir skelbiami „Valstybės 

žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat pateikiami 

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. 



Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2014 m. birželio 6 d. raštu Nr. S-712-(2.5) „Dėl 

Alfonso Puloko elgesio įvertinimo“ informavo, kad 2014 m. birželio 3 d. posėdyje susipažinusi su 

Etikos komisijos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu, sutiko su Etikos komisijos padaryta išvada ir 

nepradės naujo tyrimo dėl A.Puloko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. 

Administracinė komisija (pirmininkas Antanas Bartulis).  

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodeksu (toliau – ATPK), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, už kurių pažeidimus nustatyta administracinė atsakomybė.  

Per 2014 metus Komisija posėdžiavo devynis kartus. Komisijos posėdžiuose nagrinėti  

administracinių teisės pažeidimų protokolai, dėl ATPK 124-5, 161 straipsnių pažeidimų. Vienoje 

administracinio teisės pažeidimo byloje pagal ATPK 124-5 straipsnį Komisija paskyrė 80 litų 

baudą, penkiose bylose 110 Litų baudą, trejose bylose administracinę teiseną nutraukė, pagal ATPK 

161 straipsnį paskyrė 200 litų baudą.  

Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros taryba (pirmininkas Algimantas Mulevičius). 

2014 metais Kultūros taryba posėdžiavo 3 kartus. Pakeista Tarybos sudėtis, joje pradėjo 

dirbti kun. Jonas Tamošiūnas ir jaunimo atstovai Modestas Dulevičius ir Klaudija Šienauskaitė. 

Taryba delegavo į Pasvalio kultūros centro tarybą Vilhelminą Janušonį ir Klaudiją Šienauskaitę. 

Posėdžių metu buvo aptartos su kultūros veikla susijusių transporto išlaidų finansavimo 

problemos, prašymai leidybai ir pateiktos rekomendacijos Savivaldybės tarybai dėl lėšų skyrimo 

leidybai, svarstytos galimybės 2015 metų biudžetui paruošti kultūros projektų finansavimo 

programą, išklausytos informacijos apie kultūros įstaigų rengiamus projektus, numatomus 

organizuoti renginius, planuojamus išleisti leidinius.  

Aptartos rekomendacijos ir pasiūlyta Pasvalio krašto premija apdovanoti už Pasvalio krašto 

kultūros kėlimą ir skleidimą, pastangas pagyvinti Pasvalio krašto kultūrinį gyvenimą, kultūros 

tradicijų plėtojimą bei Pasvalio vardo garsinimą profesionalų vargonininką, choro vadovą, 

pedagogą, muzikos kūrinių aranžuotoją Rimvydą Mitkų, Savivaldybės padėka – laikraštį „Darbas“ 

už meilę kultūrai ir pagarbą ją kuriantiems žmonėms. 

Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo komisija (pirmininkas Alfonsas 

Pulokas). 2014 m. nebuvo pateikta pasiūlymų. 

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

2014 metais Pasvalio rajono jaunimo reikalų taryba sušaukė 8 posėdžius, kuriuose svarstė įvairius 

klausimus, susijusius su Pasvalio rajono jaunimu: dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo, dėl 

jaunimo pilietiškumo ugdymo, laisvalaikio užimtumo ir jaunimo iniciatyvų skatinimo programų 

finansavimo konkurso 2015 m. nuostatų tvirtinimo, jaunimo sveikatos problematikos Pasvalio 

rajono savivaldybėje, informacijos apie jaunimo situacijos stebėseną, integruotos jaunimo politikos 

plėtros seminaro organizavimą, Mokinių parlamento rinkimų, Savivaldos dienos organizavimą. 

Išvažiuojamajame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje domėtasi Jaunimo garantijų iniciatyvų 

įgyvendinimu Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje. 

Pasvalio rajono jaunimo reikalų taryba pastoviai informavo Jaunimo reikalų departamentą 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie Pasvalio rajone niekur nesimokantį, nedirbantį ir 

mokymuose nedalyvaujantį jaunimą (NEET), atvirus jaunimo centrus ir erdves, jaunimo politikos 

stebėseną. Kas ketvirtį teikė informaciją apie Jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo reikalų 

koordinatoriaus veiklą, renginius ir projektus Savivaldybėje. 

2014 m. vykdytas Jaunimo problemų sprendimo Pasvalio rajono savivaldybėje 2013–2018 

metų planas.  

Jaunimo iniciatyvų rėmimui Savivaldybės biudžete skirta 30 000 Lt; iš dalies finansuotas 31 

projektas.  

Jaunimo reikalų tarybai formuoti Pasvalio rajono jaunimo politiką padeda 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 organizacija ,,Darbas“. 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. 

Pasvalio rajone veikia dvylika daugiafunkcių centrų:prie Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-

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

pagrindinių mokyklų: Deglėnuose, Dagiuose, Gulbinėnuose, Kraštuose, Nakiškiuose, Norgėluose, 

Puškonyse, Raubonyse, Švobiškyje, Žadeikoniuose, Saločiuose. Vaiko dienos centras veikia 

Pasvalyje prie ,,Carito“ organizacijos.  

2014 metais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Akmenės, Joniškio, Rokiškio rajonais, 

diskutuota atviro darbo su jaunimu, jaunimo reikalų tarybų efektyvinimo klausimais. Dalintasi 

problemomis ir jų sprendimų patirtimi, iniciatyvomis, idėjomis, pristatyti jaunimo projektai. 

Rajone veikia 11 karjeros centrų, 12 karjeros koordinatorių. 2014 metais surengta 4 

išvažiuojamieji seminarai. Kiekvieną mėnesį vyko konsultacijos karjeros specialistams. 5–12 klasių 

mokiniams organizuotos konsultacijos profesinio orientavimo klausimais, vykdomas profesinis 

veiklinimas. 

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-ąja ir Lietuvos Šaulių Sąjungos Pasvalio 7-ąja kuopomis surengta spartakiada. Jaunimas ir 

moksleiviai aktyviai dalyvavo alternatyvios mados šou ,,Išprotėjęs ruduo“. 

Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, 

tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programos 2014 m. priemonių 

įgyvendinimui iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirta 3 500 Lt. 

Įgyvendinant programą 2014 m. organizuotas rajoninis konkursas „Laisva klasė nuo (be) svaigalų“, 

surengtos akcijos „Laikykime gėlę vietoj cigaretės“, „Gimiau nerūkantis/-i“, organizuotos krepšinio 

turnyras 3x3, 1x1, seminaras „Priklausomybės: problematika, valdymas, prevencija“. Organizuoti 

renginiai paminėti Judriąją savaitę ir „Dieną be automobilio“. 2014 m. gruodžio 10–12 dienomis 

atliktas narkotinių medžiagų aptikimo aplinkoje tyrimas Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo 

įstaigose (Pasvalio Petro Vileišio ir Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijose, Pumpėnų, 

Vaškų ir Saločių Antano Poškos vidurinėse mokyklose, Daujėnų, Krinčino Antano Vienažindžio, 

Pajiešmenių, Pasvalio Svalios ir Lėvens pagrindinėse mokyklose bei Ustukių pagrindinio ugdymo ir 

Valakėlių skyriuose) ir Grūžių vaikų globos namuose. Ugdymo įstaigose buvo atlikta po 2–6 testus, 

tiriant lauko durų rankenų, laiptų turėklų, palangių, tualetų durų rankenų, koridoriuose esančių 

suolų paviršius. Iš viso paimta 50 mėginių, visi testo rezultatai buvo neigiami.  

Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba (pirmininkė Dalia 

Vasiliūnienė).  

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

sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 metų projektų finansinė ataskaita, svarstoma 2014 

metų programos sąmata. Specialiosios programos sveikatos projektų ir ataskaitų vertinimo 

komisija, į kurios sudėtį įeina 3 Bendruomenės sveikatos tarybos nariai, įvertino 57 pateiktas 2013 

metų projektų įgyvendinimo ataskaitas, 71 pateiktą 2014 metų projektą. Atliktas 2014 metams 

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

sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programos 2014 metų 

priemonėms. Atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 

metų ataskaitos rekomendacijas, parengtas ir pateiktas įstaigoms, seniūnijoms, bendruomenėms 

įgyvendinti rekomendacijų įgyvendinimo planas. Plano įgyvendintojai pateikė ataskaitas apie 



rekomendacijų įgyvendinimą. Apsvarstyti ir numatyti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos prioritetai 2015 metams, paskelbtas projektų konkursas.  

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, lėšų paskirstymas 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau 

– programa) patvirtinta 2014 metų sąmata iš viso 83 355,18 Lt. Lėšų likutis 2014 m. sausio 1 d. 

buvo 1 545,74 Lt. Programos pajamos: lėšos, gautos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos – 27 700 Lt ir lėšos, gautos už poliklinikos patalpų nuomą – 54 109,44 Lt. 

Sveikatos projektų finansavimui paskirstyti 79 800 Lt. Buvo pateiktas 71 projektas, finansuota – 60. 

Iš jų: 24 projektus pateikė ugdymo įstaigos, 8 – nevyriausybinės organizacijos, 14 – kaimo 

bendruomenės, 2 – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 3 – Visuomenės 

sveikatos biuras, 4 – vaiko dienos centrai, 5 – kitos įstaigos. Projektai buvo įgyvendinti pagal jų 

parengtus veiklos planus, pateiktos ataskaitos. 1 projektas nebuvo įgyvendinamas, projekto teikėjai 

lėšų atsisakė, lėšos liko Programos sąskaitoje. 3 500 Lt buvo skirti Pasvalio rajono savivaldybės 

priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir 

prevencijos 2014–2016 metų programos 2014 m. priemonių įgyvendinimui. Likutis 2014 m. 

gruodžio 31 d. buvo 955,14 Lt.  

Paraiškų, pateikiamų projektų finansavimui iš  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos kasmet vis daugėja, o lėšos, skirtos projektų įgyvendinimui, mažėja. Nuo 2014 m. sausio 

1 d. Programos finansavimui nebeskiriamos lėšos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. 

Duomenys apie Pasvalio rajono  savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos sveikatinimo  projektų finansavimą 2009–2014 m. pateikiami diagramoje.  

 

1. pav.Sveikatinimo projektų finansavimas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis 2009–2014 m. 
     

 
 

Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba (pirmininkas 

Povilas Balčiūnas). 

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdžiai vyksta vieną kartą per tris mėnesius, 

esant būtinumui gali vykti ir dažniau. 2014 m. organizuoti 4 posėdžiai. Teikti pasiūlymai 

Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko 

teisių pažeidimų prevencijos priemonių rengimo, įgyvendinimo bendruomenėje; dėl prevencinio ir 

socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis organizavimo, dėl vaiko laikinosios globos, rūpybos 

nustatymo ar panaikinimo; dėl socialinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems vaikams; vaikams 

turintiems elgesio problemų ar ieškantiems darbo ar gyvenamosios vietos vaikams; siūlymai dėl 

praktinio vaiko teisių bendruomenėje užtikrinimo, dėl socialinių, sveikatos, ugdymo, mokymo ir 

dorovinių problemų sprendimo. 



Dėl netinkamai atliekamų tėvų pareigų. Svarstytos 2 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, aiškinasi kokios problemos, sunkumai įtakoja jų 

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

būdų ir priemonių. Tėvai buvo įpareigoti 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 

dviejų 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. Priimtas vienas teigiamas ir vienas neigiamas 

sprendimas svarstomų šeimų atžvilgiu ir šeima, kurios atžvilgiu priimtas teigiamas sprendimas, 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu išbraukti iš socialinės rizikos 

šeimų, auginančių vaikus, apskaitos. Šeima, kurios atžvilgiu buvo priimtas neigiamas sprendimas, 

atsižvelgiant į seniūnijos socialinių darbuotojų dirbančių su šeima rekomendacijas, pastebėjimus, 

buvo palikta socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje. Su šeima dirbamas socialinis 

darbas, teikiamos socialinės paslaugos. 

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

biologinę šeimą. Svarstant klausimą buvo surinkta informacija iš seniūnijų, globos namų, 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, priimti teigiami sprendimai ir vaikai grąžinti į 

biologinę šeimą. 

Dėl pirminės atrankos tapti vaiko globėjais. Nagrinėti penki prašymai asmenų, kurie norėtų 

tapti vaikų globėjais. Įvertinta visa pirminė medžiaga, išklausyta įvairių specialistų pozicija, būsimų 

globėjų pozicija dėl apsisprendimo būti vaikų globėjais. Įvertinus ir išanalizavus visą informaciją, 

priimti keturi teigiami sprendimai nagrinėjamu klausimu. Vienas sprendimas neigiamas, nes būsima 

globėja neatitiko reikalavimų, keliamų būsimiems vaiko globėjams. Dviems šeimoms organizuoti 

būsimų globėjų mokymai. Dviems šeimoms globėjų mokymai neorganizuoti, nes būsimos globėjos 

buvo vaikų, likusių be tėvų globos, močiutės ir jiems pradiniai globėjų mokymai neorganizuojami.  

Dėl atleidimo iš globėjos pareigų. Svarstytas vienas prašymas dėl globėjos atleidimo iš 

globėjos pareigų. Išanalizavus turimą informaciją, priimtas teigiamas sprendimas ir nuspręsta 

atleisti globėją nuo globėjos pareigų. Vaiko globėjais paskirti globos namai. 

Socialinės paramos teikimo komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas).  

            Komisijos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį, esant būtinumui – dažniau. 2014 m. 

organizuota 13 (2013 m. - 12) Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių.  

            Vienkartinė socialinė parama. Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje (toliau Skyriuje)  

užregistruota 110 prašymų vienkartinei socialinei paramai gauti (2013 m. - 117). 12 asmenų (2013 

m. – 23) kreipėsi vienkartinės socialinės paramos, grįžę iš laisvės atėmimo kardomojo kalinimo 

vietų. 10 pareiškėjų parama tiesiogiai skirta Skyriaus vedėjos sprendimu. Komisija svarstė 98 

prašymus (2013 m. – 101) dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo. Dažniausiai asmenys 

kreipėsi dėl vienkartinės materialinės paramos gydymui - 75 prašymai, 3 prašymai nepatenkinti 

(2013 m. - 75); esant sunkiai materialinei padėčiai - 6 prašymai (2013 m. - 10); dėl patirtų nuostolių 

po gaisro - 16 prašymų (2013 m. - 10). Per 2014 m. (daugiausia prašymų vienkartinei socialinei 

paramai užregistruota iš Pasvalio miesto, Pasvalio apylinkių, Pušaloto seniūnijų. (1 lentelė). 

             Socialinė priežiūra asmens namuose - pagalbos į namus paslaugų skyrimas ir pagalbos 

pinigų mokėjimas. Pagalbos į namus paslaugos. 2014 m. dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo į 

Skyrių kreipėsi 43 asmenys (2013 m. - 49), prašymai svarstyti Komisijoje, 41 asmeniui paslaugas 

nutarta skirti, 2 mirė. Kai pagalbos į namus paslaugos negalėjo būti teikiamos, jos buvo keičiamos į 

pagalbos pinigus, kuriuos mokėjo 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 2014 m. su prašymais gauti 

pagalbos pinigus kreipėsi 3 asmenys, patenkinti 3 prašymai. Viso 2014 m. eigoje pagalbos pinigai 

buvo mokami 4 asmenims (2013 m. - 7 asmenims). 
 Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam 

vandeniui ir išlaidų kietam kurui (dujos, malkos) kompensacijų skyrimas išimties tvarka. 2014 m. 

dėl kompensacijų išimties tvarka skyrimo Skyriuje užregistruoti 25 prašymai (2013 m. – 12). 

Komisija patenkino 23 pareiškėjų prašymus, kai būsto savininkas neturi teisės į piniginę socialinę 

paramą bendra tvarka, nes būstas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip gyvenamosios 

patalpos; buto savininkas nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio 

namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą; pareiškėjo  

turto vertė viršija turto normatyvą. 

 Socialinių išmokų teikimo, socialinės rizikos šeimoms, būdų parinkimas. Komisija svarstė 

Savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktus pranešimus dėl socialinių išmokų teikimo 

socialinės rizikos šeimoms, asmenims būdų parinkimo. Vadovaujantis Socialinės paramos teikimo 

komisijos nutarimu, sprendimą dėl socialinių išmokų teikimo būdų socialinės rizikos šeimai priima 

Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas Skyriaus vedėjas.   

Komisija svarstė 226 (2013 –60) pranešimus iš seniūnijų dėl išmokų teikimo: socialinės 

kortelės ,,Maxima“ ir ,,Indritus“; išmokų pervedimas į paramos gavėjo asmeninę sąskaitą; 

mokėjimas į seniūnijos sąskaitą, dalyvaujant socialiniam darbuotojui.  

Dėl atleidimo nuo Savivaldybės administracijos organizuojamos visuomenei naudingos 

veiklos. Komisija svarstė ir patenkino 4 prašymus iš seniūnijų, kad piniginės socialinės paramos 

gavėjai dėl sveikatos sutrikimų būtų atleisti nuo dalyvavimo Savivaldybės administracijos 

organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.  

  

Suteikta vienkartinė socialinė parama 2011 – 2013 m. 

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

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

2014 10 650 72 222006 6 1040 16 16030 1 300 105 40220 

 

Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 

2014 m. organizuota 17 (2013 m. - 14) Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių. 

Komisija svarstė 35 (2013 m. - 33) prašymus ir Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais skyrė: 45 

(2013 m. - 52) mokiniams nemokamus pietus ir 8 (2013 m. - 5) mokiniams, patyrusiems socialinę 

riziką, nemokamus pusryčius.  

2014 m. ugdymo įstaigose mokėsi 3391 (2013 m. - 3425) mokinys. Nemokamas maitinimas 

buvo skirtas 1529 (2013 m. – 1851) mokiniam, tame skaičiuje 53 (2013 m. - 57) mokiniam 

nemokamas maitinimas skirtas Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais Komisijos nutarimu. Tame 

skaičiuje parama mokinio reikmenis skirta 1160 (2013 m. - 1359) mokinių, tame skaičiuje 386 

(2013 m. – 387) mokiniam iš socialinės rizikos šeimų, 440 (2013 m. - 661) mokinių iš socialinę 

pašalpą gaunančių šeimų, 3 (2013 m. – 7) mokiniam iš šeimų, gaunančių kitą socialinę piniginę 

paramą. 

 



2011-2014 m. skirta socialinės parama mokiniams 

6 lentelė 

 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Viso mokinių 4228 3873 3425 3391 

Skirtas nemokamas maitinimas (0-12kl.) 2350 2140 1851 1529 

Skirta parama mokinio reikmenims 2021 1752 1359 1160 

Tarybos nustatytais atvejais Komisijos 

nutarimu skirta nemokamas maitinimas 

69 45 57 53 

 

Pasvalio rajono savivaldybės Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo 

komisija (pirmininkė Marina Jankauskienė dirba Savivaldybės tarybos nariai A. Grybienė ir V. P. 

Leišys). Iš viso per 2014 metus suorganizuota 11 komisijos posėdžių (2013 m. – 11), kurių metu 

svarstyta 106 prašymai (2013 m. – 140).  

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas pensinio amžiaus asmenims 2013 - 2014 m. 

     7 lentelė 

Gauta prašymų Nustatytas specialiųjų poreikių lygis 

 Didelių Vidutinių Nedidelių  

2013 m.  356 264 91 1  

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

2014 m.  317 225 80 -  

iš jų komisijai 106 iš jų komisijoje 81 iš jų komisijoje  23 iš jų komisijoje - 0  

 

Pasvalio rajono savivaldybės Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti 

komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas).  

Per 2014 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 2013 metų 

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

vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programa ir programos įgyvendinimo 2014 

metų priemonių planas, kuriuos Savivaldybės taryba patvirtino 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu 

Nr. T1-65. Gruodžio mėnesio posėdyje aptartas narkotinių medžiagų aptikimo aplinkoje tyrimas, 

kuris buvo atliktas Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. Svarstytas klausimas dėl naujų 

nerūkymo zonų paskelbimo.  Nutarta kreiptis į seniūnus, ugdymo įstaigų vadovus, Pasvalio 

policijos komisariato vadovą, rajono gyventojus, kad  pateiktų pasiūlymus dėl naujų nerūkymo 

zonų nustatymo.  

Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, 

tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programos 2014 m. priemonių 

įgyvendinimui iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirta 3 500 Lt. 

Įgyvendinant programą 2014 m. organizuotas rajoninis konkursas „Laisva klasė nuo (be) svaigalų“, 

surengtos akcijos „Laikykime gėlę vietoj cigaretės“, „Gimiau nerūkantis/-i“, organizuotos krepšinio 

turnyras 3x3, 1x1, seminaras „Priklausomybės: problematika, valdymas, prevencija“. Organizuoti 

renginiai paminėti Judriąją savaitę ir „Dieną be automobilio“. Įrengti šiaurietiškojo ėjimo takai, 

organizuota takų atidarymo šventė. Kaip prevencijos priemonė  įsigytas kepenų su patologijomis 

modelis, kurį Visuomenės sveikatos biuro specialistai naudoja prevenciniuose renginiuose.  2014 

m. gruodžio 10–12 dienomis atliktas narkotinių medžiagų aptikimo aplinkoje tyrimas Pasvalio 

rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (Pasvalio Petro Vileišio ir Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-



Bitės gimnazijose, Pumpėnų, Vaškų ir Saločių Antano Poškos vidurinėse mokyklose, Daujėnų, 

Krinčino Antano Vienažindžio, Pajiešmenių, Pasvalio Svalios ir Lėvens pagrindinėse mokyklose 

bei Ustukių pagrindinio ugdymo ir Valakėlių skyriuose) ir Grūžių vaikų globos namuose. Ugdymo 

įstaigose buvo atlikta po 2–6 testus, tiriant lauko durų rankenų, laiptų turėklų, palangių, tualetų durų 

rankenų, koridoriuose esančių suolų paviršius. Iš viso paimta 50 mėginių, visi testo rezultatai buvo 

neigiami. Parengta 17 straipsnių bei 44 informaciniai pranešimai, kurie publikuoti internetiniuose 

puslapiuose ir spaudoje. Pagrindinis programos įgyvendintojas – Visuomenės sveikatos biuras, 

programos koordinatorė – Savivaldybės gydytoja. 

Kontroliuodami, kaip įgyvendinamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 

30 d. sprendimas Nr. T1-142 „Dėl Pasvalio rajono viešųjų vietų paskelbimo nerūkymo zonomis”,  

Pasvalio rajono Policijos komisariato pareigūnai per 2014 metus surašė 36 administracinės teisės 

pažeidimo protokolus.  

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 6 projektai ir jiems finansuoti skirta 9 900 Lt. 

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos pirmininkas, komisijos 

nariai kėlė kvalifikaciją priklausomybių prevencijos klausimais,  dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“, 

kurią organizavo LRS Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, NTAKD, Švietimo ir 

mokslo ministerija. Komisijos nariai dalyvavo seminare „Priklausomybės: problematika, valdymas, 

prevencija“.   

Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios 

programos komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas).  

Per 2014 metus buvo sušaukti 3 Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo 

skatinimo specialiosios programos komisijos posėdžiai: 

1. Dėl pritarimo Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoms. 

Buvo nutarta pritarti MB „Donix“, UAB „Svalex“, UAB „Kagrė“ UAB „Dangusta“, UAB 

„Ustukių malūnas“, UAB „MP IR PARTNERIAI“, UAB“ Pasvalio gerovė“ Vietinių užimtumo 

iniciatyvų projektų paraiškoms, verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui. Svarstyti ir projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu šią bendrovę remti Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio 

verslo skatinimo specialiosios programos nuostatų nustatyta tvarka.  

2. Dėl lėšų skyrimo Pasvalio verslininkų asociacijai „Verslo žiedas“ projektui „Pasvalio 

rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimas“.   

Buvo nutarta siūlyti Savivaldybės tarybai skirti iš Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir 

vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos Pasvalio verslininkų asociacijai „Verslo žiedas“ 

– 9 000 Lt projektui „Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos 

gerinimas“. 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-157 paskyrė 

Pasvalio verslininkų asociacijai „Verslo žiedas“ – 9 000 Lt projekto „Pasvalio rajono savivaldybės 

smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimas“ vykdymui. 

3. Dėl lėšų skyrimo IĮ „Pasvalio auta“ bankui sumokėtų dalies palūkanų už gautą paskolą 

padengimui. 

Buvo nutarta siūlyti Savivaldybės tarybai skirti IĮ „Pasvalio AUTA“ 1 000 Lt AB DNB 

bankui sumokėtų palūkanų už gautą paskolą padengimui. 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-178 paskyrė 1 

000 Lt AB DNB bankui sumokėtų palūkanų už gautą paskolą padengimui. 

Visuomeninė sporto taryba (pirmininkas Alfonsas Pulokas).  

2014 metais įvyko 2 Visuomeninės sporto tarybos posėdžiai. 2014 m. kovo 20 d. posėdyje 

buvo svarstoma dėl lėšų skyrimo sporto klubams. Posėdyje dalyvavo Visuomeninės sporto tarybos 

pirmininkas A. Pulokas, pavaduotojas E. Lungis, nariai – St. Balčiauskas, A. Liubinas, A. Vanagas, 

R. Savickas. Posėdžio metu buvo aptartos sporto klubų paraiškos dėl finansavimo skyrimo iš 



Savivaldybės biudžeto lėšų. Nutarta  rekomenduoti Savivaldybės tarybai skirti finansavimą sporto 

klubams, sporto organizacijoms ir programoms. 

2014 m. spalio 15 d. vyko Visuomeninės sporto tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomos 

Pasvalio rankinio sporto klubo  ,,Rankininkas“ ir bokso klubo ,,Boksininkas“ paraiškos dėl 

papildomo  finansavimo skyrimo. Posėdyje dalyvavo Visuomeninės sporto tarybos pirmininkas A. 

Pulokas, pavaduotojas E. Lungis, nariai – St. Balčiauskas, A. Liubinas, A. Vanagas, R. Savickas. 

Nutarta  rekomenduoti Savivaldybės tarybai skirti papildomą finansavimą ,,Rankininko“ ir 

,,Boksininko“ sporto klubams. 

Paraiškų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui 

Pasvalio rajono savivaldybėje vertinimo komisija, Savivaldybės tarybos sudaryta 2005 m. sausio 

19 d. sprendimo Nr. T1-18  (su visais pakeitimais), 2014 m. gegužės 9 d. protokolu Nr. MGŽ-3 

miško ir žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams paskirstė lėšas, skirtas medžiojamųjų 

gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimui ir pateikė savivaldybės tarybai sprendimo 

projektą dėl lėšų paskirstymo patvirtinimo. Komisija išvažiuojamuosiuose posėdžiuose 2014 m. 

spalio 10 d. ir 2014 m. gruodžio 8 d. patikrino, kaip lėšos buvo panaudotos ir kokios priemonės 

buvo įgyvendintos bei surašė patikrinimo aktas MGŽ1-4 ir MGŽ1-5. 

Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės 

tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių ir Savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo 

komisija, sudaryta Savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-272, 2014 

metais posėdžiavo vieną kartą – buvo vertinama dviejų valstybės tarnautojų tarnybinė veikla 

(valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių). 

II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI 

2.1. Kitų asmenų įgaliojimas 

 

2014 metais Pasvalio rajono savivaldybės meras priėmė 73 potvarkius veiklos organizavimo 

klausimais, iš jų: 11 – dėl įgaliojimų suteikimo. Šiais potvarkiais suteikti įgaliojimai Savivaldybės 

įstaigų vadovams ar Savivaldybės administracijos specialistams atstovauti Savivaldybei ar 

Savivaldybės administracijai Valstybinės įmonės Registrų centre, 2 – Savivaldybės administracijos 

Juridinio ir personalo skyriaus juristams atstovauti Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės 

administracijai Lietuvos Respublikos teismuose. 2014 metais teisininkai atstovavo Savivaldybės 

tarybai, Savivaldybės administracijai atsakovu arba trečiuoju asmeniu, suinteresuotu asmeniu 55 

bylose:  42 bylose atstovautas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. 

2.2. Darbas Panevėžio regiono plėtros taryboje 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybą Panevėžio regiono plėtros taryboje atstovavo 

savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir tarybos narys Alfonsas Pulokas.  

 

2014 m. sausio 21–27 d. Panevėžio regiono plėtros taryboje vyko apklausa raštu. Panevėžio 

regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į Panevėžio miesto, Rokiškio, Biržų, Pasvalio bei Panevėžio 

rajonų savivaldybių administracijų prašymus, savo sprendimais patikslino priemonėms VP3-1.1-

VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“, VP1-4.2-VRM-04-R ,,Teritorijų 

planavimas“ ir VP3-1.4-AM-04-R ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinti sudarytus 

Panevėžio regiono projektų sąrašus. Įgyvendinant priemonės VP1-4.2-VRM-04-R ,,Teritorijų 

planavimas“ Panevėžio regiono sąrašuose esančius projektus, sutaupyta ES fondų lėšų, todėl Taryba 

priėmė sprendimą sąraše Nr. 52 patikslinti projektų „Detaliųjų planų Biržų rajone parengimas“, 

„Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Panevėžio rajone“, „Detaliųjų planų esamoms kapinių 

teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone 

parengimas“ ir „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie 



savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, 

naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ vertes ir siektinus rezultatus. Įgyvendinus projektus 

Biržų rajono savivaldybėje vietoje 25, bus parengti 27 detalieji planai, Panevėžio rajone vietoje 2, 

bus parengti 3 specialieji planai, Rokiškio rajono savivaldybėje vietoje 96, bus parengti 144 

detalieji planai. 

 

Panevėžio regiono plėtros taryba, 2014 m. vasario 25 d. posėdžiavusi Pasvalyje, apsvarstė 

aštuonis regionui svarbius klausimus. Penki jų susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių 

fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimu Panevėžio regione. 

Posėdyje pritarta vienam iš trijų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktų siūlymų 

dėl 2014–2020 m. laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos paskirstymo tarp 

regionų. Panevėžio regiono plėtros tarybos nuomone ateinančio periodo paramos Panevėžio 

regionui dydį pagal atskiras veiksmų programos įgyvendinimo priemones turėtų nustatyti 

atitinkamos ministerijos kartu su Vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuodama ministerijų 

veiksmus atsižvelgtų į Panevėžio apskrities savivaldybių ir Panevėžio regiono plėtros tarybos 

pateiktą lėšų poreikį priemonių įgyvendinimui dar 2012 ir 2013 metais. Posėdžio metu pritarta 

pateiktai Panevėžio regiono 2007–2013 m. plėtros plano įgyvendinimo per 2013 metus ataskaitai. 

Svarstyti Panevėžio regionui aktualūs klausimai, susiję su ES paramos panaudojimu: pateikta 

informacija apie Panevėžio regiono projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.  Informuota, kad 

baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2014 m. sausio 7 d. duomenimis yra išmokėta 147,9 mln. 

Lt ES paramos lėšų, skirtų Panevėžio regionui, t. y. 71,40 proc. Lietuvoje atitinkamu laikotarpiu jau 

išmokėta 78,23 proc. ES paramos lėšų, skirtų regioniniams projektams įgyvendinti.  

 

2014 m. gegužės 13 d. Rokiškyje posėdžiavusi Panevėžio regiono plėtros taryba apsvarstė 

dvylika klausimų. Dešimt jų susiję su ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamų priemonių įgyvendinimu Panevėžio regione. Panevėžio darbo biržos direktorius 

Viktoras Trofimovas ir pavaduotoja Audronė Biguzienė pristatė darbo rinkos situaciją ir jos 

tendencijas Panevėžio regione. 2013 m. gegužės 1 d. nedarbo lygis Panevėžio regione buvo 11,9 

proc., šalyje – 9,8 proc. Didžiausias nedarbo lygis buvo Kupiškio rajone – 15,1 proc., mažiausias 

Panevėžio mieste – 10,9 proc. Pranešimo metu akcentuota, kad nors pastaraisiais mėnesiais mažėja 

besikreipiančių į darbo biržą, daugėja laisvų darbo vietų, ilgalaikis nedarbas išlieka viena 

skaudžiausių problemų regione. Viktoras Trofimovas supažindino tarybos narius su 

paklausiausiomis profesijomis regione – tai vairuotojai, virėjai, šaltkalviai, suvirintojai bei pristatė 

Panevėžio darbo biržos taikomas priemones mažinančias nedarbo lygį. Akcentuota, kad ypatingas 

dėmesys skiriamas jaunimo nedarbui mažinti.Taryba bendru sutarimu pritarė parengtiems bei 

atnaujintiems Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plano dalių – Panevėžio regiono strategijos, 

priemonių plano ir įgyvendinimo stebėsenos projektams. Posėdyje svarstytas kandidatūrų į Europos 

Sąjungos Regionų komitetą pateikimo klausimas. Bendru sutarimu nuspręsta kandidatais į 

tikruosius narius siūlyti Povilą Žagunį, Irutę Varzienę ir Vytautą Vilį, o kandidatais į pakaitinius 

narius –  Viktorą Trofimovą, Joną Jarutį ir Alfonsą Puloką. 

Siekiant užtikrinti Sanglaudos skatinimo bei Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programų 

prieduose Panevėžio regionui numatytos skirti 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos fondų paramos 

efektyvų panaudojimą, Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininko P. Žagunio sprendimu, 2014 

m. birželio 3-10 d. vyko sprendimų priėmimas taikant rašytinę procedūrą. Panevėžio regiono 

plėtros taryba, atsižvelgdama į Pasvalio, Rokiškio bei Kupiškio rajonų savivaldybių administracijų 

prašymus, sprendimais patikslino priemonėms VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės 

veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų 

renovavimas regioniniu lygiu“ bei VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ įgyvendinti 

sudarytus Panevėžio regiono projektų sąrašus. Įgyvendinant priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės 

veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ Panevėžio regiono sąraše esančius projektus 

buvo sutaupyta lėšų, kuriomis buvo padidintos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 



įgyvendinamų projektų „Tetervinų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ bei „Pasvalio 

rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas I etapas“ vertės. Tarybos 

sprendimu patikslintas Panevėžio regione įgyvendinamų projektų, pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-

R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, sąrašas. Taryba pritarė 

pateiktam sprendimo projektui dėl Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę 

„Teritorijų planavimas“, sąrašo patikslinimo ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija 

įgyvendindama projektą pasirengs ne tik Joniškėlio miesto bendrąjį planą ir Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir 

pavadinimų patikslinimo planą, bet ir Pasvalio miesto urbanistikos paminklo UV31 teritorijos ribų 

patikslinimo planą. 

 

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininko P. Žagunio sprendimu, 2014 m. birželio 17-

23 dienomis vyko sprendimų priėmimas, taikant rašytinę procedūrą. Tarybai balsuoti pateikti keturi 

sprendimų projektai, kuriais patikslinti priemonių VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių 

centrų kaimo vietovėse steigimas“, VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, VP1-4.1-VRM-

04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ bei VP3-1.1-VRM-

02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ įgyvendinimui sudaryti Panevėžio regiono projektų sąrašai. 

 

Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai 2014 m. liepos 7–11 d., taikant rašytinę procedūrą, 

sprendė klausimus, susijusius su efektyviu Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prieduose 

Panevėžio regionui numatytos skirti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų paramos panaudojimu. 

Tarybai svarstyti buvo pateikti trys klausimai. Tarybos sprendimais patikslintos Panevėžio regione 

įgyvendinamų projektų, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto priemonę VP3-

1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 

efektyvumą“ bei II prioriteto priemonę VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“, preliminarios vertės. 

 

2014 m. rugsėjo 9 d. vyko Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis, kurio metu Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija pristatė planuojamą 2014–2020 m. vykdyti institucinę globos 

pertvarką, Taryba patvirtino savo nuostatus ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planą 2014–2020 

m., pakeitė Tarybos darbo reglamentą, Panevėžio regiono projektų sąrašus bei išrinko kandidatūrą į 

Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pristatė perėjimo nuo 

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be 

tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų planą, informavo, kad šiais metais turi būti atrinkti 

regionai, kuriuose numatoma įgyvendinti bandomuosius institucinės globos pertvarkos projektus. 

Tarybos nariai bendru sutarimu priėmė sprendimą sudaryti darbo grupę regiono siūlymams dėl 

institucinės globos pertvarkos parengti.  

Patvirtintas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2014–2020 m. padės suderinti 

savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant bendrus 

atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius regione.  

Posėdyje svarstytos kandidatūros į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir regionų 

valdžių kongrese. Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai nusprendė teikti Panevėžio regiono 

atstovo Jono Jaručio, Kupiškio rajono savivaldybės mero, priklausančio Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungai, kandidatūrą.  

Taryba patvirtino naują Tarybos nuostatų redakciją ir pakeitė darbo reglamentą, 

papildydama juos funkcijomis, regionų plėtros taryboms deleguotomis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu „ Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 

2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių 

patvirtinimo“.  

Siekiant efektyviai panaudoti sutaupytas Panevėžio regionui numatytas skirti ES fondų 

lėšas, pakeisti Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal šias veiksmų programos priemones, 



sąrašai: „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, 

„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, „Probleminių teritorijų plėtra“ bei „Viešosios 

turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.  

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas, Povilas Žagunis, informavo, kad š. m. 

birželio 5 d. vykusiame ES Regionų komiteto Gamtinių išteklių komisijos posėdyje vienbalsiai 

buvo pritarta jo parengtam nuomonės projektui dėl vaisių, daržovių ir pieno tiekimo mokykloms 

schemos ateities. Ši programa skirta vaikų sveikatai stiprinti ir sveikai gyvensenai ugdyti. Regionų 

komiteto Gamtinių išteklių komisijai pritarus nuomonės projektui jį svarstys Regionų komiteto 

plenarinė sesija.  

 

2014 m. spalio 20 d. vyko Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis, kurio metu svarstyti 

klausimai dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius 

miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų 

nustatymo, dėl maksimalaus vietų skaičiaus Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos 

namuose, dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos paramos lietaus nuotekų sistemų modernizavimui ir 

plėtojimui, patikslinti Panevėžio regiono projektų sąrašai bei Panevėžio regiono 2007-2013 metų 

plėtros planas. Tarybai pristatytas pakeistas Regioninės plėtros įstatymas. Taryba apsvarstė Vidaus 

reikalų ministerijos administruojamų priemonių įgyvendintus projektus, kuriuos nusprendė siūlyti 

apdovanoti bei delegavo atstovą į komisiją, kuri atrinks laimėjusius projektus.  

Priemonei kompleksiškai atnaujinti 1 – 6 tūkst. gyventojų turinčių gyvenamųjų vietovių 

(išskyrus savivaldybių centrų) miestelių ir kaimo bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą Panevėžio 

regione gali pretenduoti 11 galimų gyvenamųjų vietovių, o regionui priemonės įgyvendinimui skirta 

preliminari 19 535 000 Lt ES lėšų suma. Regionų plėtros tarybos turi nustatyti jų atrankos kriterijus, 

prieš tai juos suderinus su Vidaus reikalų ministerija, ir išskirti santykinai skurdžias, patiriančias 

nuosmukį ir / ar turinčias neišnaudotą potencialą gyvenamąsias vietoves – tikslines teritorijas. 

Panevėžio regiono plėtros taryba, svarstydama galimus atrankos kriterijus dėl tikslinių teritorijų 

išskyrimo, vadovavosi informacija, surinkta iš Statistikos departamento pagal 2011 m. gyventojų ir 

būstų surašymo duomenis. Taryba nusprendė Vidaus reikalų ministerijai teikti derinti šį tikslinių 

teritorijų atrankos kriterijų – mažiausią dalis gyventojų, gaunančių darbo užmokestį gyvenamojoje 

vietovėje. Vidaus reikalų ministerijai nesuderinus šio kriterijaus, nuspręsta tiekti derinti šiuos 

Panevėžio regiono tikslinių teritorijų atrankos kriterijus: gyventojų, gaunančių darbo užmokestį, 

dalis gyvenamojoje vietovėje, būstų, turinčių tualetą su nutekamuoju vandeniu, dalis gyvenamojoje 

vietovėje, 0-64 amžiaus gyventojų dalis gyvenamojoje vietovėje.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdo institucinės globos pertvarką pereinant nuo 

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir be tėvų 

likusiems vaikams. Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų infrastruktūros 

atnaujinimui buvo skirtos didelės valstybės biudžeto ir labdaros lėšos, todėl šiuo metu papildomų 

investicijų nereikia – vaikai gyvena šeimynomis bei naudojasi puikia infrastruktūra. Įstaigoje 

dirbantis kvalifikuotas personalas užtikrina greitas ir kokybiškas specialistų paslaugas. Siekiant 

užtikrinti aukštą vaikų globos paslaugų kokybę visame Panevėžio regione, nereikėtų mažinti 

maksimalaus galimo vietų skaičiaus Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų namuose. 

Tarybos nariai, diskutavę dėl vaikų nuo gimimo iki 4 metų amžiaus iš visų Panevėžio regiono 

savivaldybių globos poreikio, priėmė sprendimą kreiptis raštu į Socialinės apsaugos ir darbo 

ministeriją prašant nemažinti maksimalaus vietų skaičiaus įstaigoje. 

Vidaus reikalų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra planuoja organizuoti 

renginius, kurių metu numatoma paskelbti ir apdovanoti geriausius pagal 2007-2013 m. laikotarpio 

Vidaus reikalų ministerijos administruojamas investicines priemones, įgyvendinti projektai. Taryba 

apsvarstė Panevėžio regione įgyvendintus projektus ir nutarė apdovanojimams siūlyti šiuos 

projektus:  

 pagal nominaciją Geriausias 2007–2013 m. Rytų Lietuvoje įgyvendintas projektas 

pagal priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“šiuos projektus: „Pasvalio miesto centrinės Vytauto 



Didžiojo aikštės rekonstrukcija“ ir „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – 

Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“;  

 pagal nominaciją Geriausias 2007–2013 m. Rytų Lietuvoje įgyvendintas projektas 

pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

sudarymas“šiuos projektus: „Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra“; „Kavoliškio 

kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“; „Kompleksinis Obelių miesto centrinės dalies 

sutvarkymas ir plėtra“; „Patrauklios viešosios aplinkos sukūrimas Biržų rajono Nemunėlio 

Radviliškio miestelyje“; „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis 

atnaujinimas I etapas“; „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, 

Kupiškio rajone, sudarymas“; „Gyvenamosios aplinkos gerinimas Naujamiestyje, Panevėžio 

rajone“; „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Krekenavos 

miestelyje, Panevėžio rajone“. 

Pagal Aplinkos ministerijos numatomus asignavimus 2014–2020 m. ES fondų investicijų 

veiksmų programos įgyvendinimo priemonėms, planuojamoms įgyvendinti projektus atrenkamus 

regioninio planavimo būdu, matyti, kad vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcijos 

veiklos bus remiamos tik miestuose, turinčiuose virš 20 tūkst. gyventojų, o Panevėžio regione tokio 

dydžio miestas yra tik vienas – tai Panevėžys. Dėl sudėtingos finansinės situacijos rajonų 

savivaldybės nepajėgios skirti savivaldybių biudžeto lėšas lietaus nuotekų infrastruktūrai tvarkyti ir 

plėtoti, o ES struktūrinių fondų parama šioms veikloms finansuoti mažesniuose miestuose nebuvo 

skirta ir ankstesniais ES paramos finansiniais laikotarpiais. Atsižvelgiant į faktą, kad savivaldybės 

turi užtikrinti užterštumo reikalavimus, nustatytus LR aplinkos ministro, keliamus paviršinių 

nuotekų tvarkymui, Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai priėmė sprendimą kreiptis raštais į 

Aplinkos ministeriją ir Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų 

veiksmų programos pakeitimo inicijavimo numatant, kad ES struktūrinių fondų lėšų paramą lietaus 

nuotekų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti būtų galima skirti ne tik miestams, kuriuose 

gyventojų skaičius yra didesnis nei 20 tūkst. gyventojų, bet ir rajonų savivaldybių centrams.  

 

2014 m. lapkričio 18 d. Pasvalio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Panevėžio 

regiono plėtros tarybos posėdis. Tarybos nariams Panevėžio turizmo informacijos centro veiklą 

pristatė Centro direktorė Daiva Tankūnaitė. Panevėžio teritorinės darbo biržos direktoriaus 

pavaduotoja Audronė Biguzienė pristatė klausimą dėl Valstybės kontrolės išvadų ir rekomendacijų 

dėl viešųjų darbų programos rengimo. Posėdžio metu svarstyti klausimai dėl tikslinių teritorijų 

išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 

iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), dėl darbo grupės, skubiems 2014-2020 m. ES 

fondų panaudojimo klausimams spręsti, sudarymo. Taryba taip pat susipažino su Panevėžio regiono 

projektų įgyvendinimu bei sprendimais patikslinimo Panevėžio regiono projektų sąrašus.  

Panevėžio regiono plėtros taryba svarstė tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų 

vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, 

išskyrus savivaldybių centrus) kriterijus. Tarybos nariai priėmė sprendimą pasirinkti mažiausios 

dalies gyventojų, gaunančių darbo užmokestį, gyvenamojoje vietovėje, atrankos kriterijų. 

Vadovaudamasi minėtu sprendimu Taryba išskyrė 9 tikslines teritorijas Panevėžio regione: 

 Biržų kaimą, Biržų rajono savivaldybė; 

 Vabalninką, Biržų rajono savivaldybė; 

 Ramygalą, Panevėžio rajono savivaldybė; 

 Piniavą, Panevėžio rajono savivaldybė; 

 Krekenavą, Panevėžio rajono savivaldybė; 

 Velžį, Panevėžio rajono savivaldybė; 

 Joniškėlį, Pasvalio rajono savivaldybė; 

 Juodupę, Rokiškio rajono savivaldybė; 

 Obelius, Rokiškio rajono savivaldybė. 



Panevėžio regione priemonės kompleksiškai atnaujinti 1 – 6 tūkst. gyventojų turinčių 

gyvenamųjų vietovių (išskyrus savivaldybių centrų) miestelių ir kaimo bendruomeninę ir viešąją 

infrastruktūrą įgyvendinimui preliminariai planuojama skirti 19 535 000 Lt ES lėšų. 

Taryba priėmė sprendimą sudaryti darbo grupę pasiūlymams teikti dėl 2014-2020 m. ES 

fondų lėšų panaudojimo bei skubos tvarka Panevėžio regiono plėtros tarybai teikiamų derinti teisės 

aktų projektų ir kitų dokumentų. Darbo grupę sudaro Panevėžio apskrities savivaldybių 

administracijų deleguoti atstovai. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vyriausioji specialistė Žibutė Gaivenienė 

informavo, kad iki 2014 m. spalio 9 d. Panevėžio regione baigti įgyvendinti 149 projektai (65,6 

proc. sąrašuose esančių projektų). 2014 m. spalio 9 d. įgyvendinamų Panevėžio regiono projektų 

biudžetų ES fondų lėšos pagal sutartis sudarė 91 355 752,92 Lt (44,1 proc. skirtų ES lėšų), o 

baigtiems projektams išmokėtos ES fondų lėšos sudarė 112 127 669,02 Lt (54,1 proc. skirtų ES 

lėšų). Lyginant Panevėžio regiono projektų įgyvendinimo rezultatus pagal savivaldybes, matyti, kad 

geriausiai ES fondų lėšas įsisavino Panevėžio rajono savivaldybė (išmokėta 91,93 proc.).  

2014 m. gruodžio 16 d. Biržuose įvyko Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis, kurio 

metu svarstyti 8 klausimai. Posėdyje dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato atstovai, kurie pristatė informaciją apie nusikalstamumo būklę Panevėžio apskrityje ir 

prevencinių priemonių įgyvendinimą. Tarybos nariai svarstė Panevėžio regiono projektų sąrašų 

patikslinimo bei pakeitimo klausimus. 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Renaldas 

Žekonis informavo, kad Panevėžio apskrityje 2014 m. sausio – lapkričio mėn. registruotų 

pranešimų lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu padaugėjo 2195. Apskrityje 2013 m. 100 tūkst. 

gyventojų teko 2175 nusikalstamų veikų, tuo tarpu 2014 m. – 2520 nusikalstamos veikos. 

Didžiausią dalį registruotų nusikaltimų 2013–2014 m. sudarė vagystės. 2014 m. lyginant su 2013 m. 

registruotų nusikaltimų padaugėjo visuose apskrities rajonuose, išskyrus Panevėžio rajono 

savivaldybę. 2013 m. Panevėžio apskrityje registruoti, ištirti nusikaltimai sudarė 62,0 proc. 

registruotų nusikaltimų skaičiaus, kai 2014 m. šis rodiklis buvo vienu procentiniu punktu mažesnis. 

Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų Panevėžio apskrityje šiuo laikotarpiu padaugėjo nuo 159 iki 200, 

iš kurių 2013 m. ištirta 91,2 proc., 2014 m. – 73,5 proc. Didžiausias sunkių ir labai sunkių 

nusikaltimų skaičius Panevėžio apskrities savivaldybių tarpe 2014 m. fiksuotas Pasvalio (27) ir 

Rokiškio (22) rajonų savivaldybėse. Analizuojamu laikotarpiu labiausiai ištirtų vagysčių skaičius 

padidėjo Panevėžio miesto (119) ir Rokiškio rajono (99) savivaldybėse, tuo tarpu mažiausias šios 

nusikalstamos veikos skaičiaus padidėjimas stebimas Panevėžio rajono savivaldybėje (3). 

Didžiausias ištirtų vagysčių skaičius 2014 m. fiksuojamas Kupiškio (43,2 proc.) ir Pasvalio rajono 

(27,3 proc.) savivaldybėse. R. Žekonis informavo, kad 2014 m. sausio – lapkričio mėnesiais 

Panevėžio apskrityje pradėta 860 ikiteisminių tyrimų bylų dėl smurto artimoje aplinkoje. 

Didžiausias pradėtų ikiteisminių baudžiamų bylų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius 

fiksuojamas Panevėžio miesto (222), Biržų rajono (217) ir Pasvalio rajono (147) savivaldybėse. 

Buvo pateikta informacija apie pareigūnų stygių atskiruose Panevėžio apskrities policijos 

komisariatuose bei supažindinti Tarybos nariai su atskiruose policijos komisariatuose vykdytomis 

prevencinėmis priemonėmis ir savivaldybių indėliu, vykdant prevencines programas.  

Posėdžio metu Panevėžio regiono plėtros taryba sprendimais patikslino ir pakeitė Panevėžio 

regiono projektų, finansuojamų pagal šias veiksmų programos priemones, sąrašus: „Prielaidų 

spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, „Regioninės plėtros 

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

planai“, „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, „Teritorijų planavimas“, „Savivaldybių 

institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Daugiabučių namų atnaujinimas 

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

gerinimas“. 



2.3. Darbas Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba yra suteikusi įgaliojimus dalyvauti Lietuvos 

savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimuose tarybos narei Jūratei Jovaišienei ir 

savivaldybės merui Gintautui Gegužinskui. 

Gegužės 21 dieną, laikinojoje šalies sostinėje, Kaune įvyko XX-asis Lietuvos savivaldybių 

asociacijos narių atstovų suvažiavimas. Iškilmingame, ne tik savo data bet ir nuveiktais darbais, bei 

garbiais svečiais pažymėtame posėdyje buvo aptarti Europos Parlamento rinkimai ir vietos 

savivaldos aktualijos bei įvertinti didesni ar mažesni pasiekimai. 

Premjero Algirdo Butkevičiaus sveikinimą perskaitęs jo patarėjas, buvęs Neringos meras 

Antanas Vinkus džiaugėsi savivaldos plėtojimu, tiesiogiai susijusiu su visuomenės 

demokratiškumu, bei išreiškė susirūpinimą pavojingai didėjančiomis savivaldybių skolomis. 

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Virginija Baltraitienė 

sveikindama savivaldos atstovų suvažiavimą, dėkojo asociacijai už glaudų bendradarbiavimą. 

Vietos savivaldos reikšmę ir svarbą akcentavo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 

Algimanta Pabedinskienė teigdama, jog regionų stiprinimas tampa svarbiausiu prioritetu, kur bus 

sutelkiama ir pagrindinė Europos Sąjungos 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio struktūrinių 

fondų parama bei investuojama į paslaugų gerinimą, užimtumo skatinimą, jaunimo nedarbo 

mažinimą. 

Suvažiavime kalbėjęs gynybos ministras Juozas Olekas teigė, jog stiprinant šalies gynybinį 

pajėgumą būtina aktyviau įtraukti savivaldybes į pasirengimą mobilizacijai. 

Savivaldybių asociacijos veiklos metinę ataskaitą pristatė prezidentas Druskininkų meras R. 

Malinauskas, viceprezidentai: Ignalinos raj. savivaldybės meras B. Ropė, Pagėgių savivaldybės 

meras V. Komskis, Alytaus raj. meras A. Vrubliauskas bei Elektrėnų savivaldybės meras K. 

Vaitukaitis. 

Pasak R. Malinausko, LSA veikla, ginant savivaldybių interesus finansų srityje, išlieka 

viena svarbiausių. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti savivaldybėms pakankamą lėšų poreikį tiek 

savarankiškoms funkcijoms atlikti, tiek valstybės perduotoms funkcijoms įvykdyti, tiek mokinio 

krepšelio reikmėms finansuoti. Didelis dėmesys skirtas savivaldybių lėšų poreikio subalansavimui 

ir didesniam finansiniam savarankiškumui užtikrinti.  

Europinę vietos ir regionų savivaldos asociaciją – Europos savivaldybių ir regionų tarybą 

(angl. CEMR) pristatęs, specialiai iš Briuselio atvykęs CEMR vykdantysis pareigūnas Boris 

Tonhauser, pabrėžė savivaldybių vaidmenį formuojant ES regioninę politiką jos pradinėje stadijoje 

– Europos Komisijos darbo grupių lygmeniu. Šiam tikslui dar šeštame praėjusio amžiaus 

dešimtmetyje Europos šalių savivaldybės ir įsteigė CEMR, šiuo metu vienijantį 57 savivaldybių 

asociacijas iš 40 šalių, ne vien ES narių. Savo pranešime CEMR atstovas akcentavo ir artėjančių 

Europos Parlamento rinkimų svarbą regioninės politikos ateičiai bei pristatė CEMR manifestą, 

skirtą naujojo EP nariams, kuriame reikalaujama deramo dėmesio vietos ir regionų savivaldos 

interesams, regioninei politikai, lygioms galimybėms, europinio pilietiškumo skatinimui. 

Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete veiklos aspektus pristatė 

delegacijos vadovo pavaduotojas Gediminas Paviržis. Dabartinės sudėties delegacija, kuri savo 

kadenciją baigs kitų metų pradžioje labai aktyviai dalyvavo organizuojant Lietuvos pirmininkavimo 

ES renginius, europiniu lygmeniu pristatant mūsų vietos savivaldą ir atstovaujant jos interesus 



regioninės politikos srityje. Pastarieji metai Lietuvos atstovams šioje ES vietos ir regionų valdžių 

asamblėjoje, anot G. Paviržio, buvo itin produktyvūs: mūsų delegacija kuri sudaro tik 2,5 procento 

visų Regionų komiteto narių, per metus parengė daugiau nei dešimtadalį visų paskelbtų nuomonių. 

Savo pranešime delegacijos vadovo pavaduotojas taip pat akcentavo galimybes visoms Lietuvos 

savivaldybėms dalyvauti ES politikos formavimo procese, teikiant savo pastabas Europos 

Komisijos, Europos Parlamento ar regionų komiteto vykdomose internetinėse konsultacijose. 

Suvažiavime pasisakęs Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių 

kongrese delegacijos vadovas Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas atkreipė 

dėmesį į europinį Lietuvos vietos savivaldos įvertinimą. Savo pranešime suvažiavimo delegatams 

jis priminė 2001 ir 2011 m. Europos Tarybos kongreso ekspertų atliktų pagrindinio europiniu 

lygmeniu savivaldybių teises reglamentuojančio dokumento – Europos vietos savivaldos chartijos, 

įgyvendinimo Lietuvoje išvadas. G. Gegužinskas pabrėžė, jog nepaisant iš esmės teigiamo teisinės 

vietos savivaldos veiklą reglamentuojančios bazės įvertinimo, įvairios Lietuvos vyriausybės 

sistemingai ignoruoja Europos Tarybos ekspertų rekomendacijas dėl regioninio lygmens stiprinimo, 

savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, funkcijų finansavimo ir kitų klausimų. 

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė pateikė LSA 2013 metų 

finansinę ataskaitą, supažindino su ataskaitinio laikotarpio veikla, pristatė 2014 m. finansinės 

sąmatos bei nario mokesčio planus. 

SA suvažiavimo delegatai, akcentuodami vis mažėjančias savivaldybių galimybes vykdyti 

įstatymu priskirtas funkcijas ir tenkinti gyventojų poreikius, reikšdami susirūpinimą, posėdžio metu 

priėmė rezoliuciją, kurioje teigiama, kad siekiant pagerinti savivaldybių finansinę padėtį būtina 

šalinti ekonominės krizės padarinius savivaldoje. 

Suvažiavimo delegatai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę prašydami: 

- atstatyti savivaldos finansavimo proporciją nacionaliniame biudžete į prieškrizinį lygį, 

užtikrinant tolygų savivaldybių, kaip ir valstybės, biudžetų augimo tempą. 

- patobulinti Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą siekiant užtikrinti 

tiesioginį ryšį tarp savivaldybės teritorijoje generuojamų mokestinių pajamų ir į savivaldybės 

biudžetą gaunamų įplaukų dydžio, panaikinant savivaldybių savarankiškų pajamų ir gyventojų 

pajamų mokesčio planuojamų įplaukų natūralaus augimo apribojimus. 

- nustatyti, kad įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

projektus iš savivaldybių biudžetų skiriamo bendrojo finansavimo lygis neturi viršyti 7,5 procento. 

- skirti pakankamas lėšas savivaldybių patirtų išlaidų dėl jų valdomų informacinių sistemų 

pritaikymo euro įvedimui kompensuoti. 

2.4. Darbas Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese 

Esu Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese vadovas. 

Kovo 24-27 d. Strasbūre vykusios 26-osios Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių 

kongreso sesijoje jos temą „Jaunimo vieta visuomenėje: vietos ir regionų valdžių atsakomybė" bei 

kitus klausimus nustelbė Ukrainos tematika. 

Jau Kongreso pirmininko Hervigo van Staa kalboje, skirtoje Kongreso 20 metų jubiliejui 

girdėjosi padėties Ukrainoje vertinimai, Kijevo Maidano įvykius palyginęs su Berlyno sienos 

http://www.lsa.lt/images/naujienos/2014/SR-1_3.pdf


griuvimu savo nuomonę išsakė ir Europos Tarybos Generalinis sekretorius Tornbjornas Jaglandas, 

kartu griežtai pasmerkęs Rusijos elgesį pasinaudojant Ukrainos nestabilumu. 

Ukrainos tematika, nors iš anksto ir neplanuota, dominavo ir visų trijų statutinių komitetų – 

Einamųjų reikalų, Monitoringo bei Valdymo faktinėse darbotvarkėse. Ši tema buvo pagrindinis 

Kongreso narių debatų su Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos pirmininke Ane Brasior 

leitmotyvas. 

Lietuvos delegacijos nariai aktyviai įsijungė į diskusijas dėl įvykių Ukrainoje vertinimo, 

palaikydami šios šalies atstovų argumentus. Reaguodamas į Rusijos pusės kaltinimus audringą 

kalbą socialistų politinės frakcijos posėdyje pasakė Akmenės r. savivaldybės meras Vitalijus 

Mitrofanovas, Europos liaudies partijos frakcijos, kuriai pirmininkauja Rusijos atstovai, posėdyje 

griežtai pasisakė Pasvalio r. savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Liberalų ir demokratų 

grupės posėdyje ukrainiečių argumentus parėmė Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė. 

26-ojoje ET VRVK plenarinėje sesijoje, pažymėjusioje Austrijos pirmininkavimo Europos 

Tarybai pradžią, taip pat buvo svarstomi klausimai, susiję su jaunimo įtraukimu į politiką vietos ir 

regionų lygmeniu, gerosiomis žmogaus teisių užtikrinimo patirtimis (pastaruoju klausimu pasisakė 

ir Europos Tarybos Žmogaus teisų komisaras Latvijos atstovas Nilsas Mužniekas), ET VRVK 

atlikto Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo Armėnijoje, Jungtinėje Karalystėje, 

Nyderlanduose ir Švedijoje ataskaitos, vietos demokratijos Bosnijoje ir Hercogovinoje pažangos 

ataskaita, romų padėties skirtingose Europos šalyse klausimai, vyriausybės konsultacijų su vietos ir 

regionų vadžiomis konsultacijų organizavimo geroji praktika. Vienas įdomesnių diskusijų klausimų 

buvo gana didelė parama siūlymui suteikti balso teisę vietos ir regionų valdžių rinkimuose jaunimui 

nuo 16 m., taip užtikrinant platesnį jaunų žmonių įsitraukimą į politinį gyvenimą. 

Kongresą 20 metų sukakties progą sveikino Regionų komiteto pirmininkas Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Europos savivaldybių ir regionų tarybos pirmininkė Annemarie Jorritsma-Lebink 

bei Europos regionų asamblėjos pirmininkas Hande Ozan Bozaltis. 

Balandžio 16 d. Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese 

(ET VRVK) vadovas Pasvalio r. savivaldybės meras G. Gegužinskas ir Lietuvos delegacijos 

Europos Sąjungos Regionų komitete (RK) vadovas Zarasų r. savivaldybės tarybos narys A. 

Abramavičius dalyvavo Seime vykusiame Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje. 

Delegacijos ET VRVK vadovas G. Gegužinskas posėdyje pristatė Lietuvos vietos 

savivaldos atstovų, 47-ias valstybes vienijančio forumo veiklos aktualijas. Strasbūre įsikūrusiame 

Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese dirbančios mūsų šalies delegacijos tikslas lieka 

nepasikeitęs – dalyvauti europiniuose vietos savivaldos tobulinimo procesuose, siekti Lietuvoje 

pilnai įgyvendinti Europos vietos savivaldos chartijos principus. Pastaruoju aspektu delegacijos 

vadovas išreiškė apgailestavimą, jog Lietuvos centrinės valdžios institucijos iš esmės neskiria 

dėmesio dar 2012 m. Europos Tarybos kongreso pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui dėl vietos 

savivaldos padėties Lietuvoje gerinimo. 

Lietuvos delegacijos RK vadovas A. Abramavičius Seimo narius informavo apie delegacijos 

Regionų komitete veiklą. Pastarųjų metų laikotarpiu mūsų šalies delegacija pateikė daugiau nei 

šimtą pakeitimų ir pastabų svarstomoms nuomonėms. Be to Lietuvos delegacijos nariai šiuo 

laikotarpiu parengė arba pradėjo rengti net penkias Regionų komiteto nuomones – A. Abramavičius 

– apie ES plėtros strategiją, D. Matonienė – apie Septintąją bendrąją aplinkosaugos veiksmų 

programą, P. Žagunis – apie vaisių ir daržovių tiekimo mokykloms schemas, A. Kupčinskas – apie 

studijų kokybės vertinimo sistemą, O. Žerlauskienė – apie interneto valdymo politiką. Paprastai per 



metus RK parengia kiek daugiau nei keturias dešimtis nuomonių todėl, penkios iš jų „lietuviškos" – 

labai svarus indėlis. 

Posėdžio metu daug dėmesio buvo skirta ir naujosios ES finansinės perspektyvos 

aktualijoms. A. Abramavičius atkreipė dėmesį į tai, jog šiuo metu Lietuva pagal perkamosios galios 

paritetą jau yra pasiekusi 72% ES bendrojo vidaus produkto vidurkio lygį. Nepaisant to, kad šalyje 

egzistuoja nemaži skirtumai tarp regionų – pvz. Tauragės apskrities BVP pagal perkamosios galios 

paritetą siekia tik 56% ES vidurkio, o Vilniaus - net 143%, mūsų šalis statistiškai yra labai 

priartėjusi prie vadinamosios sanglaudos ribos – padėties, kai valstybei narei, kaip pakankamai 

išsivysčiusiai gali būti mažinama ES parama. Dėl šios priežasties reikia jau dabar pradėti diskutuoti 

dėl naujojo ES finansinio laikotarpio, prasidėsiančio po 2020 m.: iš naujo apsvarstyti šalies 

suskirstymo į regionus klausimą, didinti vietos savivaldos įgaliojimus, stiprinti regioninį lygmenį, 

numatant konkrečias naujųjų apskričių funkcijas, suteikti daugiau galių regionų ir savivaldybių 

formavimui regioninės politikos įgyvendinimui, pagal konkrečius vietos poreikis skirstyti 

nacionalinę ir ES paramą. 

Šiems teiginiams taip pat pritarė Lietuvos delegacijos ET VRVK vadovas G. Gegužinskas, 

pažymėjęs, kad tokiu būdu būtų įgyvendinama ir nemaža dalis Europos Tarybos rekomendacijų, bei 

LSA direktorė R. Žakaitienė, akcentavusi galimybę stiprinant vietos savivaldą išspręsti nemažai 

struktūrinių Lietuvos problemų. 

Abiejų delegacijų vadovai Seimo nariams pristatė Lietuvos delegacijų RK ir ET VRVK 

ataskaitinius ledinius, akcentavo nusistovėjusias itin konstruktyvaus bendradarbiavimo su Lietuvos 

atstovybėmis prie Europos Tarybos ir Europos Sąjungoje tradicijas. 

Spalio 14-16 d. Strasbūre vyksta 27 – oji Europos Tarybos Vietos ir Regionų valdžių 

kongreso sesija, kurios metu bus išrinktas naujas kongreso prezidentas. Taip pat darbotvarkėje 

numatyta aptarti tris ataskaitas apie jau įvykusių vietos valdžių rinkimus Nyderlanduose, Ukrainoje 

ir Gruzijoje bei susipažinti su ataskaita apie vietos ir regionų valdžių padėtį Belgijoje. 

Daugiausia dėmesio sesijos metu skirta jaunimo dalyvavimo skatinimui sprendžiant miestų 

ir regionų klausimus. 

Plenarinėje sesijoje dalyvavo Lietuvos delegacija, kurią sudaro Pasvalio r. savivaldybės 

meras Gintautas Gegužinskas, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Akmenės r. 

savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Šilalės r. savivaldybės meras Jonas Gudauskas bei LSA 

direktorė Roma Žakaitienė. 

 

Savivaldybės meras     Gintautas Gegužinskas 

 

 


