
    
   
   
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOLEGIJOS DARBO BEI 
MERO VEIKLOS 2011 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO  

 
2012 m. kovo 28 d. Nr. T1-85 

Pasvalys 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290) 20 straipsnio 7 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento, patvirtino Savivaldybės tarybos 2009 m.gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86, 255, 258, 

259 ir 260 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a  

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir kolegijos darbo bei mero veiklos 2011 

metų ataskaitą (pridedama). 

 

 
Savivaldybės meras         Gintautas Gegužinskas 
 
 



        PATVIRTINTA 
       Pasvalio rajono savivaldybės tarybos  

2012 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-85 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, KOLEGIJOS IR MERO  
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
I. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, TARYBOS 

KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS 
 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2.1 punktą meras 
planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes 
ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems 
pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės 
tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriuose pirmininkavo, protokolus. 

 
1. Savivaldybės tarybos darbo planavimas  ir struktūra 
2011 m. balandžio 13 d. darbą pradėjo priesaiką davę 25 VII šaukimo Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos nariai, iš jų – 13 išrinkti pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų, 4 – Lietuvos socialdemokratų partijos, 3 – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, 2 – 
Naujosios Sąjungos (socialliberalų), 1 – Darbo partijos sąrašus  ir 2 – Nepriklausomų Pasvalio 
krašto kandidatų koalicijos „Už teigiamas permainas“. 

Pirmame Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės meru išrinktas Gintautas 
Gegužinskas, mero pavaduotoju – Povilas Balčiūnas, atstovaujantys Tėvynės Sąjungos-Lietuvos 
krikščionims demokratams, Administracijos direktoriumi paskirtas Rimantas Užuotas,  direktoriaus 
pavaduotoju – Paulius Petkevičius. 
 Įregistruotos trys frakcijos: Opozicinė socialdemokratų partijos (frakcijos pirmininkas A. 
Varvuolis), Valstiečių liaudininkų sąjungos (frakcijos pirmininkas V. Linkevičius), Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (frakcijos pirmininkė J.Vaitiekūnienė). Valstiečių 
liaudininkų sąjungos frakcija pareiškė, kad nedalyvauja Savivaldybės sudarytoje vykdomojoje 
institucijoje ir nėra delegavusi į ją, į mero, mero pavaduotojo pareigas savo atstovų.  
 Sudaryti komitetai: Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto, 
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos, Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų ir 
Kontrolės. 

  



Savivaldybės taryba savo veikloje vadovavosi Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu 
(toliau – Reglamentu), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-
86 (pakeistu Savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-274, 2010 m. rugsėjo 
29 d. sprendimu Nr. T1-201 ir 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-81). 

Vadovaudamasi Reglamento 172–174 punktais, Savivaldybės taryba savo darbą planavo 
pusmečiais.  

 2. Savivaldybės tarybos veikla (posėdžiai ir priimti sprendimai) 
 
Visi Savivaldybės tarybos posėdžiai buvo šaukiami Reglamento nustatyta tvarka, gyventojai 

informuoti apie jų laiką ir darbotvarkę per vietinę žiniasklaidą bei Savivaldybės interneto svetainę 
www.pasvalys.lt.  

Savivaldybės administracijai įgyvendinant projektą „Elektroninė demokratija Pasvalio 
rajono savivaldybėje“, buvo atnaujinta Savivaldybės interneto svetainė, įdiegta elektroninio 
balsavimo ir posėdžių viešinimo sistema. Gyventojams sudarytos galimybės stebėti posėdžius 
internetu, reikšti savo nuomonę, komentuoti, pateikti pastabas dėl priimamų sprendimų projektų.  

Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės ir sprendimų projektai bei priimti norminiai 
teisės aktai skelbiami per vietinę žiniasklaidą bei Savivaldybės interneto svetainėje 
www.pasvalys.lt.   

Naujos kadencijos Savivaldybės taryba į posėdžius rinkosi 9 kartus, apsvarstė 224 
klausimus, priėmė 191 sprendimą, išklausė 5 informacijas, svarstė 1 paklausimą (Opozicinės 
socialdemokratų frakcijos), išnagrinėjo 4 gyventojų prašymus. 

Posėdžių lankomumas – 93,3 proc. Daugiausia dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo J. 
Vaitiekūnienė (3 kartus), A.Grybienė ir G. Zuoza po 2 kartus. Visuose Savivaldybės tarybos 
posėdžiuose darbe dalyvavo 14 Tarybos narių. 

Savivaldybės tarybos posėdžiuose 2011 metais buvo svarstyti: švietimo, kultūros ir sporto 
klausimai – 6 kartus, socialiniai klausimai – 6, sveikatos – 2, aplinkos apsaugos – 5,biudžeto, 
mokesčių, lėšų skyrimo – 53, turto valdymo – 36, personalo – 37, teritorijų planavimo – 39, 
projektų rengimo ir dalyvavimo  – 8, organizaciniai – 84.  

Klausimus Savivaldybės tarybai pateikė: Savivaldybės tarybos nariai – 12, Komitetai – 1, 
Savivaldybės meras – 31, Mero pavaduotojas – 4, Savivaldybės administracija  – 269. 

Savivaldybės tarybos posėdžiuose kalbėjo, pateikė klausimus, pastebėjimus, pasiūlymus, 
išsakė replikas: V. Janušonis – 36 kartus, A. Varvuolis – 31,  A. Pulokas – 26,  A. Bartulis ir J. 
Jovaišienė – po 23, G. Gegužinskas – 21, P. Balčiūnas – 19, V. Matulas – 14, A. Mulevičius – 11, J. 
Vaitiekūnienė – 10,  kiti Savivaldybės tarybos nariai – mažiau nei 10 kartų. 

Reglamento nustatyta tvarka išklausytos Savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, 
sveikatos priežiūros įstaigų, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos, Savivaldybės 2010 metų biudžeto 
įvykdymo ataskaitos, pritarta ataskaitai apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį bei 
patikėjimo teise valdomą valstybės turtą.  

Patvirtintos Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarka, Išorinės 
reklamos įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės bei Vietinės rinkliavos 
nuostatai, Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, 
sąrašų sudarymo ir savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos, Priėmimo į Pasvalio rajono 
savivaldybės mokyklas tvarkos, Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo 
tvarkos aprašai, Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės. 

Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus ir seniūnijų seniūnų siūlymus pakeistas Pasvalio 
rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymas į seniūnaitijas. Sudarytos trys 
naujos seniūnaitijos: Joniškėlio apylinkių seniūnijoje - Narteikių, Krinčino seniūnijoje – Kraštų ir 
Pasvalio apylinkių seniūnijoje – Valakėlių. Praplėstos Pumpėnų seniūnijos Kriklinių seniūnaitijos 
ribos. Šiuo metu sudarytos 38 seniūnaitijos.  

Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūra – įsteigtas kultūros 
specialisto etatas. 

  

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


Patvirtintos šios programos: „Pasvalio rajono savivaldybės Paramos asbesto turintiems 
gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų“; „Pasvalio rajono savivaldybės 
aplinkos oro kokybės valdymo 2012-2016“; „Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo 
socializacijos programa 2012-2014 metams“. 

Gauta 10 Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje raštų, teikimų ir reikalavimų 
Savivaldybės tarybai, merui ar Administracijos direktoriui. Informacija apie minėtus teikimus ir 
reikalavimus Savivaldybės tarybos nariams pateikta nustatyta tvarka. 2011 m. lapkričio 30 d. 
teikimo „Dėl Grūžių vaikų globos namų nuostatų 16.2 punkto panaikinimo“ vykdymo terminas 
pratęstas, kol bus pateiktas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimas dėl teisės aktų 
suderinamumo. 

Dėl Vyriausybės atstovo 2011 m. gegužės 4 d. reikalavimo „Dėl geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ iškelta Administracinė byla Nr. I-215-279/2011 
pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje skundą dėl įpareigojimo Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybai įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto bei 22 straipsnio 5 dalies nuostatas. Panevėžio apygardos 
administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. priėmė sprendimą, kuriuo patenkino pareiškėjo 
skundą ir įpareigojo Pasvalio rajono savivaldybės tarybą įgyvendinti Lietuvos Respublikos 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto bei 22 straipsnio 5 
dalies nuostatas ir artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje, tačiau ne vėliau kaip mėnesį, 
patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 
03-128 suderintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Sprendimas 
apskųstas Savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam 
administraciniam teismui. Apeliacinis skundas šiuo metu dar neišnagrinėtas. 

 
Savivaldybės tarybos, mero dokumentų veiklos klausimais  kaita 2007-2011 m. 

1 lentelė  
Veiklos pavadinimas 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Surašyta Savivaldybės tarybos 
posėdžių protokolų 

14 13 12 13 13 

Užregistruota ir perduota vykdymui 
Savivaldybės tarybos sprendimų  

309 277 297 288 278 

Surašyta Savivaldybės tarybos 
komitetų posėdžių protokolų 

50 41 50 44 45 

Surašyta Savivaldybės tarybos 
kolegijos posėdžių protokolų 

10 10 10 12 9 

Užregistruota ir perduota vykdymui 
Mero potvarkių 

93 76 83 109 91 

Užregistruota ir perduota vykdymui 
Savivaldybės tarybos kolegijos 
sprendimų 

8 1 3 1 1 

 
 

3. Savivaldybės tarybos komitetų darbo organizavimas 
 

Praėjusiais metais Savivaldybės tarybos komitetai posėdžiavo 36 kartus. Beveik visuose 
komitetų posėdžiuose dalyvavo dauguma Savivaldybės tarybos narių (3 komitetų posėdžiuose 
nebuvo kvorumo). Komitetų posėdžiuose buvo svarstomi Savivaldybės tarybos posėdžių klausimai, 
atidžiau buvo gilinamasi į savo srities klausimus, svarstomi komitetams nukreipti įmonių, įstaigų ar 
gyventojų prašymai.  

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas (pirmininkas Povilas Balčiūnas) 
posėdžiavo 7 kartus, aptarė 184 klausimus. 

  



Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė) posėdžiavo 7 
kartus, aptarė 201 klausimą.  

Socialinių reikalų, sveikatos, ir aplinkos apsaugos komitetas (Antanas Sudavičius) 
posėdžiavo 8 kartus, apsvarstė 179 klausimus. 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas (pirmininkas Antanas Bartulis) 
posėdžiavo 10 kartų, apsvarstė 120 klausimų.  

Kontrolės komitetas (pirmininkė Jūratė Jovaišienė) posėdžiavo 4 kartus, apsvarstė 11 
klausimų.  

Komitetų posėdžiuose dalyvavo Savivaldybės meras, Savivaldybės mero pavaduotojas. 
 

4. Savivaldybės tarybos kolegijos darbo organizavimas 
 

 Kolegija posėdžiavo 5 kartus, priėmė vieną sprendimą, kuriame  numatyti Savivaldybės 
tarybos narių mokymo prioritetai 2012 metams. Visų posėdžių metu buvo svarstyti Savivaldybės 
tarybos posėdžių darbotvarkių klausimai, įvairūs prašymai dėl lėšų skyrimo iš Administracijos 
direktoriaus rezervo fondo. Savivaldybės tarybos kolegija neprieštaravo, kad Savivaldybės 
administracijos direktorius iš Administracijos direktoriaus rezervo fondo skirtų lėšas: R. Čepukaičio 
renginiui „Gatvės fiesta - 2011 m.“ organizuoti ir Panevėžio apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos organizuojamai paramos akcijai „Kūrenkime saugiai“. 
 

5. Komisijų darbo organizavimas 
 
Savivaldybės taryba sudarė 2 nuolatines komisijas, privalomas pagal Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo bei Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas.  
Etikos komisija. Savivaldybės tarybos opozicinės Socialdemokratų frakcijos pasiūlymu 

komisijos pirmininku paskirtas pirmininkas Aleksas Varvuolis. Etikos komisijos uždavinys – 
įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, 
didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, skatinti Savivaldybės politikų 
atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei. Komisijos uždavinius, funkcija, komisijos 
narių teises ir pareigas, kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus reglamentuoja Etikos 
komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. 
sprendimu Nr. T1-227.  

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, Komisijos veiklos 
nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T1-125.  

Komisijos posėdžio, įvykusio 2011 m. liepos 25 d., metu nagrinėti trys administracinių 
teisės pažeidimų protokolai, dėl kurių, vadovaujantis ATPK 287 straipsnio 3 punktu bei 
atsižvelgiant į tai, kad kompetentingas organas galintis nagrinėti administracinę bylą dėl ATPK 
124-5 straipsnyje reglamentuoto administracinio teisės pažeidimo, yra Pasvalio rajono savivaldybės 
administracija (toliau – Savivaldybės administracija), priimti sprendimai-bylos perduotos nagrinėti 
Savivaldybės administracijai. 

Komisija 2011 m. gruodžio 7 d. posėdyje nagrinėjo vieną administracinių teisės pažeidimų 
protokolą, dėl kurio priimtas sprendimas – vadovaujantis ATPK 208 straipsnio 2 ir 4 punktais bei 
atsižvelgiant į tai, kad administracinio teisės pažeidimo byla netinkamai parengta, bylos medžiagą 
grąžinti Vilniaus apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų 
prevencijos skyriui protokolo trūkumams pašalinti ir papildomai medžiagai pateikti. 

2011 metais pagal savo kompetenciją įvairaus pobūdžio klausimus nagrinėjo kitos 
Savivaldybės tarybos sudarytos nuolatinės komisijos: 

Antikorupcinė komisija (pirmininkas Vismantas Matulas). Komisijos sudarymo ir darbo 
tvarką, tikslus, uždavinius bei Komisijos narių teises ir pareigas reglamentuoja Antikorupcinės 

  



komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu 
Nr. T1-134. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 
įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Pasvalio rajono 
savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programa. 

Komisija posėdžiavo 2011 m. lapkričio 25 d. Posėdžio metu aptartas Komisijos darbo 
organizavimas 2011-2014 metais ir nustatytos vykdytinos priemonės, svarbiausios iš jų: 

 parengti ir pateikti svarstyti Savivaldybės tarybai Pasvalio rajono savivaldybės 2011-
2012 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo plano pakeitimus; 

 kartu su Panevėžio valdyba organizuoti rajono gyventojams bei savivaldybės įstaigų, 
įmonių darbuotojams paskaitą – seminarą korupcijos prevencijos klausimais. 

Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros taryba (pirmininkas Algimantas Mulevičius). 
Komisijos sudarymo ir darbo tvarką, tikslus, uždavinius bei Komisijos narių teises ir pareigas 
reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros tarybos veiklos nuostatai, patvirtinti 
Savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 55. 2011 metais buvo sušaukti 3 
posėdžiai, aptarta 10 klausimų. Pirmame posėdyje buvo išrinkti komisijos pirmininko pavaduotojas 
ir komisijos sekretorė, aptartos darbo kryptys ir būdai, svarstyti knygos apie Gegobrastos kaimą 
leidybos reikalai. Vėlesniuose posėdžiuose vyko diskusijos dėl kultūros padėties gerinimo rajone, 
Pasvalio krašto premijos skyrimo, kraštiečio dailininko Petro Rauduvės kūrinių albumo rėmimo. 

Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo komisija (pirmininkas Alfonsas 
Pulokas). Komisijos sudarymo ir darbo tvarką, tikslus, uždavinius bei Komisijos narių teises ir 
pareigas reglamentuoja Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai, patvirtinti 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-284. Praėjusiais 
metais buvo sušaukti 3 posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi klausimai dėl Pasvalio krašto Garbės 
piliečio vardo suteikimo Vitoliui Trušiui ir Antanui Apyniui. Atsižvelgiant į Pasvalio krašto Garbės 
piliečio vardo suteikimo komisijos 2011 m. spalio 12 d. teikimą, 2011 m. lapkričio 30 d. buvo 
priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas suteikti Pasvalio krašto Garbės piliečio vardą 
matematikos mokslų daktarui Vilniaus universiteto Matematikos fakulteto docentui Antanui 
Apyniui už nuopelnus puoselėjant Pasvalio krašto mokinių matematinius gebėjimus ir išskirtinį 
indėlį plėtojant Pasvalio rajono mokyklų ryšius su Vilniaus universitetu. 

Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė). 
2011 metais buvo sušaukti 6 posėdžiai, kuriuose patvirtinta Pasvalio rajono jaunimo pilietiškumo 
ugdymo, laisvalaikio užimtumo ir jaunimo iniciatyvų skatinimo programų vertinimo forma, teikti 
siūlymai Pasvalio rajono savivaldybės tarybai dėl jaunimo projektų finansavimo, dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2012-2014 metams, tartasi dėl 
akcijos ,,Jaunimo savivaldos diena Pasvalio rajono savivaldybėje“ organizavimo, dėl Jaunimo 
atstovų delegavimo į Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, dėl jaunimo politikos 
įgyvendinimo gairių 2012 m., Dėl Jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas“ forumo 
sušaukimo, Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos plano 2012 metams, dėl jaunųjų 
talentų atrankos Pasvalio rajono savivaldybėje ir projekto ,,Struktūrinio dialogo stiprinimas“ 
planuojant bendrus Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas“ ir Pasvalio 
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos renginius.  

Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba (pirmininkė Dalia 
Vasiliūnienė). Į posėdžius Bendruomenės sveikatos taryba 2011 metais rinkosi 3 kartus. Posėdžių 
metu buvo aptarta Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2010 metų projektų 
finansinė ataskaita, svarstyta 2011 metų programos sąmata. Specialiosios programos sveikatos 
projektų ir ataskaitų vertinimo komisija, į kurios sudėtį įeina 3 Bendruomenės sveikatos tarybos 
nariai, įvertino 38 pateiktas 2010 metų projektų įgyvendinimo ataskaitas, 55 pateiktus 2011 metų 
projektus. Atliktas 2011 metams pateiktų projektų svarstymas ir lėšų paskirstymas, pritarta dėl lėšų 
skyrimo Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų 
programai. Savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T1-101 patvirtinta naujos 
sudėties Bendruomenės sveikatos taryba. Bendruomenės sveikatos taryba išsirinko, o Savivaldybės 

  



taryba 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T1-120 paskyrė Bendruomenės sveikatos pirmininkę. 
Buvo išrinkta pirmininkės pavaduotoja ir sekretorė. Buvo aptartas viešųjų pirčių ir Neįgaliųjų 
draugijos skalbimo mašinų panaudojimo klausimas, pedikuliozės problemos rajono mokyklose. 
Nuspręsta teikti siūlymą Savivaldybės tarybai dėl nemokamų valandų viešosiose pirtyse, socialinės 
rizikos ar mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Aptartos ir numatytos prioritetinės kryptys 
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams 2012 metams, paskelbtas 
projektų konkursas. 

Įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo 
mažinimo ir prevencijos programos 2011 metų priemonių planą, surengta 13 renginių, 20 paskaitų, 
4 pamokos, 1 išvyka, 1 seminaras, 36 akcijos, publikuoti 4 straipsniai, 5 pranešimai laikraštyje 
„Darbas“, internetiniuose tinklapiuose www.sam.lt, www.pasvaliovsb.lt, www.pasvalys.lt, 
www.pasvalietis.lt. Programoje dalyvavo 3 038 dalyviai. Pagrindinis programos įgyvendintojas 
Visuomenės sveikatos biuras. Svarbiausi renginiai: Organizuotas konkurso „Blaivi klasė“ rajono 
finalinis etapas, akcija „Gėlė vietoj cigaretės“, dalyvauta akcijoje „Gimiau nerūkanti/is 2011“, 
skirtoje Pasaulinei dienai be tabako paminėti, organizuotas krepšinio turnyras 3x3 „Kai širdys plaka 
išvien“, sporto renginys, skirtas Dienai be automobilio paminėti, rajoninis konkursas „Laisva klasė 
nuo (be) svaigalų“. Konferencijoje „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija Pasvalio rajone“. 
komisijos pirmininkas Povilas Balčiūnas skaitė pranešimą „Alkoholizmo ir narkomanijos paplitimo 
problemos Pasvalio rajone“. Gruodžio mėn. Pasvalio rajono mokyklose vyko integruota 
sveikatinimo diena, skirta psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai. 

Surengtas apskritasis stalas–diskusija „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija 
Pasvalio rajone“. 

Mokyklos 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 9 projektai ir jiems finansuoti skirta 11 500 Lt. 

Pasvalio rajono savivaldybė Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba (pirmininkas 
Povilas Balčiūnas). 2011 metais organizuoti 4 posėdžiai, svarstyti šie klausimai: Dėl netinkamai 
atliekamų tėvų pareigų (svarstytos 9 socialinės rizikos šeimos, kurių abu tėvai arba vienas iš tėvų 
netinkamai atlieka savo, kaip tėvų pareigas), Dėl šeimynos steigimo (buvo svarstomas G. 
Barauskienės prašymas dėl šeimynos steigimo), Dėl vienos šeimos įrašymo į socialinės rizikos 
šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, Dėl šeimų išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių 
vaikus, apskaitos (dviejų šeimų prašymai ir seniūnijų rekomendacijos), Dėl vaikų grąžinimo į 
biologines šeimas (du prašymai), Pajiešmenių bendruomenės skundas dėl Kristinos Černauskienės 
netinkamai atliekamų motinos pareigų. 

Socialinės paramos teikimo komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 2011 m. Socialinės 
paramos ir sveikatos skyrius organizavo 12 Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių. Jų 
metu buvo svarstyti 236 gyventojų prašymai dėl vienkartinės pašalpos, 36 prašymai dėl pagalbos į 
namus paslaugos skyrimo, 4 prašymai dėl Buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų 
kompensacijos, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui ir išlaidų kietam kurui (dujos, malkos) skyrimo 
išimties tvarka, 9 prašymai dėl socialinės pašalpos skyrimo išimties tvarka, 126 pranešimai dėl 
socialinių išmokų teikimo būdų parinkimo.  

Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 2011 
m. sušaukta 17 Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijos posėdžių. Komisija svarstė 41 
prašymą: 26 atvejais skirti nemokami pietūs (kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per 
mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai (700 Lt);  15 atvejų 
skirti nemokami pusryčiai mokiniams, kurie auga socialinės rizikos šeimose (kai vidutinės pajamos 
vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 0,5 VRP dydžio (175 Lt).  

Pasvalio rajono savivaldybės Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo 
komisija (pirmininkė Marina Bučinskienė). 2011 metais sušaukta 11 komisijos posėdžių, 
apsvarstyti 106 prašymai, priimti 92 sprendimai dėl didelio, 13 – dėl vidutinio ir 1 – dėl nedidelio 
specialiųjų poreikių lygio. 

  

http://www.sam.lt/
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http://www.pasvalietis.lt/


Pasvalio rajono savivaldybės Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti 
komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 2011 metais Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai 
koordinuoti komisija į posėdį rinkosi 1 kartą. Parengta ir patvirtinta Priklausomybę sukeliančių 
medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programa ir programos 
įgyvendinimo 2011 metų priemonių planas, kuriuos Savivaldybės taryba patvirtino 2011 m. birželio 
29 d. sprendimu Nr.T1-79. Savivaldybės interneto tinklalapyje paskelbta gyventojų apklausa dėl 
nerūkymo zonų Pasvalio mieste.  

Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios 
programos komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 2011 metais Pasvalio rajono savivaldybės 
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos komisija per 2011 metus surengė 4 
posėdžius, apsvarstė 10 klausimų. Atsižvelgiant į komisijos pasiūlymus, Savivaldybės taryba 2011 
m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-87 patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos nuostatus, priėmė 4 sprendimus padengti 
sumokėtas bankui palūkanas: ūkininkams Dariui Sabui, ūkininkei Javdokijai Jarašūnienei, UAB 
„Biobriketa“; įmonės įregistravimo išlaidas: UAB „Žiedlapių lietus“, UAB „Sandvita“, UAB 
„GINTAAM“. Pritarta UAB „Pas Rimą“, UAB „Rugys“, UAB „Mogemas“ ir UAB „Migma 
projects“  vietinių užimtumo iniciatyvų projektams. 

 Visuomeninė sporto taryba (pirmininkas Alfonsas Pulokas). 2011 metais sušaukti 2 
posėdžiai, kurių metu buvo spręsti organizaciniai, sporto klubų finansavimo, sportinės veiklos 
vystymo ir sporto propagavimo klausimai. Taryba teikė pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl AB 
„Pieno žvaigždės“ paramos paskirstymo; pritarė pasiūlymui Pasvalio sporto mokyklos sporto salę 
pavadinti Pasvalio sporto arena „Pieno žvaigždės“; įsteigti vyriausiojo specialisto, atsakingo už 
sportą, etatą. Visuomeninė sporto taryba siūlo rengti pasitarimus ir aptarti sporto vystymo 
klausimus, apie surinktas lėšas, informuoti, kiek lėšų panaudota ir kiek dar jų reikia, kad būtų 
išleista knyga apie Pasvalio sportininkus. 

 
II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI 

 
 Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio  2 dalies  2 ir 3 punktus 
meras savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis 
atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio 
šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros 
taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą.  
 

6. Kitų asmenų įgaliojimas 
 

2011 metais Pasvalio rajono savivaldybės meras išleido 70 potvarkių veiklos organizavimo 
klausimais, iš jų 14 – dėl įgaliojimų suteikimo. Priimta 11 potvarkių, kuriuose suteikti įgaliojimai 
Savivaldybės įstaigų vadovams ar Savivaldybės administracijos specialistams atstovauti 
Savivaldybei ar Savivaldybės administracijai Valstybinės įmonės Registrų centre, 3 – atstovauti 
Savivaldybei teismuose. 

 
7. Darbas regiono plėtros taryboje 

 
Pagal Lietuvos Respublikos regionų plėtros įstatymo nuostatas Savivaldybės meras pagal 

pareigas atstovauja Savivaldybės tarybai Panevėžio regiono plėtros taryboje. Kartu pagal įstatymą, 
Savivaldybės taryba į Regiono plėtros tarybą delegavo Tarybos narį Alfonsą Puloką. 2011  metais 
įvyko 12 Regiono plėtros tarybos posėdžių. Po savivaldybių tarybų rinkimų, įvykusių 2011 m. 
pavasarį, buvo renkama nauja Panevėžio regiono plėtros tarybos vadovybė. 2011 m. birželio 28 d. 
Tarybos pirmininku išrinktas Povilas Žagūnis, Panevėžio rajono savivaldybės meras, o Tarybos 
pirmininko pavaduotoju Gintautas Gegužinskas.  

  



Tarybos posėdžiuose dažniausiai svarstomi projektai, finansuojami pagal 2007–2013 m. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą ir kuriems lėšos skiriamos per regioninę dimensiją. Reikia 
pažymėti, kad pavyko rasti bendrą kabą su kolegomis iš kitų savivaldybių ir nustatyti beveik visus 
tenkinančius kriterijus, dalinantis lėšas projektams. Dabar grįžtama prie jau patvirtintų projektų, nes 
tenka keisti paraiškų pateikimo datas, tikslinti lėšas po įvykusių viešųjų pirkimų konkursų.  

Panevėžio apskrityje tik Rokiškis ir Pasvalys įtraukti į probleminių teritorijų sąrašą. Todėl 
Regiono plėtros tarybos posėdžiuose dažnai buvo svarstomi ir probleminių teritorijų plėtros 
klausimai.  

Priimti 3 kreipimaisi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją ir kitas institucijas, 
nes daug emocijų apskrities savivaldybėse sukėlė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento siekis sumažinti savivaldybėms priklausančių ugniagesių komandų skaičių.  

 
8. Darbas Lietuvos savivaldybių asociacijos taryboje 

 
2011 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-12 Savivaldybės tarybos nariai Gintautas 

Gegužinskas ir Jūratė Jovaišienė Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui išrinkti atstovauti Pasvalio 
rajono savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime. 

2011 m. rugsėjo 26 d. Druskininkuose vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) 
tarybos bei valdybos posėdžiai, kuriuose buvo aptarti aktualūs savivaldybėms klausimai – biudžetų 
formavimo perspektyvos 2012 metais, šilumos ūkis, LSA kaip ES iniciatyvos „Merų paktas“ 
koordinatoriaus vaidmuo Lietuvoje, savivaldybių ugniagesių komandų skaičiaus mažinimas bei 
išrinkti nauji delegatai Europos Sąjungos regionų komitete bei Europos Tarybos vietos ir regionų 
valdžių kongrese. 

Spalio 27 dieną Vilniuje Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba ir taryba svarstė 
savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių, žemės mokesčio, tiesioginių merų rinkimų bei kitus aktualius 
klausimus. 

2011 metais iš Savivaldybių asociacijos gautas 381 raštas. 
Už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui Savivaldybės meras Gintautas 

Gegužinskas apdovanotas „Auksinės krivūlės riterio“ ženklu. 
Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas atstovauja Lietuvos savivaldybių asociaciją ir 

savivaldybes Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongrese (toliau – ET VRVK). Priklauso 
Monitoringo komitetui. 2011 m. Europos taryba numatė atlikti monitoringą Lietuvoje. ET VRVK 
Monitoringo komisija lankėsi Lietuvoje 2011 m. birželio 6-8 d. ir dabar pateikė rekomendaciją „Dėl 
vietos demokratijos Lietuvoje“.  

Rekomendacijoje teigiamai vertinami Lietuvos prisiimti įsipareigojimai dėl vietos 
savivaldos teisių ir numatytos centrinės valdžios konsultavimosi su vietos savivalda procedūros. 
Tačiau kartu reiškiamas susirūpinimas dėl: apskričių valdymo reformos, kurios išdavoje 
savivaldybėms nebuvo suteikta jokių esminių, anksčiau apskritims priklausiusių įgaliojimų; 
nepakankamų savivaldybių funkcijų finansavimo, reikalingo jų paslaugų teikimui užtikrinti; 
savivaldybių kompetencijų ribų siaurinimo (teritorijų planavimo, statybos, žemės nuosavybės 
srityse), kur jos tampa tik vyriausybės politikos vykdytojomis ir neturi savarankiškos politikos 
vykdymo galių; lankstumo galimybės panaudojant tikslines dotacijas atėmimo (pvz. socialinių 
pašalpų mokėjimas); žemu savivaldybių administracijų darbuotojų darbo užmokesčiu, net ir 
lyginant su centrinės valdžios institucijomis ir teisiškai ribotomis savivaldybių galimybėmis jį 
didinti. ET VRVK numato rekomenduoti: užtikrinti pakankamą savivaldybių funkcijų finansavimą; 
suteikti teisę LSA atstovauti savivaldybes teisme; užtikrinti savivaldybėms teisę administruoti 
valstybinę žemę; stiprinti regioninį lygmenį, visų pirma – regionų plėtros tarybas, jų kompetencijas 
bei per jas skirstomą finansavimą, įskaitant ir ES ir nacionalinių programų lėšų skirstymą per RPT; 
skatinti piliečių dalyvavimą vietos politiniame  gyvenime; apsispręsti tiesioginių mero rinkimų. 

 
 

  



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

kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis 
  

2011 metais Pasvalio rajono savivaldybė ir toliau palaikė ryšius su užsienio savivaldybėmis 
partnerėmis, organizacijomis. Ryšiai palaikomi su Norvegijos Karalystės Drangedalo komuna, su 
Prancūzijos Respublikos Lievino savivaldybe, Danijos Karalystės Roskildės komuna, Latvijos 
Respublikos Iecavos savivaldybe bei su Vokietijos Respublikos miestu Obernkirchenu.  

Stiprindami draugystės ir bendradarbiavimo ryšį gegužės 22-23 d. Pasvalio rajone viešėjo 
29 asmenų delegacija iš Danijos Karalystės Roskildės komunos, vadovaujama Pasvalio krašto 
Garbės pilietės Lis Jorgensen. Dauguma delegacijos narių Pasvalio rajono savivaldybės bičiulių 
draugijos „Pasvalys Venner“ nariai. Vizito metu delegacijai surengtos apžvalginės ekskursijos po 
Pasvalio ir Joniškėlio miestus. Savivaldybėje vykusio priėmimo metu Savivaldybės meras Gintautas 
Gegužinskas svečiams pristatė Pasvalio kraštą, aptarė vykdomus projektus, pasidžiaugė nuoširdžia 
lietuvių ir danų draugyste.  

Birželio mėnesį Pasvalio rajono savivaldybės delegacija penkias dienas viešėjo 
Obernkicheno savivaldybėje. Viešnagė sutapo su didžiuliu tradiciniu renginiu – Šaulių švente, 
rengiama kas dveji metai. Vizito metu delegacijos nariai domėjosi Vokietijos švietimo sistema, 
bibliotekininkyste, žemės ūkiu.  

Liepos mėnesį Pasvalio krašte lankėsi Obernkircheno ūkininkų delegacija, kuriuos aplankyti 
Pasvalį pakvietė birželio mėnesį Obernkircheno savivaldybėje viešėję pasvaliečiai ūkininkai. Į 
Pasvalį juos atlydėjo Vokietijoje gyvenantys mūsų kraštiečiai Liudmila ir Saulius Tonkūnai. Beje, 
jų iniciatyva ir buvo užmegzti bendradarbiavimo bei draugystės ryšiai tarp Pasvalio ir 
Obernkircheno savivaldybių.  

Folkloro ansamblio „Trachtengruppe Gelldorf-Obernkirchen“ vadovės Heidi Klaus, 2010 m. 
Pasvalio rajone viešėjusios su oficialia Obernkircheno savivaldybės delegacija, iniciatyva 
užsimezgė Valakėlių kultūros namų vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio (vadovai Lina ir Albertas 
Bartašiai) bei Obernkircheno savivaldybės folkloro ansamblio „Trachtengruppe Gelldorf-
Obernkirchen“ šilta draugystė. Šie kolektyvai spalio mėnesį susitiko Pasvalyje, kur dalyvavo 
tradiciniame folkloro ir kulinarinio paveldo šventėje „Pyraginės“, aplankė Pasvalio rajono 
savivaldybę, Pasvalio Petro Viliešio gimnaziją, dalyvavo Pasvalio krašto muziejaus surengtoje 
edukacinėje programoje. Abu kolektyvai tikisi, kad užsimezgusi šilta draugystė tęsis. Atsidėkodami 
už nuoširdų priėmimą svečiai iš Vokietijos Valakėlių kultūros namų folkloro ansamblį pakvietė 
dalyvauti 2012 m. birželio mėnesį vyksiančiame Obernkircheno folkloro festivalyje.  

Tradiciškai rugsėjo trečiąjį savaitgalį, rugsėjo 16-18 d., buvo švenčiamas Pasvalio miesto 
gimtadienis. Šiais metais miesto šventė buvo skirta ne tik Pasvalio įkūrimo 514-osioms metinėms, 
bet norvegų ir Pasvalio draugystės dvidešimtmečiui paminėti. Rugsėjo 16 d. Pasvalio muzikos 
mokykloje vyko norvegų premijomis apdovanotų mokinių koncertas.  1999 m. skulptoriaus Arūno 
Grušo ir Norvegijos Karalystės Kragero komunos organizacijos Pasvaliui remti iniciatyva gabiems 
Pasvalio muzikos mokyklos mokiniams įsteigtos Drangedalo, Kragero ir Bamble komunų 
stipendijos, skirtos metų mokymosi išlaidoms padengti. Kasmet jas gauna po 3 Muzikos ir po 3 
Dailės skyrių mokiniai. Per tą laikotarpį šiomis stipendijomis paremta daugiau kaip 100 mokinių. 
Pasvalio krašto muziejuje rugsėjo 17 d. surengta nuotraukų, spaudos leidinių iškarpų, įvairių 
dokumentų ir suvenyrų paroda, atspindinti norvegų ir pasvaliečių draugystę. Į parodos atidarymą 
gausiai susirinkę Pasvalio krašto žmonės ir svečiai iš Norvegijos dalijosi prisiminimais apie 
užsimezgusią draugystę ir jos puoselėjimą. Norvegai džiaugėsi, kad per dvidešimt metų darėmės vis 
artimesni, o dabar esame tarsi viena šeima. Tądien norvegai džiugino Pasvalio krašto žmones 
dovanomis. Kolektyvas iš Norvegijos „Ensemble do Nuovo“ (vadovė ir dirigentė Vesta 
Zabulionienė) padovanojo gražų koncertą, Norvegijos Telemarko grafystės ūkininkės suruošė 
vaišes ir visus kvietė paragauti tradicinių norvegiškų vaišių. Ir trečioji įspūdinga norvegų dovana – 
20 tūkst. litų riedučių rampai Pasvalio smegduobių parke įrengti. Rugsėjo 18 d. dosniosios rėmėjos 
Norvegijos pilietės Inger Bekkevik dėka, duris atvėrė Raubonių vaikų ir jaunimo dienos centras.  

  



„Friends of Pasvalys district“ (Norvegija) delegacija gruodžio mėnesį viešnagės metu su 
parama bei Kalėdinėmis dovanomis vaikams lankėsi Pasvalio specialiojoje mokykloje, Grūžių 
vaikų globos namuose, užimtumo centre neįgaliems vaikams „Viltis“. Taip pat aplankė sunkiai 
gyvenančias šeimas. 

Kaip ir kasmet, šiais metais Pasvalio rajone su paramos siuntomis lankėsi Norvegijos 
karalystės „Venner av Litauen“ organizacija.  

Parengti keturi projektiniai pasiūlymai Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo per sieną 
programai. Dviem iš jų, t.y. „Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas 
Lielupės upės žemupyje“ ir „Tarptautinio verslo informacijos tinklo sukūrimas viešosiose 
bibliotekose“ skirtas finansavimas. Projektai įgyvendinami kartu su partneriais iš Latvijos ir 
Lietuvos. Taip pat 2011 metais galutinai užbaigtas tarptautinio projekto „Muziejų prieinamumo ir 
patrauklumo skatinimas Žiemgaloje ir šiaurinėje Lietuvoje“ įgyvendinimas. 

Seimo nario Antano Matulo ir Savivaldybės vadovų iniciatyva 2011 metais Pasvalio rajono 
savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, finansų 
ministrė Ingrida Šimonytė, Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Klemensas Rimšelis, 
krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas 
Stasys Šedbaras vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis, kultūros ministras Arūnas Gelūnas, 
žemės ūkio ministras Stasys Starkevičius, energetikos ministras Arvydas Sekmokas ir sveikatos 
apsaugos ministras Raimondas Šukys. Vizitų metu aptarti Pasvalio kraštui aktualūs klausimai.  

Palaikomi glaudūs ryšiai su Vilniaus pasvaliečių bendrija, kuriai vadovauja poetas Mykolas 
Karčiauskas, asociacija „Joniškėliečių klubas Mažupė“.  

Savivaldybės meras atstovavo Pasvalio rajonui Lietuvos Respublikos Ambasadoje Rygoje, 
minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.  

 
10. Bendradarbiavimas su Vietos veiklos grupe 

 
2008 m. rugpjūčio 27 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-179 „Dėl pritarimo 

Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategijos prioritetams ir finansiniam planui“, kuriame buvo 
pritarta Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategijos prioritetams ir finansiniam planui,  
garantuotas 942 750 Lt Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategijos kofinansavimas. 
Vykdydamas šį sprendimą, Savivaldybės administracijos direktorius pasirašė partnerystės ir 
bendradarbiavimo sutartį su Pasvalio rajono vietos veiklos grupe. 

2011 m. įgyvendinant Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategiją  „Pasvalio rajono 
integruota 2007–2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ buvo 
įgyvendinti keturi Vietos projektai: 

1. Nakiškių krašto bendruomenė, projektas „Gyventojų užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio 
organizavimas Nakiškių kaime“, ES paramos lėšos 27 058,00 Lt, Savivaldybės – 4 181,00 Lt ir 
savanoriškas darbas – 2 584,00 Lt. 

2. Namišių krašto bendruomenė, projektas  Kraštiečių susitikimas „Namišiai kviečia sugrįžti“, 
ES paramos lėšos 59 752,00 Lt, Savivaldybės – 9 020,00 Lt ir savanoriškas darbas – 5 918,00 Lt. 

3. Manikūnų krašto bendruomenė, projektas  „Patalpų renovacija ir pritaikymas Manikūnų 
krašto bendruomenei teikiamų bendruomeninių paslaugų organizavimui“, ES paramos lėšos 52 
649,00 ir Savivaldybės – 7 951,00 Lt. 

4. Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenė, projektas „Jaunimo laisvalaikio ir sporto 
centro įkūrimas Švobiškio kaime“, ES paramos lėšos 26 048,00 Lt ir savanoriškas darbas – 2 
784,00 Lt. 

2011 m. pradėti įgyvendinti Vietos projektai trys bendruomenių ir du biudžetinių įstaigų: 
1. Deglėnų bendruomenė, projektas „Išnykusių kaimų atnaujinimo parko įkūrimas“, ES 

paramos lėšos 54 356,00 Lt, Savivaldybės – 1 342,00 Lt ir savanoriškas darbas – 12 247,00 Lt. 
2. Norgėlų bendruomenė, projektas „Biuro ir sporto inventoriaus įsigijimas Norgėlų 

bendruomenės paslaugų organizavimui“, ES paramos lėšos 35 480,00 ir Savivaldybės – 8 870,00 
Lt. 

  



3. Valakėlių kaimo bendruomenė, projektas „Priemonių kultūros veiklai ir laisvalaikiui 
įsigijimas, kultūrinės veiklos plėtojimas“ ES paramos lėšos 48 000,00 ir Savivaldybės – 12 000,00 
Lt. 

4. Pumpėnų vidurinė mokykla, projektas „Sveikatingumo centro įkūrimas“, ES paramos lėšos 
39 947,00 Lt, Savivaldybės – 9 664,00 Lt ir savanoriškas darbas – 2 000,00 Lt. 

5. Grūžių vaikų globos namai, projektas „Grūžių kaimo jaunimo ir globos namų vaikų, 
laisvalaikio užimtumas“, ES paramos lėšos 50 250,00 ir savivaldybės – 9 788,00 Lt. 

 
III. SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR 

ĮMONIŲ VADOVŲ VEIKLOS KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA 
 

 Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktą 
meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių 
vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus.  
 

Pasvalio rajono savivaldybės viešojo administravimo įstaigų veiklai kontroliuoti ir rajono 
problemoms spręsti 2011 metais kiekvieną mėnesį buvo organizuojami išplėstiniai pasitarimai su 
seniūnijų seniūnais, kuriuose dalyvavo Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės 
mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas, 
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius ir Savivaldybės 
administracijos specialistai, įmonių, įstaigų vadovai. Iš viso 2011 metais įvyko 12 išplėstinių 
pasitarimų, iš jų 2 išvažiuojamieji pasitarimai Pumpėnų, Namišių seniūnijose. 

Pasitarimuose aptarti ir spręsti klausimai, susiję su seniūnijų vietinio ūkio reikalais: gatvių 
ir kelių prižiūra ir tvarkymu, įstaigų patalpų remontu ir priežiūra, krovininio transporto srautų 
reguliavimu, gatvių ir gyvenviečių apšvietimu, mokyklų, bibliotekų ir seniūnijų patalpų šildymo 
išlaidų taupymu, gyvenviečių ir gėlynų tvarkymu, komunalinių atliekų, saugojimu, surinkimu ir 
išvežimu, konteinerių pastatymu, priešgaisrinių vandens telkinių įrengimo. Pasitarimuose nagrinėti 
klausimai dėl civilinės saugos, melioracijos, bešeimininkio turto registracijos, saugotinų 
kraštovaizdžio objektų, želdinių priežiūros po elektros laidais.  

Išplėstiniuose pasitarimuose Savivaldybės administracijos specialistai informavo apie 
Savivaldybės biudžeto lėšas, socialinio būsto skyrimo taisykles, mokyklų tinklo reorganizavimo 
planus, kapinių tvarkymą, gyvenviečių apželdinimo ir medžių kirtimo taisykles, atliekų rūšiavimą ir 
konteinerių aikštelių įrengimą, didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės veiklą, taip pat apie 
vykdomas pilietines akcijas, konkursus, kultūrinius renginius.  

2011 metais su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais įvyko 36 pasitarimai, kurių 
metu aptarti visiems skyriams aktualūs klausimai, spręstos iškilusios problemos.  

Reguliariai viešosios tvarkos užtikrinimo klausimai aptariami su Pasvalio policijos 
komisariato viršininku Mariumi Jablonsku. Viešosios tvarkos ir gyventojų rimties klausimai 
aptariami susitikimuose su gyventojais, bendruomenėmis. 

 
IV. VEIKLOS VIEŠUMAS, BENDRUOMENĖS NARIŲ ĮTRAUKIMAS Į VIETOS 

REIKALŲ TVARKYMĄ 
 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punktą, 
meras rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių 
bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą. 

 
Visuomenės informavimo priemonėms teikiama oficiali informacija apie Savivaldybės 

institucijų veiklą. Informacija apie socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius įvykius 
skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt, rajono spaudoje. Spaudos leidiniams 
perduodama informacija apie Savivaldybės administracijos skyrių veiklą.  

  

http://www.pasvalys.lt/


Pradėtas kaupti Pasvalio krašto televizijos „Langs“ laidų archyvas, laidas gyventojai gali 
matyti Savivaldybės interneto svetainėje  adresu www.pasvalys.lt. 

Rengiamos spaudos konferencijos arba klausimai betarpiškai pristatomi visuomenei. 
Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas kiekvienais metais dalyvauja kaimų 

bendruomenių ataskaitiniuose susirinkimuose, seniūnijų šventėse, nevyriausybinių organizacijų, 
bibliotekų, Kultūros centro, ugdymo įstaigų, organizuojamuose renginiuose.  

Per praėjusius metus susikūrė 4 naujos bendruomenės: Žadeikių bendruomenė, Girsūdų krašto 
bendruomenė, Kraštų bendruomenė, Šimonių krašto bendruomenė. 

Tradicija tampa lapkričio–gruodžio mėnesiais seniūnijose vykstantys Savivaldybės ir 
Administracijos vadovų  susitikimai su seniūnijos, bendruomenės, kultūros, bibliotekų, mokyklų ir 
religinių bendruomenių atstovais. Šių susitikimų metu buvo pristatyta rajono ekonominė padėtis, 
aptartos opios seniūnijų problemos, tartasi dėl 2012 m. biudžeto projekto, diskutuota aktualiais 
klausimais. 

Viena iš piliečių ir valdžios bendradarbiavimo formų – seniūnaitijos. 
2011 metų pabaigoje baigėsi daugumos pirmųjų seniūnaičių dviejų metų kadencija. Nauji 

rinkimai seniūnaitijose prasidėjo lapkričio mėnesį. Iki metų pabaigos išrinkta 18 seniūnaičių (iki 
kovo 15 d. išrinkti 37 seniūnaičiai iš 38 seniūnaitijų). Dauguma seniūnaičių išrinkti antrai 
kadencijai. Pakartotiniai seniūnaičių rinkimai vyko Daujėnų, Tetirvinų, Vaškų seniūnaitijose. 

 
V. ILGALAIKIŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO 

KONTROLĖ 
 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punktą meras 
rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorinės raidos analizės ir ilgalaikių 
socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo 
kontrolė. 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 588 patvirtino 
Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 metų programą. Šioje 
programoje nustatyti probleminės teritorijos plėtros strateginiai tikslai ir uždaviniai, priemonės 
jiems įgyvendinti, finansavimo šaltiniai. Vykdant šią programą tęsiamas projekto ,,Pasvalio miesto 
centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“, Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių 
kvartalo viešosios infrastruktūros plėtra ir socialinio būsto rekonstrukcija.  

2011 m. vasario 9 d. Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-15 patvirtino Pasvalio rajono 
etninės kultūros plėtros programą ir priemonių planą 2011-2014 metams. Artėja atsiskaitymo laikas 
už praėjusius metus ir manau, kad sprendimo vykdymą kontroliuojantys Savivaldybės tarybos 
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas ir Kultūros taryba netrukus mums pateiks informaciją apie 
šios programos vykdymą. Bendrai galima pažymėti, kad priemonės, numatytos plane, vykdomos ir 
kultūros įstaigos informuoja apie tai savo ataskaitose.  

Savivaldybės taryba 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-134 patvirtinimo Savivaldybės 
paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų 
programą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija skyrė 60 mln. litų šios programos 
įgyvendinimui Lietuvoje. 2012 m. vasario mėn. pradžioje  mūsų rajono gyventojai buvo užpildę 
112 paraiškų ir tikėtina, kad jos ir dar nemažai kitų pasieks Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir gaus 
finansavimą. Pagal taisykles numatyta, kad vienas projektas gali gauti ne daugiau kaip 10 tūkst. litų 
paramą.  

 
 

VI. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 M. VERSLO SITUACIJOS APŽVALGA 

 

  

http://www.pasvalys.lt/


2011 m. Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno 30856 gyventojai, iš jų 14685 vyrai ir 16171 
moteris. Miestuose (Pasvalyje ir Joniškėlyje) – 9294, kaimuose – 21562 gyventojai.   

2011 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 93 nauji, išregistruoti 25 ūkininkų ūkiai. 
Metų pabaigoje registre įregistruoti 2126 ūkininkų ūkiai. 

Statistikos departamento duomenimis 2011 metų pabaigoje Pasvalio rajone buvo įregistruoti 
889 ūkio subjektai. Įregistruotų įmonių skaičius 2011 metus lyginant su 2010 metais sumažėjo 4,2 
proc. 

 
Pasvalio savivaldybės teritorijoje įregistruotų juridinių asmenų skaičius 2009–2011 m. 

Data 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 

Juridiniai asmenys  viso 872 929 889 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
 

Pasvalio rajono savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius 2011 metų pabaigoje – 444 
įmonės, iš jų – 267 veikiančios mažos ir vidutinės įmonės.  

 
Pasvalio savivaldybės teritorijoje veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal metus ir teisinę formą 

2011 m. pabaigoje 
 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius  

Pasvalio r. sav.   
2011-12-

31. 
Valstybės įmonė 0 
Savivaldybės įmonė 0 
Visuomeninė organizacija 0 
Labdaros ir paramos fondas 0 
Akcinė bendrovė 1 
Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija 4 
Šeimyna 1 
Profesinė sąjunga 0 
Kooperatinė bendrovė 5 
Bendrija 3 
Tikroji ūkinė bendrija 0 
Valstybės biudžetinė įstaiga 0 
Žemės ūkio bendrovė 11 
Viešoji įstaiga 4 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga 32 
Uždaroji akcinė bendrovė 151 
Asociacija 129 
Kredito unija 4 
Individuali įmonė 99 
Iš viso pagal teisines formas 444 

                    Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
 
Pastaba: Veikiančiais ūkio subjektais laikomi ūkio subjektai, teikiantys statistines ataskaitas atitinkamiems Statistikos 

departamento skyriams, įmonių deklaracijas bei metinius balansus – Mokesčių inspekcijai ir ketvirtines ataskaitas – Socialinio 
draudimo fondo valdybos skyriams. Į veikiančių ūkio subjektų skaičių neįskaičiuojami įmonių filialai ir atstovybės. 

  



 
Pateiktose lentelėse matome didelį skirtumą tarp įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų, 

atitinkamai 889 ir 444 ūkio subjektai. Taip yra todėl, kad daug ūkio subjektų yra sustabdę savo 
veiklą ir neišsiregistravę iš juridinių asmenų registrų centro.  

2009 - 2011 metų laikotarpiu pastebimas sulėtėjęs Pasvalio rajono įmonių vystymasis bei 
steigimas, pasireiškė įmonių bankroto, likvidavimo bei uždarymo atvejai. Įmonių skaičiaus 
mažėjimą įtakojo mokestinės bazės pasikeitimas šiuo laikotarpiu, žemas vartojimo lygis, 
biurokratiniai barjerai, reikalingų investicijų verslo pradžiai nebuvimas. 2009 - 2011 metų 
laikotarpiu vyko mažų veikiančių įmonių statuso pakeitimo ir persitvarkymo tendencijos, t.y. 
individualiosios įmonės persitvarkė į uždaras akcines bendroves.  

 Dauguma Pasvalio rajono smulkiųjų ir vidutinių įmonių orientuojasi į vidaus rinkos vartotojus, 
dominuoja individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės. Veikiančios Pasvalio rajono įmonės 
nėra specializuotos, jos užsiima ne viena veiklos rūšimi, naujai besisteigiantys verslo subjektai ieško 
įvairių optimalių veiklos sprendimų, esamos įmonės keičia veiklos rūšis bei gamybos apimtis. 

  

              Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2011 metų pabaigoje 

Pasvalio r. sav.  2011.12.31 
Valstybės įmonė  
Akcinė bendrovė 1 
Kooperatinė bendrovė 5 
Tikroji ūkinė bendrija 0 
Žemės ūkio bendrovė 11 
Uždaroji akcinė bendrovė 151 
Individuali įmonė 99 
Iš viso pagal teisines formas 267 

 
Iš viso 2011 metais Pasvalio rajone buvo įregistruoti nauji 32 ūkio subjektai, tame skaičiuje 

mažų ir vidutinių įmonių – 16.  
2011 metais rajone įregistruotos 5 asociacijos, 4 garažų bendrijos, 13 uždarųjų akcinių 

bendrovių, 3 individualiosios įmonės, 2 viešosios įstaigos, 2 bendruomenės, 2 žemės ūkio 
bendrovės, 1 susivienijimas. 

Lyginant 2009 - 2010 metų laikotarpių duomenis pastebime, kad mažų ir vidutinių įmonių 
steigimasis šiuo laikotarpiu rajone išliko tolygus ir artimas 2011 metams, praėjusiais laikotarpiais 
steigėsi po 18 įmonių. 

 Lyginant 2010 - 2011 metų laikotarpių duomenis pastebime, individualiųjų įmonių 
sumažėjimo tendencijas nuo 117 iki 99 įmonių, t.y. sumažėjo 15,4 proc., ir uždarųjų akcinių 
bendrovių nežymų augimą nuo 146 iki 151 įmonės, t.y. padidėjo 3,3 proc. 
Viena iš veiklos rūšių, kuria verčiasi rajono gyventojai, yra individuali veikla pagal verslo 
liudijimus ir individualios veiklos pažymas.  

2011 m. pabaigoje Pasvalio rajone Panevėžio apskrities VMI mokestinių prievolių 
departamento mokesčių mokėtojų skyriaus Pasvalio poskyrio duomenimis su verslo liudijimu dirbo 
551 gyventojai ir 149 gyventojams buvo išduotos individualios veiklos vykdymo pažymos. 
2011 metais  83 asmenys įregistravo ir pradėjo naują individualią veiklą. 
 Per paskutinius dvejus metus rajone smulkiųjų verslininkų dirbančių su verslo liudijimu 
2009 m. - 2011 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 1195 iki 551, t.y. sumažėjo 54 proc., tačiau išaugo 
dirbančiųjų su verslo pažyma dirbančiųjų skaičius  nuo 99 iki 149 gyventojų, t.y. padidėjo 33,5 
proc. Tokius pokyčius lėmė paskutiniais metais pasikeitusi gyventojų dirbančių su individulia 
veikla mokestinė bazė. Skatindama verslą, Savivaldybės taryba kiekvienais metais nustato 
mažesnius fiksuotus pajamų mokesčio dydžius individualiai veiklai vykdyti. 

  



Rajono įmonių veikla labai įvairi. Pagal ekonominės veiklos rūšis rajone dominuoja 
didmeninė ir mažmeninė prekyba. Šią veiklą, kaip pagrindinę, nurodo per 30 procentų rajone 
veikiančių įmonių. Taip pat vyrauja kita aptarnavimo veikla, transportas, statybos darbai, žemės 
ūkis. Pagal darbuotojų skaičių Pasvalio rajone vyrauja mažos įmonės, turinčios nedaug dirbančiųjų, 
kuriose dirba iki keturių darbuotojų ir ši tendencija metai iš metų išlieka ta pati, nesikeičia.  

Pasvalio rajone atskirose seniūnijose skirtingais laikotarpiais įmonės buvo steigiamos 
netolygiai. Daugiausia įmonių įregistruota Pasvalio mieste. Čia sutelkta virš 50 proc. visų rajone 
veikiančių įmonių, pagrindinė dalis šiame skaičiuje sudaro mikroįmonės, kuriose veiklą vykdo 
įmonės savininkas arba jo šeimos nariai. 

Verslumo lygis (įmonių skaičius, tenkantis vienam tūkstančiui gyventojų) Pasvalio rajone 
ženkliai atsilieka nuo Lietuvos Respublikos vidurkio, kadangi dauguma įmonių koncentruota 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Didžioji Pasvalio rajono smulkiųjų ir vidutinių įmonių dalis 
orientuojasi į vidaus rinkos vartotojus, dominuoja individualios įmonės, uždarosios akcinės 
bendrovės. Dirbantys vidaus rinkoje rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai ypač susiduria su 
rinkos talpumo ir gyventojų perkamosios galios problemomis, kurios itin riboja gamybos ir 
realizavimo apimčių augimą. 

 
VII. PAGRINDINIAI 2011 METŲ DARBAI 

 
11. Finansų srityje 

 
                              SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMAS 
 
Pajamos. Savivaldybės tarybos 2011 metus savivaldybės patvirtintame biudžete numatyta 

gauti  73307,2 tūkst. Lt pajamų, gauta 71674,8 tūkst. Lt. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 97,8 
proc. 

                                       
Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos                                                              tūkst. Lt 
Eil. 
Nr. 

Pajamų pavadinimas Patikslintas 
2011 m. 
pajamų 
planas 

2011 m. 
įvykdy-
mas 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdymas 
(proc.) 

Pajamų 
struktūra 
pagal 
įvykdymą 
(proc.) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Mokesčiai 25327,0 24185,8 -1141,2 95,5 33,8 
1.1. Gyventojų  pajamų 

mokestis (gautas iš VMI) 
12600,0 12182,4 -417,6 96,7 17,0 

1.2. Gyventojų pajamų 
mokestis savivaldybių 
išlaidų struktūros 
skirtumams išlyginti 

5056,0 5076,0 +20,0 100,3 7,1 

1.3. Gyventojų pajamų 
mokestis savivaldybių 
pajamoms iš gyventojų 
pajamų mokesčio 
išlyginti 

5014,0 4501,0 -513,0 89,8 6,3 

1.4. Turto mokesčiai 2440,0 2185,7 -254,3 89,6 3,1 
1.5. Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 
217,0 240,7 +23,7 110,9 0,3 

2. Dotacijos 44434,6 44224,0 -210.6 99,5 61,7 
2.1. Valstybinėms 

(perduotoms 
16580,8 16370,9 -209,9 98,7 22,8 

  



savivaldybėms) 
funkcijoms atlikti 

2.2. Mokinio krepšeliui 
finansuoti 

23259,1 23258,5 -0,6 99,9 32,5 

2.3. Kitos dotacijos 4260,0 4259,9 -0,1 100 5,9 
2.4. Europos Sąjungos 

finansinės paramos lėšos  
334,7 334,7  100 0,5 

 
3. Kitos pajamos 3361,3 3069,5 -291.8 91,3 

 
4,3 

 

4. 
Materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
realizavimo pajamos 

165,8 177,0 +11,2 93,7 0,2 

5. 
Iš kitų savivaldybių 
gautos mokinio 
krepšelio lėšos 

18,5 18,5  100  

6. 
Iš viso visi mokesčiai, 
dotacijos, pajamos ir 
sandoriai 

73307,2 71674,8 -1632,4 97,8 100 

7. 
Praėjusių (2010 m) lėšų 
likučiai 

2080,7 2080,7    

8. Paskolos 3810 3527,4    
9. Iš viso 79197,9 77282,9     

  
Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas  79197,9  tūkst. litų. 

Išleista  76333,4 tūkst. litų. Išlaidų planas įvykdytas 96,4 proc.  
 

Pasvalio rajono savivaldybės 2011 m.biudžeto išlaidos                                                         tūkst.Lt             
Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas 2011m. 
išlaidų planas 

 

2011 m. 
išlaidų 

įvykdymas 
 
 

Įvykdyta +/ 
neįvykdyta - 

Plano 
įvykdy

mas 
(proc.) 

Išlaidų 
struktūra 

pagal 
įvykdymą 

(proc.) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Bendrosios valstybės 

paslaugos 
11717,7 

 
11137,7 -580,0 95,1 14,6 

  2. Gynyba 71,8 48,0 -23,8 66,9 0,1 

3. 
Viešoji tvarka ir 
visuomenės apsauga 

1291,1 1286,1 -5,0 99,6 1,7 

4. Ekonomika 2765,7 1949,0 -816,7 70,1 2,6 
  5. Aplinkos apsauga 337,8 256,4 -81,4 75,9 0,3 

6. 
Būstas ir komunalinis 
ūkis 

4119,4 3793,6 -325,8 92,1 
5,0 

 
7. Sveikatos apsauga 215,8 173,1 -42,7 80,2 0,2 

  8. Poilsis, kultūra ir religija 5320,0 5018,6 -301,4 94,3 6,6 
9. Švietimas 35825,6 35402,7 -422,9 98,8 46,3 
10. Socialinė apsauga 17487,2 17220,1 -267,1 98,5 22,6 

 Iš viso išlaidų 79152,1 76285,3 -2866,8 96,4 100 
 
 

Kitoms savivaldybėms 
perduotos mokinio 
krepšelio lėšos 

45,8 48,1    

  



 Iš viso išmokų 79197,9 76333,4    
 

 Savivaldybės skola. Negrąžintų paskolų likutis 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 9851,2  tūkst. 
Lt. Per 2011 metus grąžinta 1097,1 tūkst. Lt paskolų, sumokėta 241,9 tūkst. Lt palūkanų. Per 2011 
m. pasirašytos dvi kreditavimo sutartys su AB SEB banku dėl ilgalaikių paskolų investiciniams 
projektams finansuoti 732,0 tūkst. Lt ir 2200,0 tūkst. Lt  sumai.  

 Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas. Kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas 2011 m. 
gruodžio 31 d. buvo 3392,0 tūkst. Lt, iš jų 642,1 tūkst. Lt kreditinis įsiskolinimas daugiau kaip 45 
dienų. Didžiausi įsiskolinimai: 753,4 tūkst. Lt socialinės išmokos, 482,5 tūkst. Lt  darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, 911,6 tūkst. Lt už komunalines paslaugas. Savivaldybės 
taryba 2012 metų vasario 15 d. patvirtino 2012 metų Pasvalio rajono savivaldybės biudžetą. 
Patvirtintame biudžete numatytos išlaidos skolų padengimui, tačiau Savivaldybės administracija 
turi daugiau dėmesio skirti skolų ir pradelstų mokesčių išieškojimui.  
.  

12. Švietimo srityje 
 

 2011 metais buvo tęsiamas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2004-2012 metais bendrojo plano (patvirtintas Savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 2 
d. sprendimu Nr. T1-179, patikslintas Savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 
T1-212) įgyvendinimas. Nebevykdomas ugdymas Girsūdų, Norgėlų pradinio ugdymo, Kiemėnų 
ikimokyklinio ugdymo skyriuose. Po vieną 1-4 klasių komplektą yra 5 (2010 m. buvo 6) pradinio 
ugdymo skyriuose (Jurgėnų, Kriklinių, Meškalaukio, Švobiškio ir Žilpamūšio).  

Savivaldybėje toliau mažėja mokinių skaičius: 2011 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 
Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4095 mokiniai, t.y. 309 mokinių mažiau negu 
2010 m. (2010 m. – 4404). Pasvalio m. bendrojo lavinimo mokyklose mokinių sumažėjo 121 
(neskaičiuojant Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 
centro): 2010 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, buvo 1911 mokiniai, o 2011 m. rugsėjo 1 d.  – 1790 
mokinių.  
 Mokinių skaičiaus mažėjimas turi įtakos klasių komplektų skaičiui. Lyginant su 2010 m., 
klasių komplektų sumažėjo 18 (2010 m. buvo iš viso 256; 2011 m. – 238 komplektai). Veikia 17 
priešmokyklinio ugdymo grupių (lanko 217 vaikų).  
 2011 m. Savivaldybėje savo veiklą toliau plėtojo Vaiko dienos centrai: Dagiuose, 
Deglėnuose, Gulbinėnuose, Kraštuose, Nakiškiuose, Puškoniuose ir Žadeikoniuose. Atidaryti dar 
du – Norgėluose ir Raubonyse. Plėtojama veikla Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame 
centre (koordinatorius – Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo 
skyrius). Yra parengtos ir sėkmingai vykdomos įvairių krypčių edukacinės programos. 2011 m. 
pasiūlytos 7 naujos programos. 
 Suaugusieji įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turi galimybę Pasvalio jaunimo ir 
suaugusiųjų mokymo centre. 2011–2012 m. mokosi 113 klausytojų. Pasvalyje ir Vaškuose veikia 
neakivaizdinio mokymo klasės.  

2011 metais Pasvalio rajono ugdymo įstaigos aktyviai dalyvavo Pasvalio rajono 
savivaldybės administracijos paskelbtuose konkursuose: 

- Vasaros socializacijos programų konkurse finansuota 17 projektų. 2011 metų vasarą 
užimta 566 vaikų ir paauglių. Programų vykdymui panaudota 45 138 Lt. 

- Jaunimo iniciatyvų projektams panaudota 25 000 Lt. Paremta 19 programų. 
 - Dalyvaujama ES programoje „Veiklus jaunimas“. Gautas finansavimas tarptautiniam 
projektui ,,Jaunieji savo krašto ambasadoriai“ (Pasvalio Petro Vileišio ir Vokietijos Obernchirkeno 
gimnazijų mainų projektas). Projektui skirta 10600 Lt. 
 - Organizuota tradicine tapusi akcija ,,Kuriame jaukią mokyklos aplinką“. Projektas 
vykdomas nuo 2000-ųjų metų.  
 Jau antri metai Pasvalio rajono ugdymo įstaigos dalyvauja šalies geriausiai tvarkomų 
švietimo įstaigų teritorijų apžiūros konkurse. Šio konkurso ikimokyklinių ugdymo įstaigų grupėje 

  



Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“  aplinka pripažinta viena iš 10 geriausiai tvarkomų aplinkų 
ir apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dovana ir Padėkos raštu už 
ilgametį sistemingą ir racionalų aplinkos tvarkymą ir kraštovaizdžio kūrimo viziją; Pasvalio Svalios 
pagrindinė mokykla – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dovana ir Padėkos 
raštu už individualumo paieškas tvarkant aplinką.  

12-ojo Lietuvos mokyklų interneto svetainių konkurse „Geriausia svetainė 2011“ lopšelis-
darželis „Liepaitė“ užėmė antrą vietą. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos muziejus pripažintas vienu iš geriausių šalyje. 
2011 m. Savivaldybėje gyveno 6715 jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų. Iš jų: vaikinų – 

3782, merginų – 2933. Mieste (Pasvalyje ir Joniškėlyje) gyvena 1522 jauni žmonės, kaime – 5193. 
Veikia 11 jaunimo organizacijų. Yra 13 Mokinių tarybų (2 gimnazijų, 3 vidurinių ir 8 pagrindinių 
mokyklų). Mokyklose veikia neformalios įvairių veiklos sričių (žalingų įpročių prevencijos, 
laisvalaikio organizavimo, informacinės sklaidos ir kt.) grupės. Pasvalio rajono seniūnijose dirba 9 
sporto organizatorių kaimo jaunimui, veikia 14 sporto klubų. 

Jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyta, kad savivaldybės institucijos formuoja ir 
įgyvendina savivaldybės jaunimo politiką. Savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu 
Nr. T1-105 sudaryta Savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Praėjusiais metais Jaunimo iniciatyvų ir 
laisvalaikio užimtumo projektų finansavimo konkursui rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos pateikė 19 paraiškų. Visi projektai buvo įgyvendinti. Iš viso paremta ir įgyvendinta 19 
jaunimo iniciatyvų projektų, kuriems įgyvendinti skirta 25 000 Lt. 

Gražia tradicija tampa Jaunimo savivaldos diena savivaldybėje, kuri praėjusiais metais vyko 
gegužės 12 d.  

Toliau tęsiamas Pasvalio rajono jaunimo reikalų tarybos ir Bendruomenių sąjungos 
bendradarbiavimas. 

2011 metais didelis dėmesys buvo skiriamas jaunimo sveikatinimui, vykdyti bendri jaunimo 
organizacijų, jaunimo grupių prie kaimo bendruomenių, Vaiko dienos centrų ir Visuomenės 
sveikatos biuro inicijuoti renginiai. Net jaunimo muzikos šventėje ,,Gatvės fiesta“ buvo neužmiršta 
sveika gyvensena. Vaikų vasaros poilsiui organizuoti įvykdyta 17 programų. Veikė 8 dieninės, 1 
sukarinta mobili, 1 mokslinė, 2 turistinės, 4 meninės stovyklos. 2011 metų vasaros poilsiui 
organizuoti išleista 45 138 Lt. 

Tačiau rajono jaunimo politikos problematikoje – spręstinos problemos, susijusios su 
jaunimo ir šeimų migracija, nusikalstamumo prevencija, sveikatos apsauga ir jos stebėsena, 
turiningo ir visaverčio laisvalaikio užtikrinimas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į saugios aplinkos 
kūrimą, kovoti prieš įvairaus pobūdžio prievartą (reketą, tyčiojimąsi, psichologinę ir fizinę 
prievartą), ieškoti naujų, įvairesnių užimtumo ir saviraiškos formų ir būdų. Menkai išvystytos 
neorganizuoto, neįgalaus ir rizikos grupės jaunimo poreikius atitinkančios paslaugos (laisvalaikio 
užimtumo, kultūros ir sporto srityse). Mažas skaičius aktyvių jaunų žmonių kaimo bendruomenėse. 
Menkas jaunų žmonių domėjimasis politika ir visuomeniniu gyvenimu.  
 

13. Kultūros ir sporto srityje 
 

2011 m. rajono bibliotekose užsiregistravo 8995 skaitytojai (29,1 (2010 m. – 29,3) proc. 
visų rajono gyventojų), sulaukta 274751 lankytojo, iš jų 38806 virtualių. Jiems išduota 352479 egz. 
spaudinių, kitų dokumentų. Iš jų – 27,5 proc. grožinės literatūros, 60,5 proc. perskaitytų spaudinių  
sudaro periodika, ir 12 proc. – mokslo populiarioji literatūra, rankraščiai, stalo žaidimai. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, vykdydama kultūros funkciją, praėjusiais 
metais nemažai dėmesio skyrė literatūros renginių organizavimui. Aktyviai bendradarbiaudamos su 
rajono kaimų, mokyklų bendruomenėmis, Vilniaus pasvaliečių bendrija ir Lietuvos leidyklomis, 
rajono bibliotekos organizavo 498 renginius. Viešoji biblioteka kartu su mobiliąja biblioteka 
surengė 84 renginius suaugusiems, vaikams ir jaunimui.   

2008 m. Lietuvoje prasidėję projektas „Bibliotekos pažangai“ per pastaruosius kelerius 
metus visiškai atnaujino rajono bibliotekų kompiuterinę ir kitą technologinę įrangą. Tai leido 

  



bibliotekose sukurti  modernių, netradicinių paslaugų, kurių dėka pavyko pritraukti daugiau 
lankytojų.  

Per metus projektas į rajono bibliotekas investavo 406200 litų. Biblioteka kartu su Pasvalio 
rajono savivaldybe dalyvavo rengiant projektą „Tarptautinio verslo informacijos tinklo sukūrimas 
viešojoje bibliotekoje“. Pasitelkusi Europos Sąjungos paramą ir bendradarbiaudama su partneriais 
iš  Latvijos, ir Lietuvos biblioteka ruošiasi žengti ir į verslo erdvę – antrasis projektas 
skatins  jaunimą steigti įmones, rengti verslumo akademijas, teikti pažangias idėjas. Bus renovuota 
dalis bibliotekos patalpų ir sudarytos sąlygos informacijos verslininkams teikimui. Europos 
Sąjungos skirta parama – 771 605 Lt.  

2011 m. biblioteka, padedant partneriams, į Pasvalio rajoną pritraukė 1 254 075 Lt. Parengti 
projektai:  „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams“, „Literatūros dienos ir naktys“, „Knygos kino 
dienos Pasvalio krašte“, Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektas „PASVALIA arčiau 
žmogaus“, Europos dienos minėjimo renginiai Pasvalio krašte „Aš galiu. Tu gali. Mes galim“, 
„Tarptautinio verslo informacijos tinklo sukūrimas viešojoje bibliotekoje“,  

Kasmet gerėja kaimo bibliotekų materialinė bazė. Ataskaitiniais metais į naujas 
suremontuotas patalpas persikėlė Krinčino, Kriklinių ir Girsūdų kaimo bibliotekos. Kaimo 
bibliotekos įkurdintos išties gerose patalpose.  
 Pasvalio kultūros centre ir jo skyriuose minimos visos valstybinės šventės ir atmintinos 
datos, kalendorinės šventės, mėgėjų meninės veiklos kolektyvų inicijuoti renginiai, festivaliai, 
konkursai, nuolat organizuojamos profesionalių dailininkų, tautodailininkų bei moksleivių dailės 
darbų parodos.  

Ypatingas dėmesys skiriamas etninės kultūros puoselėjimui ir sklaidai. Savivaldybės 
tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T1-15 patvirtinta Pasvalio rajono etninės kultūros 
plėtros programa 2011 – 2014 metams. Kiekvieną pavasarį į rajono vaikų folkloro šventę 
„Pavasarėlis linksmas atėjo“ renkasi vis daugiau naujai susibūrusių vaikų folkloro ansamblių, į 
Aukštaitijos vaikų folkloro festivalį „Vaikų velykėlės“ suvažiuoja kolektyvai ne tik iš rajono, bet ir 
visos Lietuvos. Tradiciniais tapo folkloro festivalis „Saula riduolėla“, kaimo kapelų šventė „Kieman 
svečiai suvažiavo“. Folkloro ansamblis „Rags“ praėjusiais metais šventė savo kūrybinės veiklos 
dešimtmetį, ta proga pristatydami naujai parengtą programą „Alutį gėriau“. 

Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais vyksta Vasaros šventės, išnykusių kaimų gyventojų 
sambūriai, kraštiečių suėjimai. Tradicinėmis šventėmis tapo Antaninės Krikliniuose, Žolinė 
Ustukiuose, miestelių šventės Vaškuose ir Joniškėlyje, Oninės Pumpėnuose ir kt.  

Praėjusiais metais daugelis renginių pradėta organizuoti Pasvalio Smegduobių parke. 
Vasaros sezono metu dauguma rajono kolektyvų ir svečių pristatė savo koncertines programas, 
švenčiama gražiausia vasaros šventė – Joninės arba „Jonų vakaruškos“, tradicinė Pasvalio miesto 
šventė. 

Jaunimą suburia jaunimo muzikos festivalis – konkursas „Nauji veidai“, Gatvės muzikos 
dienos renginiai, jaunimo krikščioniškos muzikos festivalis „Proveržis“, alternatyvios mados šventė 
„Išprotėjęs ruduo“. 

Pasvalio krašto muziejų 2011 m. aplankė 35 850 lankytojų, iš jų – 24 587 pavieniai 
lankytojai, 8 099 organizuoti (ekskursijos), 189 edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 3 164 
dalyviai. 90 renginių dalyvavo 6 048 lankytojai.  
 2011 m. surengtos 28 parodos, iš jų 23 muziejuje, kitos kitose įstaigose Pasvalyje ir 
Vilniuje. 
 2011 m. išleisti 2 didesnės apimties leidiniai ir 91 informacinis leidinys. Muziejininkai 
parašė 79 publikacijas rajono ir respublikos spaudoje, parašytos 4 mokslinės publikacijos, skaityti 5 
moksliniai pranešimai konferencijose. 

Turizmo informacijos centrą aplankė 1311 lankytojų, iš jų 32 užsieniečiai. Suteikta daug 
informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas įvairiems leidiniams, el. paštu, telefonu. 
Dalyvauta tarptautinėse turizmo parodose Vilniuje ir Rygoje bei kitose turizmo parodose. Padarytos 
53 vizos, parduoti 329 kelto bilietai, suorganizuotos išvykos 382 žmonėms. 
 2011 m. TV „Langs“ paruošė ir parodė 52 televizijos laidas. 

  



Vienas iš Pasvalio sporto mokyklos tikslų yra koordinuoti ir nukreipti rajone veikiančių 
įstaigų, visuomeninių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą Lietuvos Respublikos kūno 
kultūros ir sporto, sveikatingumo programų įgyvendinimui rajone, sudaryti sąlygas rajono 
gyventojams užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sportinių rezultatų. 
Mokykloje kultivuojamos septynios sporto šakos: rankinis, krepšinis, futbolas, lengvoji atletika, 
boksas, dviračių sportas ir dziudo. 32 grupėse sportavo 447 moksleiviai; iš jų 184 rankininkai, 88 
lengvaatlečiai, 16 krepšininkų, 40 boksininkų, 64 futbolininkai, 23 dviratininkai ir 16 dziudo sporto 
atstovų. Mokykla organizavo ir vykdė  projekto „Rajono moksleivių sporto žaidynės, skirtos 
mokinių Olimpiniam festivaliui, bei dalyvavimas respublikinėse moksleivių sporto žaidynėse“ 
sportinius renginius, projekto „Sportas visiems“ renginius,  populiariausių sporto šakų rajone 
pirmenybes, rajono seniūnijų spartakiadą, tradicinį rankinio festivalį ir respublikines MINI rankinio 
varžybas, ,,Aukštaitijos taurės“ lengvosios atletikos varžybas, bokso ir futbolo turnyrus, vyko 
nacionalinės krepšinio lygos varžybos, Lietuvos moterų ir vyrų rankinio pirmenybės, įvairūs 
bėgimai ir kitos varžybos.  

Pasvalio rajono sportininkai, 2011 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių ketvirtoje rajonų 
grupėje surinkę 1506 taškus, užėmė VIII vietą.  

Nuo 2011 m. tradicinis Pasvalio rankinio festivalis vadinasi jo sumanytojo ir iniciatoriaus 
Aivaro Daugio atminimo rankinio festivaliu. Jo išvakarėse Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta 
paroda, skirta šviesaus atminimo rankinio treneriui, dideliam šios sporto šakos entuziastui ir 
puoselėtojui Aivarui Daugiui.  

Rajono sporto istorijoje naują puslapį atvėrė Pasvalio futbolininkės. Vidmanto Kazlausko 
treniruojama Futbolo centro merginų komanda debiutavo 2011 m. gegužės 1 d. prasidėjusiame 
Lietuvos moterų futbolo pirmosios lygos čempionate. Dabar treniruotes lanko net 18 merginų, 
dauguma jų – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos, Lėvens ir Svalios pagrindinių mokyklų mokinės. 

Lietuvos vaikų (2000 m. gim. ir jaunesnių) futbolo pirmenybėse 6 vietą iškovojo trenerio 
Artūro Čekanausko treniruojama Pasvalio sporto mokyklos komanda. Tai kol kas aukščiausias 
pasvaliečių pasiekimas vaikų futbolo čempionatų istorijoje. 
  Moksleivių žaidynėse 2010–2011m.m. Lietuvos mokinių Olimpiniame festivalyje IV rajonų 
grupėje (32 rajonai ir savivaldybės) užimta 8 vieta ir surinkti 994,5 taškai. Dalyvauta 6 sporto šakų 
varžybose. Rajonui atstovavo 6 komandos.  
 Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio metu dalyvauta 10 sporto šakų varžybose. Rajonui 
atstovavo 23 komandos: iš jų – 4 kaimo mokyklų komandos. Olimpiniame festivalyje Pasvalio 
rajonui atstovavo 200 moksleivių. 
 Sporto mokykloje dirba devyni sporto instruktoriai. Sportinis darbas seniūnijose vyksta 
pagal parengtus sporto renginių planus mokyklų sporto salėse, stadionuose, Kultūros centro skyrių 
patalpose, parkuose, sporto aikštynuose, Sporto mokyklos sporto bazėse. Tai vasaros sporto šventės 
miesteliuose ir kaimuose (Pušalote, Mikoliškyje, Krinčine, Joniškėlyje, Saločiuose ir kt.); įvairių 
sporto šakų draugiškos varžybos tarp seniūnijų; Kalėdiniai, Velykiniai, Joninių turnyrai, tinklinio 
veteranų, krepšinio veteranų, salės ir lauko futbolo turnyrai, krepšinio turnyras 3x3, skirtas 
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti, įvairūs bėgimai ir kiti 
renginiai. 

Seniūnijų sporto organizatoriai – aktyvūs pagalbininkai vykdant seniūnijų šventes, minint  
Florijono dieną. Kartu su Kultūros centru buvo organizuota žiemos palydų – Užgavėnių šventė, 
kurioje dalyvavo 70 sportininkų. Šventės dalyviai galėjo dalyvauti slidinėjimo varžybose, rogučių 
slalome, smiginio varžytuvėse, vaikų ir tėvų estafetėse. Pasvalio miesto šventės metu buvo 
organizuotos teatralizuotos krepšinio 3x3, baudų mėtimo, šaškių, smiginio varžybos. Padėta 
organizuoti ir neįgaliųjų sporto šventę. 

Pasvalio rajone veikia 14 sporto klubų. Sporto klubai organizuoja ir vykdo renginius ir 
sportines varžybas, dalyvauja įvairių sporto šakų federacijų, Lietuvos lygų varžybose ir 
čempionatuose. 
 2011 metais buvo iš Savivaldybės biudžeto sportui buvo skirta 130 tūkst. Lt: sporto klubų 
rėmimui – 80 610,00 Lt; Pasvalio sporto mokyklos programoms: „Moksleivių žaidynės“ – 13 

  



080,00 Lt; „Jaunių žaidynės“ – 12 310,00 Lt, viešosios įstaigos ,,Pasvalio krepšinio klubas“ 
programai – 30 tūkst. Lt. 

Lapkričio 12 d.  iškilmingai atidaryta renovuota Pasvalio sporto mokykla. Po 
rekonstrukcijos Mokykla virto universaliu sporto centru, kuriame  1000 žiūrovų talpinanti salė, 
bėgimo takai, šuoliaduobė, atskira bokso salė ir baseinas.  Čia įrengtos net keturių rūšių pirtys – 
sauna, garinė, rusiška ir infraraudonųjų spindulių; baseinėlis vaikams, sūkurinė vonia. Pasvalio 
sporto mokykla viena iš nedaugelio šalyje gali pasigirti sudariusi sąlygas naudotis baseino 
teikiamais malonumais neįgaliesiems – naudodamiesi specialia įranga, neįgalūs žmonės galės 
savarankiškai, be kitų pagalbos, patekti į baseiną. Pasvalio sporto mokyklos rekonstrukcijos 
projekto įgyvendinimui lėšas skyrė Europos Sąjungos fondai, valstybė, Pasvalio rajono 
savivaldybė  bei AB „Pieno žvaigždės“. Rekonstrukcijos darbus atliko generalinis rangovas UAB 
„Vidstata“.  

14. Vietinio ir žemės ūkio srityje 

 
Priimtos 2 863 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso deklaruota 84166 ha 

žemės ūkio naudmenų. Rajono ūkininkai pretenduoja gauti daugiau kaip 35 mln. litų tiesioginių 
išmokų. 

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre 2012 m. sausio 1 d. buvo 
įregistruotos 7559 žemės ūkio valdos. Per metus atnaujinta apie 4000  valdų, daugiau kaip 1000 
valdų išregistruota pagal gyventojų prašymus.  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 
iniciatyva išregistruotos 158 valdos, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.  

Pasėlių draudime dalyvavo 40 žemės ūkio subjektų. Apdrausta 3 271 ha žemės ūkio 
naudmenų.  
 Parengtas 2011 metų melioracijos darbų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, investicijų 
projektas 3,60 milijonų litų sumai. Iš valstybės biudžeto buvo skirta 813,00 tūkst. litų nepaprastųjų 
lėšų ir 406,60 tūkst. litų paprastųjų lėšų. Pagal parengtą programą sudarytas tikslinis darbų sąrašas 
darbams ir paslaugoms atlikti. 

2011 metais įvykdyta 2011 metų melioracijos darbų programa, įgyvendinamas Pasvalio 
rajono savivaldybės administracijos projektas „Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio 
rajone“. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“, 
sėkmingai užbaigti Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomi 8 projektai, 
įgyvendinami 8 nauji Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektai. 

2011 m. gruodžio 31 d. sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo įrašytos 149 šeimos 
(asmenys): iš jų jaunų šeimų sąraše – 55, neįgaliųjų – 23, našlaičių ir likusių be tėvų globos – 6, 
šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų – 13, bendrame – 49, socialinio būsto nuomininkų, turinčių 
teisę į būsto sąlygų pagerinimą – 3. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose per 
2011 m. apgyvendinta dešimt šeimų (asmenų). 2011 metais gauti 29 šeimų (asmenų) prašymai 
įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus. 

 Per 2011 metus  Savivaldybės tarybos sprendimu nuomininkams parduoti keturi butai ar 
gyvenamieji namai su priklausiniais, kurių remontas ar rekonstrukcija Savivaldybei yra 
ekonomiškai nenaudingi.  

Socialinio būsto fondo plėtra probleminėse teritorijose pastaraisiais metais praktiškai 
nevyksta, socialinio būsto pasiūla nedidėja, o asmenų (šeimų), įrašytų į sąrašus socialiniam būstui 
nuomoti, skaičius sparčiai auga. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, siekdama pritraukti 
ES struktūrinių fondų lėšas socialinio būsto plėtrai, įgyvendina projektą ,,Pasvalio rajono 
savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinės plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 
pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-04-R ,,Socialinio būsto plėtra 
ir jo kokybės gerinimas“. Projektu siekiama didinti Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto 
fondą, kuris būtų nuomojamas nepasiturintiems asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinį 

  



būstą. Projekto veiklos apima pastato, esančio Pasvalio mieste, Nepriklausomybės g. 79 
rekonstrukciją ir pritaikymą socialiniam būstui. Iš viso, įgyvendinus projektą, būtų įrengti 8 butai, 
kurių bendras plotas sudarytų ne mažiau kaip 374,47 kv. m. 

Pasvalio rajone 2012 m. sausio 1 d. buvo 11 galiojančių licencijų verstis mažmenine 
prekyba nefasuotais naftos produktais ir 14 leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba. 

Išduota 11 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, 1 sutikimas užsiimti 
lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais. 

Išduotos 2 ir pratęstas galiojimas 2 licencijų kortelių vežti keleivius autobusais vietiniais 
maršrutais, išduotos 3 licencijų kortelės vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi. 

2011 metais verslo liudijimai yra išduoti 499 rajono gyventojams, iš jų 397 verslo liudijimai 
išduoti taikant lengvatas.  
 2011 metais Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų buvo gauta 1910300,00 Lt. 
Papildomai buvo gauta Saločių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Žilpamūšis-Burgėnai, jungiančio 
rajono kelius Nr. 3117 Tetervinai-Žilpamūšis ir Nr. 3116 Saločiai-Telžiai pk. 0+00-43+00 remontui 
– 500 000,00 Lt ir Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelio Noreliai-Nečioniai, jungiančiam krašto 
kelią Nr.209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys ir rajoninį kelią kelią Nr. 3108 Tetervinai-Kiemėnai, 
remontui – 480000,00 Lt. Rajone buvo atliekami vietinių kelių priežiūros darbai. 

2011 metais priimti 8 sprendimai dėl žemės sklypų detaliųjų planų patvirtinimo, 1 
sprendimas dėl specialiojo plano 

2011 metais Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų gavo turto už 583 tūkst. Lt, kuris 
perduotas rajono švietimo ugdymo įstaigoms ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai. 
Pasvalio specialiajai mokyklai perduotas 1 mokyklinis autobusas.  

2011 metais nurašyti 8 ūkiniai pastatai, viešo aukciono būdu parduota Savivaldybės turto už 
5,3 tūkst. Lt. Pagal panaudos sutartis perduota patalpų, kurių bendras plotas – 2 430 kv. m, kito 
ilgalaikio turto, kurio pradinė vertė – 71 tūkst. Lt, sudaryta 19 turto panaudos sutarčių. Viešo 
konkurso būdu 2 nuomininkams išnuomotos negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas – 
137,70 kv. m. Savivaldybė investavo turto į VšĮ Pasvalio ligoninę – kaip turtinį įnašą perdavė 
videogastroskopą, kurio likutinė vertė – 0,00 Lt, nepriklausomo turto vertintojo įvertintą 18 tūkst. 
Lt. Atitinkamai buvo padidintas Savivaldybės dalininko kapitalas. 
 

15. Socialinės paramos srityje 
 

 2011 metais rajone socialines paslaugas teikė Savivaldybės biudžetinės įstaigos, seniūnijos, 
apskričių pavaldumo pensionatai ir nevyriausybinės organizacijos. Socialinė parama 
nepasiturintiems rajono gyventojams buvo teikiama skiriant ir išmokant socialinę pašalpą, 
kompensacijas už šildymą, karštą ir šaltą vandenį bei socialinę paramą mokiniams. 2011 m. 
piniginei socialinei paramai buvo panaudota 9 569,071 tūkst. Lt, socialinei paramai mokiniams – 
2014,2 tūkst. Lt (iš valstybės biudžeto). 
  Iš Savivaldybės biudžeto buvo teikiama materialinė parama vienkartinėmis pašalpomis, 
lengvatiniu keleivių pervežimu, pagalbos pinigais. 2011 m. šioms funkcijoms atlikti išsileista 74,8 
tūkst.Lt.  

Įgyvendinant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims 
bendrijoje programą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta 
tvarka seniūnijose buvo teikiama parama maisto produktais nepasiturintiems rajono gyventojams. 
2011m. šią paramą gavo 6664 nepasiturintys asmenys.    

Tėvų globos (rūpybos) per 2011 metus neteko  40 vaikai, jiems  buvo nustatyta globa 
(rūpyba) bei apgyvendinti šeimose -8 vaikai, bei globos įstaigose- 32 vaikų. 

Praėjusiais metais į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įtraukta 24 šeimos, kurios augina 
48 vaikus. 

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems nuolat 
gyvena  35 gyventojai. 5 gyventojai, kurių amžius – daugiau kaip 85-eri metai, seniausia centro 
gyventoja yra 89 metų, jauniausias gyventojas, turintys fizinę negalią, – 44-ių metų. Slaugomi 6 

  



gyventojai nepasikeliantys iš lovų, 8 turintys fizinę negalią, judantys invalido vežimėlio pagalba. 
Dienos ir užimtumo centro paslaugomis naudojasi 58 lankytojai. Čia teikiamos nemokamos 
sociokultūrinės paslaugos – organizuojamas laisvalaikio praleidimas pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems. Vyksta kompiuterių užsiėmimai, rankdarbiai, siuvimas, sporto veikla – treniruokliai, 
mankštos, žaidimas šaškėmis, šachmatais, saviveikla, organizuojamos parodos bei išvykos į 
renginius.  

Pagalbos į namus paslaugas teikia  23 lankomosios priežiūros darbuotojos, paslaugas gauna 
112 savo namuose gyvenančių senų ir neįgalių asmenų. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos 9 
seniūnijose. Kaimo vietovėse yra 56 paslaugų gavėjai.  

Per 2011 metus išduota 667 vnt. techninės pagalbos priemonių. 
Praėjusiais metais būstai pritaikyti 2 rajono asmenims, turintiems labai ryškius judėjimo 

sutrikimus. Iš viso būsto pritaikymui, išleista 41512,76 Lt,  (33467,65Lt Valstybės lėšos, skirtos iš 
LR Neįgaliųjų reikalų departamento ir 8045,11 Lt Savivaldybės biudžeto lėšos). Iš šių lėšų įrengtas 
ir keltuvas.  

Specialaus transporto paslaugomis pasinaudojo 65 asmenys. Kiekvieną darbo dieną į 
Užimtumo centrą „Viltis“ ir Valakėlių pagrindinę mokyklą yra vežiojama 15 asmenų. Pasvalio 
rajono paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamos ir kitos paslaugos. 
Pirties, saunos paslaugomis pasinaudota 2964 kartų, masažo paslaugomis pasinaudojo 296 asmenys, 
atlikta 2130 procedūrų. Teikiamos reklamos, šilkografijos (pagaminta  37 vnt. įvairių gaminių, 
įstaigoms, privatiems asmenims), skalbimo paslaugos (per mėnesį išskalbiama apie 2 tonas 
skalbinių). 

Grūžių vaikų globos namų veiklos kryptis – socialinė globa, teikiama vaikams visą parą. 
Globos namuose teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos našlaičiams, 
likusiems be tėvų globos vaikams, patekusiems į globos namus dėl nepriežiūros šeimose. 2011 
metais juose gyveno vidutiniškai 43 vaikai, kuriems buvo suteiktos apgyvendinimo, maitinimo, 
nuolatinės priežiūros, informavimo, konsultavimo,  laisvalaikio organizavimo, socialinių ir darbinių 
įgūdžių ugdymo, psichologo, spec. pedagogo paslaugos. Globos namuose gyvenantys vaikai 
mokosi Vaškų vidurinėje mokykloje, Grūžių pagrindinio ugdymo skyriuje, Pasvalio specialiojoje 
mokykloje, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje, Žeimelio žemės ūkio 
mokykloje, Panevėžio profesinio rengimo centre įgyja pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Toliau 
mokosi Radviliškio  profesijos mokymosi centre bei kitose profesinėse mokyklose, Kauno rajono 
Vėliučionių socializacijos centre, Švėkšnos specialiojoje mokykloje. 
2011 m. rugsėjo 28 d. Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-117 pritarė projekto „Grūžių  vaikų 
globos namų rekonstrukcija“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti. Gauta parama 
pirmojo aukšto patalpų rekonstrukcijai, kuri pakeis gyvenimą šeimynos modeliu. 

Parengtas kartu su kaimo jaunimu ir globos namais vaikų laisvalaikio užimtumo projektas. 
Įrengta jaunimui ir vaikams sporto ir pramogų aikštelė su nauja ir modernia įranga. 

Spalio 24 d. Grūžių vaikų globos namuose atidarytas Šeimos krizių centras. Pasvalio rajono 
savivaldybės administracija įgyvendino projektą “Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“, 
kuriam skirta 1 031 455,63 Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama arba 85 proc. visų 
tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Savivaldybė projektui įgyvendinti skyrė 182 022,37 Lt. 
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota dalis Grūžių vaikų globos namų pastato: pastatytas 
antras pastato aukštas, įrengtos reikiamos patalpos, įsigyta įranga ir baldai. 
Šeimos krizių centre specialios paslaugos bus teikiamos namus praradusiems ar nuo šeimos nario 
nukentėjusiems asmenims su vaikais. Jiems bus užtikrintas laikinas apgyvendinimas, suteikta 
psichologinė pagalba, sudarytos sąlygos gauti visapusiškai reikalingas paslaugas, jaustis 
pilnaverčiais ir savarankiškais. 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ yra socialinių 
paslaugų biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti specialiąsias socialines paslaugas. 2011 m. 
įstaigos teikiamomis dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugomis  
naudojosi: metų pradžioje – 31, metų pabaigoje – 36 lankytojai. 12 mokyklinio amžiaus lankytojų 
yra Valakėlių pagrindinės mokyklos mokiniai. 12 Centro lankytojų gyvena Pasvalio mieste, 24 

  



įvairiose Pasvalio rajono seniūnijose. Centro paslaugų gavėjai suskirstyti į 5 grupes pagal amžių ir 
negalios pobūdį. Tik dienos socialine globa naudojasi 17 lankytojų, kurie kasdien atvyksta į Centrą 
ir išvyksta į namus. Lankytojams teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros paslaugos, vyksta 
muzikos, teatro, dailės, buities darbų, keramikos užsiėmimai. Centro lankytojų dirbiniai eksponuoti 
Pasvalio krašto muziejaus rengtose parodose, rankdarbiais prekiauta Pasvalio rajono savivaldybės 
mero labdaros vakare. 

 
16. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srityje 

 
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2011 

metų patvirtinta sąmata iš viso 230 388,98 Lt. Lėšų likutis 2011 m. sausio 1 d. buvo 7 604,54 Lt. 
Teritorinė ligonių kasa Sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti skyrė 133 500 Lt (šios lėšos gali 
būti naudojamos tik mokyklose dirbančių specialistų atlyginimams). Savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiajai programai Teritorinės ligonių kasos skyrė 18 775 Lt. Iš viso 
specialiosios programos finansavimui buvo skirta 96 888,98 Lt. Sveikatos projektų finansavimui 
paskirstyti 88 400 Lt. Buvo pateikti ir finansuoti 55 projektai. 29 projektus pateikė ugdymo įstaigos, 
6 – nevyriausybinės organizacijos, 10 – kaimo bendruomenės, 6 – VšĮ Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras, 4 – Visuomenės sveikatos biuras. Visi projektai įgyvendinti pagal jų 
parengtus darbo planus, pateiktos ataskaitos. 3 000 Lt buvo skirti Pasvalio rajono savivaldybės 
priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų 
programai. Iš viso Specialioji programa 2011 metais gavo 231 554, 44 Lt. 8 770 Lt daugiau nei 
planuota, gauta iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Likutis 2011 
m. gruodžio 31 buvo 14 258,98 Lt. 

2011 metais pirminę asmens sveikatos priežiūrą Pasvalio rajone teikė VšĮ Pasvalio 
pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) ir D. Bagdžiūnaitės įmonė.  

Prie VšĮ Pasvalio PASPC 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo prisirašę 27 362 rajono 
gyventojų, prie D. Bagdžiūnaitės įmonės – 826.  

Apsilankymų skaičius per 2011 m. pas Pasvalio PASPC specialistus: Bendrosios praktikos 
gydytojus (BPG) – 43 380; terapeutus – 22 523; pediatrus – 22 311; akušerius-ginekologus – 3 814; 
chirurgus – 8 196; odontologus – 16 748; psichiatrus – 8 925. 

Buvo vykdomos šios Valstybinės sveikatos programos finansuojamos iš PSDF biudžeto 
lėšų: Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo, Informavimo apie 
didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos 
priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę 
paslauga, Informavimas apie ankstyvąją priešinės liaukos diagnostiką ir prostatos specifinio 
antigeno paslauga, Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti 
mamografiją, Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa: įteikti 
informaciniai lapeliai dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslaugos – 712 
moterų, iš jų pasitikrino – 501; 

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, 
pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių 
ligų tikimybę paslauga, atlikta 1420 asmenų; 

Informavimas apie ankstyvąją priešinės liaukos diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno 
paslauga, atlikta 837 asmenims;  

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją, 
atlikta 417 moterų; 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, atlikta 227 vaikams. 
VšĮ Pasvalio PASPC įgyvendino 5 tęstines ir 1 naują programą, finansuojamas iš Pasvalio 

rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos: Lėtinių ligų – širdies ir 
kraujagyslių, onkologinių, chirurginių ir kitų ligų profilaktikos, paslaugų prieinamumo gerinimo ir 
Pasvalio rajono gyventojų sveikatos skirtumų mažinimo programą; Psichikos sveikatos 

  



išsaugojimas ir priklausomybės ligų bei savižudybių prevencijos programą; Socialinio užimtumo 
grupių organizavimo pacientams, turintiems psichinę negalią programą; Traumų prevencijos 
programą; Sveikos gyvensenos ugdymo programą ir Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 
Pasvalio r. tarp socialinės rizikos šeimų ir vaikų grupių programą. Taip pat Pasvalio PASPC 
įgyvendino sveikatinimo programą – ,,Psichinės sveikatos išsaugojimas ir atstatymas vykdant 
dienos stacionaro veiklą“.  

Baigtas įgyvendinti pradėtas 2009 m. projektas  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“  VP1-1.1-SADM-
06-K priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Pradėtas įgyvendinti 
projektas Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-51-003 „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas“. Su VšĮ Rokiškio 
ligonine pasirašyta sutartis dėl projekto ,,E. sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose“. 

Antrinę asmens sveikatos priežiūrą Pasvalio rajone vykdė VšĮ Pasvalio ligoninė. 
Pasvalio ligoninėje yra 189 lovos, iš jų 66 palaikomojo gydymo ir slaugos lovos.  
2011 m. Pasvalio ligoninėje gydėsi 5 461 ligonis, atlikta 1 281 operacija, suteikta 35 551 

konsultacija. Vidutinė gulėjimo trukmė – 6,6 dienos, vidutinis lovos užimtumas – 272 d. Suteiktos 
2213 dienos stacionaro lovadienių, iš jų – 524 chirurginiai atvejai.  

2011 m. Pasvalio ligoninėje gimė 352 naujagimiai.  
Prie Pasvalio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus nuo 2010 m. veikia 

socialinės globos padalinys, kuriame teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos 
paslaugos ypač sunkią negalią turintiems ligoniams. 

2011 metais VšĮ Pasvalio ligoninėje buvo įgyvendinamas projektas „VšĮ Pasvalio ligoninės 
infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, 
dienos chirurgijos, priėmimo-skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, 
gerinimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-036.  Atlikti patalpų remonto darbai, įsigyta 
medicininė įranga. Įsigytas ligoniams vežti greitosios medicinos pagalbos automobilis. Taip pat 
įgyvendinamas projektas „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ 
Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001. Projekto pradžia 2009 m. II ketv. Įsigyta dalis įrangos, atlikti 
remonto darbai. 

Ruošiamas techninis projektas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos 
projektui „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas 
nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“. 

Pasirašyta finansavimo sutartis projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio 
regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimui pagal 2007–2013 m. Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę 
Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“.  

Pasvalio rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 
įstatymo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendino Pasvalio rajono 
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Biuras vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, 
organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, vykdo užkrečiamųjų ligų ir 
neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką, įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir 
programas, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdo sveikatos priežiūrą 
rajono mokyklose, teikia privalomojo sveikatos mokymo paslaugos. 

Visuomenės sveikatos biuras 2011 metais organizavo 239 sveikatinimo renginius ir 
priemones, kuriose dalyvavo 9 364 dalyvių, parengė 181 straipsnį ir pranešimą spaudai, interneto 
publikacijas, 40 stendų, atliko 3 tyrimus, parengė 6 sveikatos ugdymo programas ir dalyvavo 15-os 
programų įgyvendinime. Buvo vykdomas privalomasis higienos įgūdžių mokymas, apmokyti 805 
rajono gyventojai. Visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys Pasvalio rajono bendrojo lavinimo 
mokyklose, papildomai vedė 666 paskaitas, pamokas ir pranešimus, paruošė 136 stendus 
mokyklose, publikavo 8 straipsnius ir internetines publikacijas, mokiniams  suteikė 3 383 
konsultacijas, dalyvavo rengiant 20 sveikatinimo programų, dalyvavo įgyvendinat 40 programų, 
785 kartus suteikė pirmąją medicinos pagalbą, dėl pedikuliozės patikrino 5 877 vaikus.  

  



Biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistų parengtos, pateiktos Pasvalio rajono 
savivaldybei ir įgyvendintos šios tikslinės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programos: Pasvalio 
rajono gyventojų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo 2009–2013 metų programa. 
Projektas „Asterikso ir Obelikso Olimpinės žaidynės Judėk ir būsi sveikas“; Lytiškumo ugdymas  
Pasvalio miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklose ir Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir 
paslaugų mokykloje; Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir gerinimo 2009–2013 metų 
programa. Projektas „Asterikso ir Obelikso sveikatiada 2011“; „Pasvalio rajono bendrojo lavinimo 
mokyklų mokinių  dantų būklės  įvertinimas ir priežiūros profilaktika“; Pedikuliozės profilaktikos 
programa. Biuras įgyvendino Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų 
vartojimo mažinimo ir prevencijos programos 2011 metų priemones. 

Gruodžio mėn. Savivaldybės taryba pritarė Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programos ataskaitai „Pasvalio rajono savivaldybės 
gyventojų sveikata 2010 m.“ 

Buvo įgyvendinamas projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas 
modernizuojant Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą“ pagal 2007–2013 metų 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: 
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.1-SAM-11-R 
„Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“. Rekonstruotos 
patalpos, įsigyta baldų, kompiuterinės įrangos, automobilis. 

Parengta ir pateikta projekto paraiška pagal vietos plėtros strategiją „Pasvalio rajono 
integruota 2007–2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ 2 prioriteto 
„Etnokultūrinio tapatumo puoselėjimas, kultūringos ir sveikos gyvensenos ugdymas bei gerosios 
patirties sklaida“ Pasvalio rajono vietos veiklos grupei. Patvirtintas finansavimas projektui 
įgyvendinti. 

 
17. Ekologijos ir gamtos apsaugos srityje 

 
 2011 metais buvo užbaigti Ventos-Lielupės baseino projekto II etapo darbai, kurių metu 
Pasvalio mieste Joniškėlio, Kalno, Topolių, Naujojoje, Biržų, Žemaitės, Janonio, Ajerų, Ežero, 
Šermukšnių, Geležinkeliečių gatvėse buvo įrengta 4,1 km buitinių nuotekų, 1,5 km vandentiekio 
tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės.  
 Buvo surinkta 6100 t įvairių komunalinių atliekų, iš kurių 200 t didelių gabaritų, 95 t 
biologiškai skaidžių, 121 t statybos ir griovimo. Išplėsta komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų 
surinkimo infrastruktūra: gyventojai ir įmonės įsigijo 360 mišrių komunalinių atliekų surinkimo 
konteinerių, įrengta 19 antrinių žaliavų surinkimo aikštelių, įsigyta 57 antrinių žaliavų surinkimo 
konteineriai, viešojo atliekų tvarkymo paslauga padidėjo 3 proc. ir pasiekė 87 procentus. Iš viso 
buvo surinkta  315 tonų antrinių žaliavų, iš jų 156 t stiklo, 103 t plastmasių ir 54 t popieriaus bei 
kartono, t.y. 38 procentais daugiau, negu 2010 m. Vaškų seniūnijose sutvarkytas savavališkas 
sąvartynas, utilizuota 55 t netinkamų naudoti padangų. 
 Saugoma ir gausinama rajono fauna ir flora. Į paviršinius vandens telkinius buvo išleista  
3150 vienmečių lydekų (315 kg), į Švobiškio tvenkinį – po 615 vienetų karpių ir karosų. Buvo 
tvarkomas Ąžuolpamūšės piliakalnis, Moliūnų ąžuolas, želdynai, vandens telkinių pakrantės, 
paplūdimiai. Rajono valstybiniuose bei privačiuose miškuose repelentais buvo apsaugota 235 ha 
želdinių. Buvo organizuoti Gražiausiai tvarkomos sodybos, įmonės, daugiabučio namo aplinkos 
tvarkymo konkursai. 

 
18. Apibendrinimas 

 
Visų Savivaldybės tarybos narių bendro darbo dėka kuriame Pasvalio rajono savivaldybę, 

kurioje būtų gera gyventi visiems. Buvau apdovanotas Auksinės krivūlės riterio ženklu, tačiau 
manau, kad šis apdovanojimas 2011 metais buvo skirtas mums visiems.  

  



  

Savivaldybės tarybos ir jos vadovų darbas, Administracijos veikla operatyviai ir išsamiai 
viešinama Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“ ir už tai noriu padėkoti jo žurnalistams.  

Aš, Savivaldybės meras, Savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas dirbome 
vadovaudamiesi teisės aktais, laikydamiesi demokratijos, atsakomybės ir kolegialumo principų.  

Dėkoju visiems, kurie padėjote, kad būtų laiku ir sąžiningai apibendrinami visi aktualūs 
klausimai. . 

Dėkoju ir opozicinių frakcijų atstovams už konstruktyvią kritiką.  
 
 
Savivaldybės meras                                  Gintautas Gegužinskas 
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