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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, KOLEGIJOS IR MERO  

2012 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 

 
2012 metais 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, 
2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-182). 

Vadovaudamasi Reglamento 172–174 punktais, Savivaldybės taryba savo darbą planavo 
pusmečiais (Savivaldybės tarybos 2011 gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T1-187 ir 2012 m. birželio 
27 d. sprendimas Nr. T1-178). 

Praėjusiais metais pasikeitė  Opozicinės socialdemokratų partijos pirmininkas. Vietoje Alekso 
Varvuolio frakcijai pradėjo vadovauti Zenonas Zimkus. 

1 pav. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos organizacinė struktūra 
2. Savivaldybės tarybos veikla (posėdžiai ir priimti sprendimai) 

 



Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendino tarybos posėdžiuose. 2012 metais buvo 
sušaukta 10 Savivaldybės tarybos posėdžių, svarstyti 259 klausimai, pateikta 284 sprendimų 
projektų, priimti 278 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.  

 
Visi savivaldybės Tarybos posėdžiai buvo teisėti, dalyvaujant daugumai savivaldybės 

tarybos narių. Posėdžių lankomumas – 88,8 proc. (2011 m. - 93,3 proc.), visos nelankymo 
priežastys yra pateisinamos. Daugiausia dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo  A. 
Varvuolis (8 kartus), G. Zuoza  - 3 kartus, 6 Tarybos nariai – po 2 kartus, 5 – po 1 kartą. 
Visuose Savivaldybės tarybos posėdžiuose dalyvavo 12 Tarybos narių. 

Savivaldybės tarybos posėdžiuose kalbėjo, pateikė klausimus, pastebėjimus, pasiūlymus, 
išsakė replikas: V. Janušonis – 46 kartus, A. Bartulis – 40,  A. Pulokas ir J. Vaitiekūnienė – po 25, 
A. Strigūnas – 15, V. Linkevičius ir E. Lungis – po 14, J. Jovaišienė, V. Matulas ir A. Sudavičius – 
po 13, kiti Savivaldybės tarybos nariai – mažiau nei po 10 kartų. 

 
Savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą „Elektroninė demokratija Pasvalio rajono 

savivaldybėje“, buvo sudarytos sąlygos gyventojams stebėti posėdžius internetu, reikšti savo 
nuomonę, komentuoti, pateikti pastabas dėl priimamų sprendimų projektų. Gaila, kad gyventojai 
tokia galimybe mažai naudojosi.  

Savivaldybės tarybos posėdžių sprendimų projektai ir priimti sprendimai bei vardiniai 
balsavimo rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.pasvalys.lt. Informaciniai pranešimai apie 
priimtus norminius teisės aktus skelbiami ir  vietinėje žiniasklaidoje. 

Savivaldybės tarybos posėdžiuose 2012 metais buvo svarstyta: švietimo, kultūros ir sporto 
klausimai –  21 kartą, socialiniai – 8, sveikatos – 8, aplinkos apsaugos – 2, biudžeto, mokesčių ir 
kitais finansiniai – 47, turto valdymo ir ekonomikos – 46, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
nuosavybė administravimo – 15, personalo – 53, teritorijų planavimo – 17, pritarimo projektams – 
6, organizaciniai – 11 kartų. Priimta 12 sprendimų dėl įstaigų nuostatų patvirtinimo ar jų pakeitimo. 

Savivaldybės tarybos sprendimų projektai buvo rengiami atsižvelgiant į tarybos narių, 
frakcijų, komitetų, administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės skyrių 
vedėjų, seniūnijų seniūnų, specialistų pasiūlymus. 

Visi Savivaldybės tarybai teikiami svarstyti klausimai pirmiausia buvo svarstomi 
komitetuose.  

Reglamento nustatyta tvarka išklausytos informacija apie Pasvalio rajono policijos 
komisariato 2011 metų veiklą,  Savivaldybės ugdymo įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, 
sveikatos priežiūros įstaigų, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos, Savivaldybės administracijos 
direktoriaus, Savivaldybės tarybos ir Kolegijos darbo ir Mero veiklos ataskaitos, patvirtintos 
Savivaldybės 2011 metų biudžeto įvykdymo, Savivaldybės 2011 metų konsoliduotosios finansinės 
ataskaitos, pritarta ataskaitai apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį bei patikėjimo teise 
valdomą valstybės turtą. Dėl ataskaitų Savivaldybės taryba 2012 metais priėmė 15 sprendimų. 

Išklausytas A. Puloko pareiškimas dėl Pasvalio sporto mokyklos įkainių.  
Priimti 4 kreipimaisi: kreiptis į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrą Kazimierą 

Starkevičių dėl viešosios įstaigos „Tatulos programa“ dalinio (tikslinio) finansavimo; kreiptis į 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Pasvalio 
žemėtvarkos skyrių dėl sprendimo išnuomoti aukcione valstybinį žemės sklypą, esantį Pasvalyje, 
Taikos g. 20A, priėmimo nustatant tam tikrus reikalavimus; kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Matulą, Lietuvos Respublikos energetikos 
ministeriją dėl elektros energijos supirkimo apimčių Panevėžio elektrinei 2013 metams 
peržiūrėjimo; kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos sprendimų teisėtumo. Kreipimesi prašoma patikslinti ir išsamiau pakomentuoti formuluotės 

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


„Direktorius vadovaujasi <...> bendražmogiškomis vertybėmis“ neatitikimą teisės aktų 
reikalavimams.  

Svarbiausi 2012 metais priimti Savivaldybės tarybos sprendimai. 
 
Švietimas. Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012–2015 metais bendrasis planas. Vykdant šį Savivaldybės tarybos sprendimą, nuo 
2012 m. Pušaloto, Valakėlių ir Ustukių pagrindinės mokyklos reorganizuotos į skyrius, uždarytas 
Švobiškio pradinio ugdymo skyrius, pradėtas Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė“ pradinių 
klasių ,,nuauginimas“ – nebekomplektuota pirma klasė, Pedagoginė psichologinė tarnyba tapo 
Švietimo pagalbos tarnyba, prie kurios prijungtas Suaugusiųjų švietimo skyrius.  

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrą, 
suaugusieji įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turi galimybę Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
suaugusiųjų mokymo skyriuje. 2012-2013 m. čia mokosi 62 klausytojai. Pasvalyje ir Vaškuose 
veikia neakivaizdinio mokymo klasės.  

Savivaldybėje toliau mažėja mokinių skaičius: 2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 
Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3745 mokiniai, t.y. 350 mokinių mažiau negu 
2011 m. (2011 m. rugsėjo 1 d. – 4095). Pasvalio miesto bendrojo lavinimo mokyklose mokinių 
sumažėjo 126 (neskaičiuojant Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
Suaugusiųjų mokymo skyriaus): 2011 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, buvo 1790 mokinių, o 2012 m. 
rugsėjo 1 d.  – 1664 mokiniai.  

Mokinių skaičiaus mažėjimas turi įtakos klasių komplektų skaičiui, kuris buvo tvirtinamas 
Savivaldybės tarybos sprendimais kovo 28 d. Nr. T1-55 ir rugsėjo 26 d. Nr. T1-205. Lyginant su 
2011 m., klasių komplektų sumažėjo 14 (2011 m. buvo iš viso 238; 2012 m. – 224 komplektai).  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintose 
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse įteisinta galimybė 
buvusių mokyklų patalpose steigti daugiafunkcius centrus bendruomenių neformaliojo švietimo, 
švietimo pagalbos, kultūros, socialinėms reikmėms tenkinti. Tuo tikslu Savivaldybėje veikiantys ir 
taisyklėse nurodytas funkcijas vykdantys Vaiko dienos centrai gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-122 
pavadinti daugiafunciais centrais. Nuo 2012 m. spalio 1 d. atidarytas dar vienas – Švobiškyje.  

Patvirtintas Kompleksiškai teikiamos pagalbos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje 
gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos 
aprašas. 
 Pritarta Lietuvos sporto universiteto filialo steigimui Pasvalyje ir pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos sporto universitetu (sutartis pasirašyta 2013 m. vasario 27 
d.) ir Panevėžio kolegija (sutartis pasirašyta 2013 m. vasario 20 d.).  

Po atlikto Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo, Jaunimo politikos 
kokybės vertinimo, balandžio – spalio mėnesiais suorganizuotų diskusijų su jaunimo bei su jaunimu 
dirbančių organizacijų, savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų bei kitų bendruomenės atstovais, 
politikais, Pasvalio rajono jaunimo reikalų taryba, buvo parengtas ir Savivaldybės taryboje 
patvirtintas Jaunimo problemų sprendimo Pasvalio rajono savivaldybėje 2013-2018 metų planas.  

Savivaldybės taryba iš jaunimo projektų rėmimui skirtų lėšų (25 tūkst.Lt) finansavo 22 
projektus, kuriuos pateikė  jaunimo organizacijos, grupės ir judėjimai. Socializacija, prevencija, 
saviraiškos ugdymas, jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas vietose, užimtumas, socialinė pagalba – 
pagrindinės jaunimo projektų veiklų sritys. 

Graži tradicija – Jaunimo savivaldos diena rajono savivaldybėje. 2012 metais mokinių 
parlamentas vedė mokyklų direktoriams pasitarimą – diskusiją, kurioje aktyviai dalyvavo 
Savivaldybės vadovai ir  politikai. 

Kultūra. Atsižvelgdama į Pasvalio rajono Savivaldybės kultūros tarybos 2012 m. lapkričio 
16 d. sprendimą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba už reikšmingus pasiekimus saugant kultūros 
paveldą, puoselėjant etnokultūrą, aktyvų dalyvavimą laisvalaikio organizavimo veikloje, senųjų 
papročių, tautinių šokių, dainų, instrumentinės muzikos, kulinarinio paveldo saugojimą ir 
propagavimą, tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą, nuoširdų darbą su vaikais ir jaunimu, Pasvalio 



krašto garsinimą įvairiuose festivaliuose ir konkursuose paskyrė Pasvalio krašto premiją - 4500 Lt – 
Pasvalio kultūros centro Valakėlių filialo darbuotojams Linai ir Albertui Bartašiams. Premija įteikta 
2012 m. gruodžio 9 d., minint Pasvalio miesto įkūrimo dieną, Pasvalio kultūros centre surengtos 
šventės metu. 

2011 m. vasario 9 d. Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-15 patvirtino Pasvalio rajono 
etninės kultūros plėtros programą ir priemonių planą 2011-2014 metams. Priemonės, numatytos 
plane, vykdomos, kultūros įstaigos informuoja apie tai savo ataskaitose, apie šios programos 
vykdymą pateikta atskira informacija. 
 Paveldosauga. Savivaldybės taryba net trijuose posėdžiuose diskutavo dėl architektūros 
paminklo – Joniškėlio dvaro ansamblio perspektyvos. Pritarta, kad Pasvalio rajono savivaldybės 
taryba dalyvautų kaip partnerė projekte „Kultūros paveldo, Valstybės saugomo objekto Joniškėlio 
dvaro sodybos, unikalus objekto kodas – 424, pritaikymas viešajam kultūriniam turizmui, pagal 
VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas 
pritaikymas turizmo reikmėms“ ir prisidėtų 50 tūkst. Lt.; Savivaldybės administracija įgaliota 
parengti bendradarbiavimo sutartį su Joniškėlio bandymų stotimi dėl Oficinos perėmimo ir sutarties 
projektą pateikti Tarybai.  
  Socialinė apsauga. Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų 
planas, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo ir Būsto pritaikymo 
neįgaliesiems tvarkų aprašai. 

2012 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-142 nerūkymo zonomis paskelbtos sporto bei 
kultūros įstaigos ir jų teritorijos, Vytauto Didžiojo aikštė Pasvalio mieste, Smegduobių parkas 
Pasvalio mieste, Autobusų stoties, esančios Pasvalio mieste, teritorija ir dengtos rajono autobusų 
stotelės, vaikų žaidimo aikštelės, paplūdimiai (sezono metu), esantys Pasvalio miesto ir rajono 
teritorijoje. Įgyvendinant Savivaldybės tarybos sprendimą, atliktas Nerūkymo zonų ženklinimas 
(Vytauto Didžiojo a. ir Smegduobių parkas Pasvalio mieste). Pasvalio policijos komisariato 
pareigūnai kontroliavo, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų reikalavimų dėl 
nerūkymo zonų. Per 2012 metus surašyti 4 protokolai. 

Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, pakeistos Triukšmo prevencijos Pasvalio rajono 
savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės triukšmo 
prevencijos 2012–2013 metų veiksmų planas ir nustatyta, kad Savivaldybės teritorijoje triukšmui 
valdyti būtų taikomi Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinti triukšmo 
rodikliai. 

2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-241 nustatytos tyliosios viešosios zonos Pasvalio 
rajono savivaldybės teritorijoje: viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės teritorija, Pasvalio mieste; 
viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės Joniškėlio Jono Leono Petkevičiaus palaikomojo gydymo ir 
slaugos skyriaus teritorija, esanti Joniškėlio mieste, ir Pasvalio miesto parkas; triukšmo prevencijos 
zona – Geležinkeliečių gatvės atkarpa nuo Stoties gatvės iki Topolių gatvės Pasvalio mieste.  

Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų 
programa. 

Įgyvendinat Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo 
mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos įgyvendinimo 2012 m. priemonių planą, 
patvirtintą Savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-140, surengti 8 renginiai, 
1 išvyka, 1 seminaras, 6 akcijos, 1 konferencija. Surengtos akcijos „Laikykime gėlę vietoj 
cigaretės“„Gimiau nerūkantis/-i, „Diena be automobilio“, organizuotos krepšinio varžybos 3x3, 
rajoninis konkursas „Laisva klasė nuo (be) svaigalų“, seminaras „Kvaišalų (narkotikų ir alkoholio) 
vartojimo prevencija jaunimo tarpe“ bei konferencija „Priklausomybę sukeliančių medžiagų 
vartojimo prevencija Pasvalio rajono savivaldybėje. Gerosios patirties sklaida“.  

Programos įgyvendinimo partneriai Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Pasvalio rajono Policijos komisariato pareigūnai per 2012 m. Pasvalio rajone surengė: 33 renginius 
bendrojo lavinimosi ir ugdymo įstaigose, kurių metu buvo primenama atsakomybė už narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų vartojimą, kaip atpažinti tokius žmones, kurie vartoja, pateikiama 



informacija, kur kreiptis pagalbos; 37 susitikimus su bendruomenės nariais, jų metu, buvo vykdoma 
prevencinė veikla, susijusi su narkotinių medžiagų vartojimu. 2012 metais komisariate pradėti 6 
ikiteisminiai tyrimai susiję su narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimu, surašyti 22 
administraciniai teisės pažeidimų protokolai dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Stengiantis 
užkardyti nepilnamečių asmenų svaiginimąsi alkoholiu ir kitais kvaišalais 2012 m. surengti 27 
reidai, didžiausias dėmesys skirtas jaunimo masinio susibūrimo vietoms (didžiųjų prekybos centrų 
aikštelės, parkai, mokyklų teritorijos, kitos vietos).  

Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos 2012 metų sąmata, iš viso 115 904,42 Lt. 49 sveikatos projektų finansavimui paskirstyti 
106 400 Lt: 19 projektų pateikė ugdymo įstaigos, 6 – nevyriausybinės organizacijos, 11 – kaimo 
bendruomenės, 3 – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 3 – Visuomenės 
sveikatos biuras, 2 – vaiko dienos centrai, 5 – kitos įstaigos. Visi projektai įgyvendinti pagal jų 
parengtus veiklos planus, pateiktos ataskaitos. 4 700 Lt buvo skirti Pasvalio rajono savivaldybės 
priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų 
programos 2012 m. priemonių įgyvendinimui. Likutis 2012 m. gruodžio 31 buvo 7 504,42 Lt.  

Aplinkos apsauga. Atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės seniūnijų seniūnų ir kaimų 
bendruomenių teikimus, pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. 
sprendimas Nr. T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų rekreacijai 
skirtų neprivatizuotinų žemės ir vandens plotų bei schemų patvirtinimo“. Seniūnijose papildomai 
patvirtinti neprivatizuotini žemės ir vandenų plotai, kurie bus skirti gyventojų poilsiui, 
susibūrimams, šventėms, renginiams organizuoti, kaimams reprezentuoti, jų įvaizdžiui gerinti, 
sporto aikštynams įrengti  

Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-12 patvirtinta Savivaldybės 
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų planuojamų vykdyti priemonių 
sąmata (pakeista lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-248), iš viso 258 055 Lt, panaudota – 212 087 
Lt, likutis 45 968 Lt. 
 Vykdant programą į paviršinius vandens telkinius buvo išleista 3000 vienmečių lydekų (290 
kg), į Švobiškio tvenkinį – po 615 vienetų karpių ir karosų. Buvo tvarkomos Krinčino verdenės, 
Pyvesos hidrografinis draustinis, želdynai,  paplūdimiai. Rajono valstybiniuose bei privačiuose 
miškuose repelentais buvo apsaugota 240 ha želdinių, pradėtas naikinti invazinis pavojingas augalas 
Sosnovskio barštis. Buvo organizuoti Gražiausiai tvarkomos sodybos, įmonės, daugiabučio namo 
aplinkos tvarkymo konkursai. Savivaldybės tarybos gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-138 skirta l64 
467,60 Lt prevencinėms priemonėms laukinių gyvūnų daromos žalos Pasvalio rajono miškams 
sumažinimui. 
 Teritorijų planavimas ir investicijos. Patvirtintas Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių 
priežiūros ir plėtros programos 2012 metų objektų sąrašas. Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 
2012 m. buvo gauta 1844,8 tūkst. Lt vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), 
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Jos buvo naudotos vadovaujantis patvirtintu objektų 
sąrašu. 
 Įgyvendinant 2012 m. Kelių priežiūros ir plėtros programą buvo atliktos 20 objektų viešųjų 
pirkimų procedūros kelių priežiūros ir remonto darbams. 
 Teikiant prašymus mero vardu Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos automobilių kelių 
direkcijai papildomai buvo gauta: 500 tūkst. Lt Pumpėnų seniūnijos vietinės reikšmės žvyruoto 
kelio Nr. Pm – 054 Moliūnai – Dumbliūnėliai – Keneliai, kuris jungiasi su krašto keliu Nr. 191 
Paliūniškis – Vabalninkas ir rajoniniu keliu Nr. 3112 Pumpėnai – Krikliniai – Smilgiai taisymui ir 
430 tūkst. Lt Joniškėlio seniūnijos Gustonių kaimo vietinės reikšmės kelio taisymui, įrengiant 
bituminę dangą.  

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-117 
patvirtinta Pasvalio rajono 2012 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa. 
Pasvalio rajonui 2012 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijos 
kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)  funkcijoms (melioracijai) atlikti 



skirta 1 135 tūkst. Lt. Šios lėšos skirtos melioracijos statinių priežiūrai, remontui, taip pat 
kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių įgyvendinimui.  

2012 metais Pasvalio rajono savivaldybėje įgyvendintas 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“, kurio vertė 1 281 242,18 Lt. 
Savivaldybė kaip partneris dalyvauja 12 (6 įvykdyti, 6 pradėti vykdyti) Pasvalio rajono melioracijos 
statinių naudotojų asociacijų vykdomuose melioracijos sistemų rekonstrukcijų projektuose. 

Savivaldybės taryba pritarė projektams“: „Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir 
neįgaliems asmenims Pasvalio rajone III etapas“, „Pasvalio miesto Žaliosios gatvės 
rekonstravimas“, „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone“, „Universalių 
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ ir šių projektų dalinio finansavimo paskyrimui, 
projektui „Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio 
modernizavimas“. 

Patvirtintas Pasvalio miesto teritorijos bendrasis planas.  
2012 metais, įgyvendinant investicinius projektus, išmokėta 11 643 249 Lt. 
Turto valdymas. Savivaldybės tarybos sprendimais 2012 metais nurašyta valstybės 

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 21 855 Lt, viešo aukciono būdu parduota 
savivaldybės ir valstybės turto už 9,4 tūkst. Lt. Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų 
neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 558 tūkst. Lt ir trumpalaikio 
turto – už 152 tūkst. Lt, kuris perduotas rajono švietimo ugdymo įstaigoms ir Mariaus Katiliškio 
viešajai bibliotekai. Gautas 1 mokyklinis autobusas, kuris perduotas Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės gimnazijai ir 1 lengvasis automobilis Škoda Fabia, kuris perduotas Savivaldybės 
administracijai.  

Vykdant Savivaldybės tarybos sprendimus, per 2012 metus socialinio būsto nuomininkams 
parduoti septyni butai ar gyvenamieji namai su priklausiniais, kurių kapitalinis remontas ar 
rekonstrukcija Savivaldybei yra ekonomiškai nenaudingi.  

Biudžetas. 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-10 patvirtintas Savivaldybės 2012 metų 
biudžetas (tikslintas Savivaldybės tarybos balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-109, gegužės mėn. 30 
d. sprendimu Nr. T1-134, rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-211, lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-
247, gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-259). Numatyta gauti 72 157,5 tūkst. Lt pajamų, gauta 72 
444,9 tūkst. Lt. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,4 proc. Patikslintas Savivaldybės biudžeto 
išlaidų planas 77 607,0  tūkst. Lt, išleista 75 494,3 tūkst. Lt. Išlaidų planas įvykdytas 97,3 proc. 

Negrąžintų paskolų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 11 437,8  tūkst. Lt. Per 2012 metus 
grąžinta 1 724,5 tūkst. Lt paskolų, sumokėta 278,6 tūkst. Lt palūkanų. Per 2012 m. pasirašytos dvi 
kreditavimo sutartys su AB DNB banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams 
finansuoti 2 000 tūkst. Lt sumai ir su AB Swedbank 2 500 tūkst. Lt sumai kreditinė linija.  
 Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos 2012 m. 
sąmata – 31 800 Lt, išleista 3 312 Lt, likutis 28 503,87. 

Savivaldybės tarybos sprendimais paskirstytos biudžeto lėšos: nevyriausybinėms 
organizacijoms – skirta 30 tūkst. Lt, panaudota – 29 540 Lt; Pasvalio rajono savivaldybės 
religinėms bendruomenėms - 35 tūkst. Lt, panaudotos visos lėšos; Pasvalio rajono policijos 
komisariatui 15 000 litų prevencinei programai „Būk saugus“, vaikų vasaros stovykloms – 10 tūkst. 
Lt. 
 Savivaldybė 19 700 Lt prisidėjo prie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų finansavimo. Iš Valstybės biudžeto Pasvalio rajono neįgaliųjų organizacijų 
projektams finansuoti buvo skirta 124 tūkst. Lt. 

Nustačius 2013 metams nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, Savivaldybės taryba priėmė 
sprendimą dėl Pasvalio rajono nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, sąrašo 
sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 



Patvirtintos Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklės, nustatyti 
žemės mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir lengvatos 2012 metams; žemės 
mokesčio tarifai 2013 metams. 
 

1 lentelė. Savivaldybės tarybos, mero dokumentų  
veiklos klausimais kaita 2007-2012m. 

 
Veiklos pavadinimas 2007 

m. 
2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Surašyta Savivaldybės tarybos 
posėdžių protokolų 

14 13 12 13 13 10 

Užregistruota ir perduota 
vykdymui Savivaldybės 
tarybos sprendimų  

309 277 297 288 278 278 

Surašyta Savivaldybės tarybos 
komitetų posėdžių protokolų 

50 41 50 44 45 48 

Surašyta Savivaldybės tarybos 
kolegijos posėdžių protokolų 

10 10 10 12 9 12 

Užregistruota ir perduota 
vykdymui Mero potvarkių 

93 76 83 109 91 65 

Užregistruota ir perduota 
vykdymui Savivaldybės 
tarybos kolegijos sprendimų 

8 1 3 1 1 1 

 
Gauta 17 Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje raštų, teikimų ir reikalavimų 

Savivaldybės tarybai ir meru. Informacija apie minėtus teikimus ir reikalavimus Savivaldybės 
tarybos nariams pateikta nustatyta tvarka, visi reikalavimai ar teikimai yra įvykdyti. 

2012 m. rugsėjo 14 d. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba pateikė Panevėžio 
apygardos administraciniam teismui prašymą dėl pareiginių instrukcijų 5 punkto dalies nuostatų 
panaikinimo. Savivaldybės meras 2012 m. spalio 8 d. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo 
nesutinkama su pateiktu prašymu ir prašoma jį atmesti. Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 3 d. teismo 
posėdžio metu prašymo atsisakė ir teismo nutartimi administracinė byla nutraukta. Nutartis 
įsiteisėjusi. 

Informacija apie Savivaldybės tarybos 2012 metų sprendimų vykdymą pridedama. 
 

3. Savivaldybės tarybos komitetų darbo organizavimas 
 

Praėjusiais metais Savivaldybės tarybos komitetai posėdžiavo 48 kartus. Beveik visuose 
komitetų posėdžiuose dalyvavo dauguma Savivaldybės tarybos narių (6 komitetų posėdžiuose 
nebuvo kvorumo), kai kurie komitetų posėdžiai buvo jungtiniai. Komitetų posėdžiuose buvo 
svarstyti Savivaldybės tarybos posėdžių klausimai, atidžiau ir išsamiau nagrinėti komitetų 
kompetencijos klausimai, kai kuriuos iš jų svarstant po kelis kartus, taip pat svarstyti komitetams 
nukreipti įmonių, įstaigų ar gyventojų prašymai.  

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas (pirmininkas Povilas Balčiūnas) 
posėdžiavo 11 kartų, aptarė 293 klausimus. 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė) posėdžiavo 14 
kartų, aptarė 310 klausimų.  

Socialinių reikalų, sveikatos, ir aplinkos apsaugos komitetas (Antanas Sudavičius) 
posėdžiavo 10 kartų, apsvarstė 289 klausimus. 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas (pirmininkas Antanas Bartulis) 
posėdžiavo 10 kartų, apsvarstė 105 klausimus.  



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

Komitetų posėdžiuose dalyvavo Savivaldybės meras, Savivaldybės mero pavaduotojas, 
Savivaldybės kontrolierė. 

 
4. Savivaldybės tarybos kolegijos darbo organizavimas 

 
Praėjusiais metais Kolegija posėdžiavo 12 kartų, priėmė vieną sprendimą, kuriame numatyti 

Savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetai 2013 metams: plėtoti Savivaldybės tarybos narių 
žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje; tobulinti gebėjimus, susijusius su 
Savivaldybės institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu. 

Visų posėdžių metu buvo svarstyti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių klausimai, 2 
prašymai dėl lėšų skyrimo iš Administracijos direktoriaus rezervo fondo. Savivaldybės tarybos 
kolegija neprieštaravo, kad Savivaldybės administracijos direktorius iš Administracijos direktoriaus 
rezervo fondo skirtų lėšas: po 2 000 Lt Pajiešmenių kaimo bendruomenės organizuojamai žiemos 
šventei „Auto-Moto varžybos ant ledo Pajiešmeniai 2012“ ir Pasvalio krepšinio komandai „Pieno 
žvaigždė“,Lietuvos krepšinio federacijos DNB taurės turnyre užėmusiai II vietą apdovanoti. 

 
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 (pirmininkas Aleksas Varvuolis). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo glaudžiai 

bendradarbiaujama su Pasvalio rajono savivaldybės administracija – kiekvieną mėnesį buvo 
gaunama išsami informacija apie Savivaldybės tarybos narius, nedalyvavusius Savivaldybės 
tarybos, kolegijos, komitetų posėdžiuose bei nedalyvavimą lėmusias priežastis. 

Pažymėtina, kad visų Savivaldybės tarybos narių pateiktos nedalyvavimo priežastys -
pateisinamos. 

Administracinė komisija (pirmininkas Antanas Bartulis). 2012 m. įvyko vienas 
Administracinės komisijos posėdis, kuro metu nagrinėta G. K. padarytas administracinio teisės 
pažeidimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 104 straipsnio 2 
dalį klausimas. Skirta administracinė nuobauda 150 Lt.  

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

Antikorupcinė komisija (pirmininkas Vismantas Matulas). Komisija posėdžiavo 2012 m. 
birželio 22 d. Posėdžio metu aptarta: 1) Policijos kompetencija ir patirtis korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų tyrime; 2) Korupcijos prevencijos programos 2013-2014 m. gairės, siūlytinos 
priemonės. 

Šio posėdžio metu Panevėžio apskrities VPK Pasvalio r. PK viršininkas Marius Jablonskas 
komisijos narius supažindino su gyventojų, verslo atstovų apklausos, įvykdytos 2011 metais 
Lietuvos Respublikos teritorijoje, dėl poveikio korupcijos mastui, suvokimui, rezultatais. 
Informavo, kad gyventojų nuomonė į kyšių davimą ir jų asmeninė patirtis yra tokia: 79 proc. 
respondentų mano, kad kyšio davimas padeda spręsti problemas, 14 proc. neigiamai vertina kyšio 
davimą. Verslo atstovų nuomonė: teigiamai vertina kyšio davimą 65 proc. respondentų, manantys, 
kad tai padeda spręsti problemas, 25 proc. respondentų kyšio davimą vertina neigiamai. Pranešėjas 
taip pat paminėjo, kad korupcijos suvokimo indeksas Lietuvoje yra žemas. M. Jablonskas 
informavo, kad daugiausia ikiteisminių tyrimų dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų yra 
pradedami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. (papirkimas), 228 str. 
(piktnaudžiavimas), 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas), 189-1 str. (neteisėtas praturtėjimas). 
Dažniausiai yra bandoma papirkti kelių policijos pareigūnus, t.y. siūloma, žadama duoti kyšį 
pareigūnams, siekiant išvengti administracinės atsakomybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimus. 



Pasvalio r. PK ikiteisminių tyrimų dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų statistika: 2008 m. 
pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai; 2009 m. - 3, 2010 m. – 0, 2011 m. – 1, 2012 m. – 0.  

Pasvalio r. PK viršininkas pažymėjo, kad policijos įstaigos glaudžiai bendradarbiauja, 
keičiasi informacija su Specialiųjų tyrimų tarnyba. Siekiant išvengti policijos įstaigose korupcinių 
atvejų (pasinaudojimo įgaliojimais, nusikalstamų veikų „dengimo“, reikalų „sutvarkymo“) Policijos 
departamente įsteigta Imuniteto tarnyba (operatyvinės veiklos subjektas), vykdanti korupcijos 
prevenciją, tirianti korupcinius nusikaltimus, užtikrinanti imunitetą tarp policijos pareigūnų. Šios 
tarnybos veikla nukreipta tiek į baudžiamąjį persekiojimą, tiek į prevenciją. 

Viršininkas pažymėjo, kad įstaigoje yra gaunami skundai dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
institucijų, įstaigų ar valstybės tarnautojų galimai neteisėtų veiksmų, korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų, tačiau pagrįstų – ne. Dažniausiai skundžiamasi dėl atliktų žemės matavimų, 
žemės ribų nustatymo. 

Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros taryba (pirmininkas Algimantas Mulevičius). 2012 
metais buvo sušaukti 5 posėdžiai, iš jų 1 išvažiuojamasis į Vaškų seniūniją, aptarti 23 klausimai.  
Posėdžiuose aptartas darbo planas 2012 metams, pasiskirstyta pareigomis, svarstyti prašymai skirti 
lėšas leidybai, aptarti Pasvalio miesto šventės „Pasvaliui 515“ organizaciniai klausimai, situacijos 
Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose bei Pasvalio krašto muziejuje, 
pateiktos rekomendacijos Savivaldybės tarybai paskirti 2012 metų Pasvalio krašto premiją ir 
pakeisti Pasvalio r. Krašto premijos skyrimo nuostatų (2007 m. spalio 24 d. Nr. T1-178) 7 punktą, jį 
redaguojant, diskutuota dėl Joniškėlio dvaro ateities, 1863 m. sukilimo sukakties 150-ųjų metų 
jubiliejaus paminėjimo programos metmenų. Išvažiuojamojo posėdžio metu birželio mėnesį 
apžiūrėti istorinę vertę turintys ir saugotini objektai (Vytartų dvarelio sodyba ir Vytartų liepa, 
Tetirvinų Vainiškių kapinaitės ir Tetirvinų kryžius, Skrebotiškio bažnyčia ir dvaro ansamblis), 
aptartos galimybes, kaip įamžinti ir išsaugoti materialųjį ir dvasinį paveldą.  

Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo komisija (pirmininkas Alfonsas Pulokas). 
Komisija 2012 metais nėra gavusi nei vieno pasiūlymo dėl Garbės piliečio vardo suteikimo. 
Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė).  
Per 2012 metus surengti 7 posėdžiai, kuriuose svarstyti Struktūrinio dialogo stiprinimo, 

Jaunimo iniciatyvų ir projektų rėmimo, Jaunimo politikos įgyvendinimo Pasvalio rajono 
savivaldybėje kokybės vertinimo, Jaunimo problematikos tyrimo ir Plano jaunimo įvardintoms 
problemoms spręsti sudarymo klausimai. Surengtas 1 išvažiuojamasis posėdis – diskusija su Nairių 
bendruomenės jaunimu. 

2012 m. atliktas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas ir Jaunimo 
politikos kokybės vertinimas, parengtas Jaunimo problemų sprendimo Pasvalio rajono 
savivaldybėje 2013-2018 metų planas, kuris patvirtintas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-
258. 

Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba (pirmininkė Dalia 
Vasiliūnienė). Į posėdžius Bendruomenės sveikatos taryba rinkosi 3 kartus, buvo aptarta 
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2011 metų projektų finansinė ataskaita, 
2012 metų programos sąmata. Specialiosios programos sveikatos projektų ir ataskaitų vertinimo 
komisija, į kurios sudėtį įeina 3 Bendruomenės sveikatos tarybos nariai, įvertino 55 pateiktas 2011 
metų projektų įgyvendinimo ataskaitas, 50 pateiktų 2012 metų projektų. Bendruomenės taryba 
apsvarstė ir teikė Savivaldybės tarybai rekomendacijas dėl lėšų skyrimo programoms iš 
Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, Priklausomybę sukeliančių 
medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos 2012 metų priemonėms. 
Atsižvelgiant į Pasvalio rajono sergančiųjų cukrinių diabetu draugijos „Sveikata“ kreipimąsi dėl 
pagalbos įsteigiant rajone diabetinės pėdos kabinetą, buvo kreiptasi į Pasvalio ligoninės vyr. 
gydytoja R. Rastauską, dėl profilaktinio diabetinės pėdos kabineto įsteigimo galimybių. Su 
Visuomenės sveikatos biuro specialistais aptarta sergamumo tuberkulioze rajone problema, 
rekomenduota Biurui daugiau dėmesio skirti šiai problemai, organizuoti seminarą, paskaitas. 
Tuberkuliozės ir kitų užkrečiamų ligų prevencija numatyta pirma prioritetine kryptimi Visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams 2013 metams, paskelbtas projektų konkursas.  



Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba (pirmininkas 
Povilas Balčiūnas). 2012 m. organizuoti 3 Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdžiai, 
kurių metu svarstyti šie klausimai: 

Dėl netinkamai atliekamų tėvų pareigų. Svarstytos 8 socialinės rizikos šeimos, kurių abu 
tėvai arba vienas iš esamų tėvų netinkamai atlieka savo, kaip tėvų pareigas, t. y. girtauja, smurtauja, 
neprižiūri vaikų, dėl ko vaikai paimami iš biologinių šeimų ir laikinai apgyvendinami globos 
namuose. Posėdžio metu buvo kalbamasi su tėvais, aiškintasi, kokios problemos, sunkumai įtakoja 
jų netinkamą elgesį su nepilnamečiais vaikais. Kartu su tėvais buvo ieškoma problemos sprendimo 
būdų ir priemonių. Tėvai buvo įpareigoti negirtauti, registruotis darbo biržoje, kreiptis pas 
specialistus dėl priklausomybės alkoholiui, lankyti vaikus laikinai apgyvendintus globos namuose, 
bendrauti ir bendradarbiauti su seniūnijos socialiniais darbuotojais ir vaiko teisių apsaugos skyriaus 
specialistais. 

Dėl pirminės atrankos ir pasirengimo tapti vaiko globėja. Svarstytas V. Rapolienės 
prašymas dėl pirminės atrankos ir vertinamas jos pasirengimas tapti vaiko globėja ir priimtas 
teigiamas sprendimas, rekomenduota organizuoti šio asmens pasirengimą tapti vaiko globėju. 

Dėl šeimų išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitos. Svarstyti 
trijų šeimų prašymai ir seniūnijų rekomendacijos dėl šeimų išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, 
auginančių vaikus, apskaitos. Buvo išklausyti rekomenduojamų išbraukti iš apskaitos šeimų 
atstovai, seniūnijos socialinių darbuotojų nuomonės. Priimti teigiami sprendimai svarstomų šeimų 
atžvilgiu ir šeimos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo 
išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos. 

Dėl vaikų grąžinimo į biologinę šeimą. Svarstytas 1 prašymas dėl vaikų grąžinimo į 
biologinę šeimą. Surinkta argumentuota bei pagrįsta informacija iš seniūnijų, mokyklų, globos 
namų sprendžiant šiuos klausimus. Buvo kalbėta su pačiais tėvais, įvertintas jų noras ir gebėjimas 
patiems savarankiškai pasirūpinti nepilnamečiais vaikais, jų auklėjimu, priežiūra, poreikių bei 
interesų užtikrinimu. Išanalizavus pateiktus dokumentus, išklausius tėvų argumentuotus 
paaiškinimus, buvo priimtas teigiamas sprendimas ir vaikai grąžinti į biologinę šeimą. 

Socialinės paramos teikimo komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 2012 m. vyko 12 
Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių, kuriuose svarstyta:  
            Dėl vienkartinės socialinės paramos. Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje užregistruota 
153 prašymai vienkartinei socialinei paramai (2011 m - 236). Komisija svarstė 138 prašymus (2011 
m. – 212) dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo, daugiausia tokių prašymų užregistruota iš 
Pušaloto, Pasvalio miesto, Joniškėlio apylinkių seniūnijų (2011 m. – iš Pušaloto, Pasvalio miesto, 
Pasvalio apylinkių ir Vaškų). Dažniausiai asmenys kreipėsi dėl materialinės paramos gydymui 102 
prašymai (2011 m. - 146); esant sunkiai materialinei padėčiai 9 prašymai (2011 m. - 38); dėl patirtų 
nuostolių po gaisro 10 prašymų (2011 m. - 10). Socialinės paramos komisija nepatenkino 7 
prašymų gydymui, 2 prašymų esant sunkiai materialinei padėčiai. 7 prašymų svarstymas atidėtas 
2013 metams dėl lėšų trūkumo savivaldybės biudžete. 2012 m. vienkartinės socialinės paramos 
gavėjų skaičius sumažėjo, kadangi sugriežtintas prašymų priėmimas (2 lentelė). 
 

2 lentelė Suteikta vienkartinė socialinė parama 2010 – 2012 m. 
 

Grįžus iš įkalinimo Gydymui 
Esant sunkiai 
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2010 19 1235 107 33580 43 9215 22 21180 5 1060 196 66270 

2011 24 1560 146 49955 38 7705 10 15000 3 590 221 74810 

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



 

Dėl pagalbos į namus paslaugos. 2012 metais svarstyta 50 asmenų (2011 m. - 36), 
pareiškėjų prašymų, paslaugos skirtos visiems pareiškėjams. Kai pagalbos į namus paslaugos 
negalėjo būti teikiamos, jos buvo keičiamos į pagalbos pinigus (65 Lt per mėnesį). Už juos senyvo 
amžiaus, neįgalūs žmonės patys pirkosi būtinas pagalbos į namus paslaugas iš kaimynų. 2012 
metais su prašymais gauti pagalbos pinigus kreipėsi 6 asmenys, iš viso per praėjusius metus, kaip ir 
2011 metais, pagalbos pinigai buvo mokami 7 asmenims.  

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų kompensacijos, išlaidų karštam 
ir šaltam vandeniui ir išlaidų kietam kurui (dujos, malkos) skyrimo išimties tvarka. Komisija svarstė 
3 prašymus dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų kompensacijų kietam kurui 
(malkoms) įsigijimui išimties tvarka (2011 m. – 4). Dviems asmenims prašymai buvo patenkinti, 
nes prašymuose buvo nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių bendra tvarka kompensacija 
nepriklauso. Vienas prašymas buvo atmestas, kompensacija išimties tvarka neskirta, nes bendrai 
gyvenantis asmuo be pateisinamos priežasties atsisakė siūlomo darbo ir buvo išbrauktas iš Darbo 
biržos.   

Dėl socialinės pašalpos skyrimo išimties tvarka. 2012 metais svarstyti 6 pareiškėjų prašymai 
dėl socialinės pašalpos skyrimo išimties tvarka (2011 m. – 9). Keturiems pareiškėjams socialinės 
pašalpos mokėjimas buvo pratęstas. Dviem atvejais mokėjimas buvo sustabdytas (dėl nedalyvavimo 
visuomenei naudingoje veikloje ir dėl įtarimų, kad šeima vykdo nelegalią veiklą). 

Dėl socialinių išmokų teikimo, socialinės rizikos šeimoms, būdų parinkimo. 2012 m. 
socialinės paslaugos buvo teikiamos 240 (2011m. – 239) socialinės rizikos šeimų, auginančių 
vaikus. Komisija praėjusiais metais svarstė 170 (2011 m. – 126) pranešimų iš seniūnijų dėl 
socialinių išmokų teikimo būdų parinkimo, iš jų: 39 atvejais socialinių išmokų teikimo būdais buvo 
parinktos socialinės kortelės (,,Maxima“ ir ,,Indritus“), skirtos pirkti maisto parduotuvėse, kitais 
atvejais socialinės išmokos buvo mokamos kontroliuojant socialiniam darbuotojui.  

Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 2012 
m. organizuoti 8 posėdžiai (2011 m. - 17), kurių metu svarstyti 29 prašymai (2011 m. - 41). 24 
mokiniams skirti nemokami pietūs kitais atvejais, 21 mokiniui, patyrusiam socialinę riziką, skirti 
pusryčiai kitais atvejais.   

Lyginant su 2011 metais, mokinių, gaunančių socialinę paramą kitais atvejais, sumažėjo, nes 
dėl sunkios materialinės padėties šeimose, socialinė parama mokiniams priklauso bendrąja tvarka. 

Iš viso per 2012 m. nemokamas maitinimas buvo skirtas 2140 mokinių (2011m. - 2350), 
tame skaičiuje parama mokinio reikmenis skirta 1752 mokiniams (2011 m. – 2021).  

2012 m. ugdymo įstaigose mokėsi 3873 mokinių (2011 m.- 4228) (3 lentelė). 
 

3 lentelė. 2009-2012 m. skirta socialinė parama mokiniams 
 
 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Viso mokinių 4735 4442 4228 3873 

Skirtas nemokamas maitinimas (0-12 kl.) 2137 2670 2350 2140 

Skirta parama mokinio reikmenims 2113 2167 2021 1752 

 
Pasvalio rajono savivaldybės Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo 

komisija (pirmininkė Marina Bučinskienė, komisijoje dirba Savivaldybės tarybos nariai A. 
Grybienė ir V.P. Leišys). 2012 metais sušaukta 10 komisijos posėdžių, apsvarstyti 93 prašymai, 
priimti 69 sprendimai dėl didelio ir 24 – dėl vidutinio specialiųjų poreikių lygio. 

 



Pasvalio rajono savivaldybės Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti 
komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 2012 metus Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai 
koordinuoti komisija posėdžiavo 1 kartą. Parengtas ir patvirtintas Priklausomybę sukeliančių 
medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų 
programos įgyvendinimo 2012 metų priemonių planas, kurį Savivaldybės taryba patvirtino 2012 m. 
gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-140, aptarti internetiniame tinklalapyje www.pasvalys.lt skelbtos 
gyventojų apklausos dėl nerūkymo zonų Pasvalio mieste rezultatai. Dauguma apklausoje 
dalyvavusių gyventojų pasisakė už nerūkymo zonų nustatymą. Atsižvelgiant į komisijos 
pasiūlymus, Savivaldybės taryba 2012 m. gegužės 30 d. priėmė sprendimą Nr. T1-142 „Dėl „Dėl 
Pasvalio rajono viešųjų vietų paskelbimo nerūkymo zonomis“. 

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 5 projektai ir jiems finansuoti skirta 11 800 Lt. 

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos pirmininkas, komisijos 
nariai kėlė kvalifikaciją priklausomybių prevencijos klausimais: dalyvavo seminare „Kvaišalų 
(narkotikų ir alkoholio) vartojimo prevencija jaunimo tarpe“, konferencijoje „Priklausomybę 
sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija Pasvalio rajono savivaldybėje. Gerosios patirties 
sklaida“. Pirmininko pavaduotoja dalyvavo konferencijoje „Mokslo pažanga – efektyviai narkotikų 
vartojimo prevencijai“.  

Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios 
programos komisija (pirmininkas Povilas Balčiūnas). 2012 m. įvyko 4 komisijos posėdžiai, 
kuriuose nagrinėti: 3 prašymai dėl lėšų skyrimo bankui sumokėtų dalies palūkanų už gautą paskolą 
padengimui (Savivaldybės tarybos sprendimu skirta 3000 Lt (po 1000 Lt kiekvienam)); 1 prašymas 
dėl lėšų skyrimo įmonės registravimo išlaidoms padengti (Savivaldybės tarybos sprendimu skirta 
300 Lt); 3 prašymai dėl pritarimo Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškai (pateiktos 3 
rekomendacijos); 1 prašymas nepatenkintas, nes įmonė prekiauja alkoholiniais gėrimais t. y 
neatitinka nuostatų sąlygų. 

Visuomeninė sporto taryba (pirmininkas Alfonsas Pulokas). 2012 metais įvyko vienas 
Visuomeninės sporto tarybos posėdis, kuriame svarstytos sporto klubų pateiktos paraiškos dėl 
finansavimo, paskirstyta 70 tūkst. Lt. Taip pat susipažinta su Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės 
ir audito tarnybos 2011 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. SS-62 ,,Dėl patikrinimo pažymos kopijos 
pateikimo“. 

 
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 
 

2012 metais Pasvalio rajono savivaldybės meras išleido 65 potvarkius veiklos organizavimo 
klausimais, iš jų 14 – dėl įgaliojimų suteikimo. Priimta 12 potvarkių, kuriuose suteikti įgaliojimai 
Savivaldybės įstaigų vadovams ar Savivaldybės administracijos specialistams atstovauti 
Savivaldybei ar Savivaldybės administracijai Valstybinės įmonės Registrų centre, 2 – Savivaldybės 
administracijos Juridinio ir personalo skyriaus juristams atstovauti Savivaldybės tarybai ir 
Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose. 2012 metais teisininkai atstovavo 
Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai atsakovu arba trečiuoju asmeniu, suinteresuotu 
asmeniu 39 bylose. 

http://www.pasvalys.lt/


 
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. 2012 metais 
įvyko 7 Regiono plėtros tarybos posėdžiai ir 13 sprendimų priimti taikant rašytinę procedūrą.  

 
2012 m. I ketvirtyje, siekiant užtikrinti Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos bei 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programų prieduose Panevėžio regionui numatytos 2007-2013 m. 
Europos Sąjungos fondų paramos efektyvų panaudojimą, Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai 
priėmė tris sprendimus taikant rašytinę procedūrą ir du kartus rinkosi į Panevėžio regiono plėtros 
tarybos posėdžius. 

Panevėžio regiono plėtros taryba iš esmės pritarė Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų 
siūlomom regioninės politikos įgyvendinimo 2014-2020 metais kryptims ir nuostatoms. 

Posėdžių metu taip pat svarstyti Panevėžio regionui aktualūs klausimai, susiję su Europos 
Sąjungos paramos panaudojimu: teikta informacija apie Panevėžio regiono projektų įgyvendinimą ir 
lėšų panaudojimą, 8 kartus keisti ir 12 kartų tikslinti  regiono projektų sąrašai. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių ,,Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“, ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“, „Savivaldos transporto infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra“ ir ,,Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ sąrašai papildyti 
regionui svarbiais projektais, tai „Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir neįgaliems asmenims 
Pasvalio rajone III etapas“,  

Per 2012 m. I ketvirtį buvo skirtas finansavimas 3 regioniniams projektams. Vienas iš jų 
Įgyvendinamas Pasvalio rajone.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-
203, 2012-03-12 skirtas finansavimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos projektui 
„Daugiabučio namo, esančio Vyšnių g. 12, Pasvalyje, atnaujinimas (modernizavimas)“. pagal 
priemonę VP3-1.1-VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą" - iki 945 830,22 Lt. 

 
2012 m. II ketvirtyje Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai priėmė du sprendimus 

taikant rašytinę procedūrą ir vieną kartą rinkosi į Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdį. 
Panevėžio darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Audronė Biguzienė pristatė darbo rinkos 

situaciją ir jos tendencijas Panevėžio regione. Posėdyje įvardintos skaudžiausios regiono problemos, 
supažindinta su paklausiausiomis profesijomis regione bei priemonėmis mažinančiomis nedarbo 
lygį. 

 
2012 m. III ketvirtyje Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai priėmė tris sprendimus 

taikant rašytinę procedūrą ir du kartus rinkosi į Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdžius. 
Tarybos posėdyje dalyvavęs Panevėžio regioninio atliekų tvarkymo centro direktorius 

Arturas Grucė Tarybos narius supažindino su centro veikla per praėjusį šių metų pusmetį, pristatė 
įgyvendinamus investicinius projektus, tai „Panevėžio regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 
kompostavimo aikštelių įrengimas“, „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
plėtra“ ir „Panevėžio regiono sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ bei išsakė pagrindines problemas, 
stabdančias projektų įgyvendinimą. Vienas svarbesnių klausimų, svarstytų posėdyje – Panevėžio 
regiono plėtros plano rengimas 2014–2020 metams. Regioninės plėtros departamento prie LR VRM 
Panevėžio apskrities skyrius pradėjo rengti Panevėžio regiono plėtros planą 2014–2020 metams: 
surinko ir apibendrino pagrindinius statistinius duomenis bei parengė Panevėžio regiono 2014–2020 
m. plėtros plano regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės projektą. Plėtros planui rengti ir 
jo įgyvendinimo stebėsenai vykdyti Taryba nusprendė sudaryti tris darbo grupes: Žmogiškųjų 
išteklių, darbo rinkos ir viešojo administravimo gerinimo, Sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų 
plėtros ir Inžinerinės infrastruktūros, viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo.  



Panevėžio regiono plėtros taryba pateikė šias kandidatūras į Lietuvos Respublikos 
delegacijos Europos vietos ir regionų valdžios kongresą: atstovu į Europos Tarybos Vietos valdžios 
rūmus – Gintautą Gegužinską – Pasvalio rajono savivaldybės merą, pakaitiniu atstovu – Vidmantą 
Kanopą – Rokiškio rajono savivaldybės merą. Atstovu į Europos Tarybos Regionų valdžios rūmus 
– Joną Jarutį – Panevėžio regiono plėtros tarybos narį (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narį), 
pakaitiniu atstovu – Egidijų Vilimą – Panevėžio regiono plėtros tarybos narį (Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos narį). 

Per 2012 m. III  ketvirtį buvo skirtas finansavimas 10 regioninių projektų: Keletas iš jų 
įgyvendinami Pasvalio rajone: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2012-rugsėjo 23 d. Nr. 
A1-271 skirtas papildomas finansavimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos projektui 
„Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“ pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ iki 384.268,73Lt. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu2012 m. rugsėjo 11 d. Nr. 3-596 skirtas 
finansavimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos projektui „Pasvalio miesto Žaliosios 
gatvės rekonstravimas“ pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir 
plėtra“ iki 944 161,25Lt. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-
1260 skirtas finansavimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos projektui „Universalių 
daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ pagal priemonę „Universalių daugiafunkcinių 
centrų kaimo vietovėse steigimas“ iki 1 538 324 Lt. 

 
2012 m. IV ketvirtyje Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai priėmė penkis sprendimus 

taikant rašytinę procedūrą ir du kartus rinkosi į Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdžius. 
Į Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdį pakviesti UAB „Blue Bridge“ atstovai pristatė 

įmonės teikiamas optimizuotas „debesų kompiuterijos“ informacinių technologijų (IT) paslaugas, 
išskyrė jų privalumus. Pateikė sėkmės pavyzdį, įgyvendintą Jonavos rajono savivaldybės 
administracijoje, kuri tapo pirmoji Lietuvoje, dalį savo IT ūkio perkėlusi į nutolusius serverius.  

Posėdžių metu taip pat svarstyti Panevėžio regionui aktualūs klausimai, susiję su Europos 
Sąjungos (toliau – ES) paramos panaudojimu: pateikta informacija apie Panevėžio regiono projektų 
įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą. Informuota, kad baigtiems ir įgyvendinamiems projektams 2012 
m. gruodžio 7 d. duomenimis yra išmokėta 92,75 mln. Lt, t. y. 44,33 procentai, skirtų Panevėžio 
regionui ES fondų lėšų.  Taip pat informuota apie ES paramos, skirtos regionams panaudojimą 
kiekvienoje savivaldybėse bei šie duomenys palyginti su kitais Lietuvos regionais. 

Įgyvendinus priemonės ,,Teritorijų planavimas“ sąrašuose esančius projektus už mažesnę 
lėšų sumą nei buvo planuota, sąrašas Nr. 52 papildytas trimis projektais. Tai „Joniškėlio miesto 
bendrojo plano ir gyvenamųjų vietovių patikslinimo specialiojo plano parengimas“, „Panevėžio 
miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas, III etapas“, „Ramygalos miesto grąžintinų 
žemių specialieji planai“. Įgyvendinus projektus, Pasvalyje bus parengtas Joniškėlio miesto 
bendrasis planas ir Pasvalio rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų plotų, ribų ir pavadinimų 
patikslinimo specialusis planas, Panevėžyje bus suplanuotos miesto zonos, kuriose bus numatyti 
galimi šilumos šaltiniai, detaliai suplanuota likusi laisva valstybinė žemė bei suplanuota lietaus 
nuotekų infrastruktūra. Ramygaloje bus suformuoti  trys žemės sklypai ir grąžinti teisėtiems žemės 
savininkams. Taip bus siekiama darnaus vystymosi  bei racionalaus teritorijos panaudojimo. 
 
 



 
2 pav. ES lėšų panaudojimas Panevėžio regione 

 
8. Darbas Lietuvos savivaldybių asociacijos taryboje 

2012 m. birželio 1 d. Savivaldybės tarybos nariai Gintautas Gegužinskas ir Jūratė Jovaišienė 
dalyvavo Utenoje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XVIII suvažiavime, kuriame 
buvo aptartos Lietuvos vietos savivaldos aktualijos, veikla europinėje erdvėje, priimta rezoliucija 
dėl vietos savivaldos padėties šalyje. Rezoliucijoje pažymima, kad Lietuvos savivaldybės tikisi 
didesnio valstybės pasitikėjimo suteikiant joms daugiau savarankiškumo. Rezoliucija savivaldybės 
ragina Lietuvos valdžios institucijas ne tik teoriškai, bet ir praktiškai laikytis europinio 
subsidiarumo principo suteikiant vietos valdžiai teisę priimti esminius sprendimus jos 
kompetencijos srityse, pavyzdžiui - šilumos ūkio ir vandentvarkos. Taip pat kviečiama atsižvelgti į 
2001 ir 2012 metais Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso priimtas rekomendacijas ir 
suteikti teisę savivaldybėms disponuoti valstybine žeme miesto ir kaimo vietovėse. Šalies valdžios 
institucijos taip pat raginamos užtikrinti pakankamus vietos savivaldos finansinius išteklius, 
reikalingus organizuoti ir teikti kasdienes paslaugas Lietuvos gyventojams, plėsti regionų plėtros 
tarybų galias ir stiprinant regioninį lygmenį. Rezoliucijoje savivaldybės primena Lietuvos 
įsipareigojimus vykdyti 1999 metais ratifikuotą Europos vietos savivaldos chartiją bei kviečia 
atsižvelgti į jau minėtą šių metų kovo 21 d. Kongreso priimtą rekomendaciją ir joje įvardintus vietos 
savivaldos padėties Lietuvoje trūkumus. 

 
2012 m. balandžio 30 – gegužės 2 dienomis, Pasvalio rajono savivaldybės meras kartu su 

LSA prezidentu Ričardu Malinausku, LSA direktore Roma Žakaitiene, su partneriais iš Gruzijos 
bendradarbiaujančių Šiaulių miesto, Alytaus, Elektrėnų, Ignalinos, Kupiškio, Radviliškio, Šilalės, 
Trakų rajonų merais Tbilisyje dalyvavo pirmajame Lietuvos ir Gruzijos savivaldybių forume, kurio 
tikslas – aptarti aktualius dvišalio bendradarbiavimo klausimus, pasidalinti gerąja bendros veiklos 
patirtimi bei nubrėžti gaires tolesnei partnerystei įvairiose srityse. Šiuo metu partnerę savivaldybę 
Gruzijoje turi kas ketvirta Lietuvos savivaldybė (Pasvalio rajono savivaldybė su Gruzijos 
Respublikos Čokhatauri savivaldybe bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2009 m. kovo 16 d.). 2012 
m. balandžio 30 d. Tbilisyje pasirašyta pirmoji Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Gruzijos 
nacionalinės savivaldybių asociacijos bendra deklaracija, kurioje akcentuojama, jog abiejų šalių 
savivaldybės susiduria su panašiais aplinkos apsaugos, ekonomikos plėtros, investicijų pritraukimo, 
socialinės įtraukties bei kitais iššūkiais, todėl pasikeitimas gerąja patirtimi yra ypač naudingas. 



Asociacijos įsipareigojo bendradarbiauti įvairiose vietos savivaldos kompetencijos srityse bei 
stiprinti partnerystę tarptautiniuose formatuose. 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas atstovauja Lietuvos savivaldybių asociaciją ir 
savivaldybes Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongrese (toliau – ET VRVK). 2012 
metais priklausė Monitoringo komitetui. 

2012 m. vasario 24 d., Stokholme, Švedijoje, vykusiame Europos Tarybos Vietos ir regionų 
valdžių kongreso (ET VRVK) monitoringo komiteto posėdyje buvo svarstomas kongreso tyrimo 
„Vietos ir regioninė demokratija Lietuvoje“ ataskaitos projektas. Pranešimą rengusios ET VRVK 
narės Gudrun Moler-Thornstorm (Austrija) ir Irene Lozodou (Kipras) akcentavo pakankamai gerą 
Lietuvos vietos savivaldos padėtį reglamentuojančią teisinę bazę bei atotrūkį tarp jos nuostatų ir 
Vyriausybės veiksmų. Kongreso stebėsenos grupė Lietuvoje lankėsi birželio 6-9 dienomis ir 
susitiko su Seimo bei Vyriausybės nariais, Seimo kontrolieriumi bei kelių Seimo komitetų 
vadovais, Konstitucinio teismo ir Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkais, Lietuvos 
savivaldybių asociacijos valdyba, Vaikų teisių apsaugos bei Lygių galimybių kontrolierėmis, 
Valstybės kontrolės, visuomeninių bei nevyriausybinių organizacijų atstovais, didelių bei mažesnių 
miestų merais. Tyrimo išvadose, kurioms ET VRVK monitoringo komitetas pritarė be esminių 
pastabų, įvertinama vietos savivaldos padėtis Lietuvoje, o Vyriausybei rekomenduojama daugiau 
dėmesio skirti pakankamam savivaldybių funkcijų finansavimui, stiprinti subsidiarumo principo 
įgyvendinimą, teisiškai įtvirtinti galimybę Lietuvos savivaldybių asociacijai atstovauti 
savivaldybėms teisminėse bylose prieš valstybės institucijas. Kongreso monitoringo komitetas taip 
pat primena savo jau 2001 metų rekomendacijoje įtvirtintą nuostatą, kad savivaldybėsturėtų turėti 
teisę savarankiškai disponuoti žeme. Dokumento projekte taip pat rekomenduojama Vilniui suteikti 
specialų statusą, skatinti piliečių dalyvavimą vietos gyvenime, ratifikuoti Europos vietos savivaldos 
chartijos Papildomą protokolą dėl teisės dalyvauti vietos savivaldos veikloje. Lietuvos atstovo 
šiame komitete, Lietuvos delegacijos ET VRVK vadovo, Pasvalio rajono savivaldybės mero 
Gintauto Gegužinsko siūlymu, komiteto nariai performulavo vieną rekomendacijos punktų, kuriuo 
dabar bus  numatoma, kad vienas svarbiausių Lietuvos žingsnių stiprinant vietos savivaldą būtų 
regioninio lygmens stiprinimas suteikiant daugiau kompetencijų regionų plėtros taryboms. 

 
2012 m. kovo 20-22 d. Strasbūre (Prancūzija) vykusiame Europos Tarybos Vietos ir regionų 

valdžių kongreso (ET VRVK) Vietos valdžios rūmų posėdyje priimtos ET VRVK rekomendacijos 
„Dėl vietos demokratijos Lietuvoje“. Dokumente, kuris parengtas remiantis pernai metų birželio 
mėnesį Lietuvoje įvykusios ET VRVK stebėsenos grupės išvadomis, įvertinta Lietuvos vietos 
savivaldos padėtis bei teikiamos rekomendacijos dėl tolesnio vietos savivaldos 
stiprinimo.Rekomendacijos priimtos 63 kongreso nariams balsavus „už“,  10 „prieš“, 18 susilaikius. 
Rekomendacijose akcentuojama pakankamai gera Lietuvos vietos savivaldos padėtį 
reglamentuojanti teisinė bazė, tačiau pažymima, jog kasdieniai centrinės valdžios institucijų 
veiksmai ne visuomet atitinka europines decentralizacijos ir subsidiarumo principų normas. 
Dokumente daug dėmesio skiriama siūlymams tobulinti vietos savivaldą: didinti savivaldybių 
funkcijų finansavimą, stiprinti seniūnijas, didinti jų funkcijų skaičių, taip pat rekomenduojama 
stiprinti ir regioninę savivaldą, sukurti realiai veikiančias regioninės valdžios institucijas.    
Kongreso stebėsenos grupė Lietuvoje lankėsi 2011 m. birželio 6-9 dienomis ir susitiko su Seimo bei 
Vyriausybės nariais, Seimo kontrolieriumi bei kelių Seimo komitetų vadovais, Konstitucinio teismo 
ir Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkais, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba, 
Vaikų teisių apsaugos bei Lygių galimybių kontrolierėmis, Valstybės kontrolės, visuomeninių bei 
nevyriausybinių organizacijų atstovais, didelių bei mažesnių miestų merais. Lietuvos vietos 
savivaldai ET VRVK atstovauja keturių tikrųjų ir keturių pakaitinių narių delegacija. 21-ojoje ET 
VRVK sesijoje dalyvavo delegacijos vadovas Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, 
Ignalinos rajono meras Bronis Ropė, Druskininkų mero pavaduotoja Kristina Miškinienė, Skuodo 
rajono  savivaldybės tarybos narys Liudvikas Žukauskas bei LSA direktorė Roma Žakaitienė. 

 



Lietuvos apskričių valdymo vietos savivaldos reforma sulaukė eilinio neigiamo įvertinimo iš 
Europos Tarybos – 2012 m. spalio 16-18 d. Strasbūre vykusioje 23-iojoje Europos Tarybos Vietos 
ir regionų valdžių kongreso  (ET VRVK) plenarinėje sesijoje iš atnaujintos Lietuvos delegacijos 
buvo atimtos balsavimo teisės ET VRVK Regionų rūmuose. ET VRVK pranešėjas mandatų 
klausimais Švedijos atstovas Andresas Knapė (Anders Knappe) tokį ET VRVK sprendimą 
motyvavo pernai metais ET VRVK atlikto ir šiemet patvirtinto Europos vietos savivaldos chartijos 
įgyvendinimo Lietuvoje tyrimo išvadomis, kuriose akcentuojama, jog Lietuvoje iš esmės nėra 
regioninės savivaldos lygmens. Lietuvos delegacijos ET VRVK vadovas, Regionų rūmų narys, 
Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, komentuodamas tokį Kongreso 
sprendimą pažymėjo, jog savaime jis nesukelia jokių rimtesnių pasekmių Lietuvos vietos 
savivaldai, išskyrus apribotas balsavimo galimybes vienuose iš dvejų ET VRVK rūmų. Be to, patį 
ET VRVK sprendimą galima pakeisti pateikus papildomą argumentaciją dėl regioninio lygmens 
funkcionavimo Lietuvoje. Su analogiška situacija dėl panašių priežasčių Lietuvos vietos savivaldos 
atstovai ET VRVK jau buvo susidūrę ir anksčiau – 2000 metais. Toks pagrindinės 47 valstybes 
vienijančios ir daugiau nei 200 tūkstančių vietos ir regionų valdžių institucijų atstovaujančios 
autoritetingiausios vietos ir regionų savivaldos klausimus nagrinėjančios europinės institucijos 
sprendimas yra deramas dabartinės ir ankstesnių Lietuvos Respublikos vyriausybių vykdytos vietos 
savivaldos politikos įvertinimas. Šios neapgalvotos politikos rezultatas – ne tik iš esmės išnykęs 
regioninės vykdomosios valdžios lygmuo (tai savo išvadose akcentavo ir ET VRVK ekspertai), 
tačiau ir mažėjančios Lietuvos vietos savivaldos galimybės tvarkyti vietos reikalus atsižvelgiant į 
konkrečios vietovės poreikius bei galimybes Kongreso sprendimas turėtų paskatinti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę apsispręsti dėl regioninės savivaldos lygmens Lietuvoje – arba ji turėtų 
būti kuriama ir stiprinama, įskaitant efektyvių regioninių administracijų, turinčių savo biudžetus ir 
pakankamai ne iš savivaldybių perimtų įgaliojimų, sukūrimą, arba tokio lygmens iš viso būtų 
atsisakoma. Pirmuoju atveju Lietuva atgautų valstybės, turinčios pilnavertį regioninį lygmenį, 
statusą bei užsitikrintų galimybes plėtoti normalią, europietiško pavyzdžio regioninę politiką. 
Antruoju – šalyje liktų vienintelis vietos savivaldos lygmuo, turėtų išnykti sunkiai kurta regioninės 
plėtros dimensija, tektų atsisakyti dabartinių tolygaus regionų vystymosi priemonių, be to, gerokai 
sumažėtų ir mūsų šalies vietos ir regionų valdžių tarptautinio atstovavimo galimybės. 

Nuolat vyksta susirašinėjimas su asociacija. 2012 metais gauti 544 raštai įvairiais 
savivaldybėms rūpimais klausimais. 

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

kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis 
 

Praėjusiais metais ir toliau tęsėsi bendradarbiavimas su užsienio partneriais. 2012 m. rugsėjo 
6-9 d. Pasvalio rajono savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko vadovaujama 25 žmonių delegacija 
lankėsi Lenkijos Respublikos Žory savivaldybėje. Šis susitikimas buvo organizuotas pagal projektą 
„Mes viena komanda – europiečiai – entuziazmas ir patirtis“, vykdomą vadovaujantis programa 
„Europa piliečiams“, kurią inicijavo Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos 
Taryba. Į renginius lenkai pakvietė delegacijas iš visų savivaldybių su kuriomis pasirašytos 
draugystės ir bendradarbiavimo sutartys. Pasvaliečiai diskutavo ir rungėsi varžybose su atstovais iš 
Lenkijos, Vengrijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Pagrindinis susitikimo tikslas – debatai – „Ką reiškia 
būti europiečiu?“ Debatų tikslas – pasikeisti nuomonėmis bei požiūriais tarp miestų atstovų apie 
gyvenimo kokybę ir pokyčius, kurie yra susiję su įsiliejimu į Europos Sąjungą. Diskusijose „Ką 
reiškia būti europiečiu“ buvo kalbama apie pokyčius, įvykusius šalims tapus Europos Sąjungos 
narėmis. Susitikimo metu taip pat buvo surengtos tarptautinės sporto varžybos „Mes – viena 
komanda“. Komandos išbandė jėgas futbolo, tinklinio, stalo teniso varžybose bei plaukimo 
estafetėse. Pasvalio delegacijos komanda iškovojo I vietą futbolo varžybose. Plaukimo varžybose 
pasvaliečiai liko treti.  Bendroje įskaitoje likome II, mus aplenkė tik šeimininkų lenkų komanda  

2012 m. vasarą į Pasvalį buvo atvykusi delegacija iš Gotenes komunos (Švedijos karalystė). 
Vizito metu svečiai buvo supažindinti su Pasvalio rajonu, aptarė galimybės ateityje glaudžiau 



bendradarbiauti bendruose projektuose. Po šio vizito Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centro 
darbuotojai iniciavo projektą, kurio metu planuoja vykti į Švediją pasisemti patirties įstaigų 
administravimo srityje. 

2012 m. spalio mėnesį į Pasvalį buvo atvykusi jaunimo delegacija iš Oberkircheno 
(Vokietija). Viešnagės metu mokiniai iš Vokietijos susipažino bei užmezgė ryšius su vietos 
mokiniais iš Pasvalio rajono. Mokiniai toliau glaudžiai plėtoja tarpusavio ryšius, todėl buvo 
pakviesti aplankyti Vokietijos miestą Oberkircheną ir susipažinti su Vokietijos švietimo sistema. 

Dažni svečiai Pasvalyje – iš Norvegijos Karalystės susigiminiavusių komunų.  
Pasvalio krašto garbės pilietės, Norvegijos Karalystės pilietės Inger Bekkevik rūpesčiu į 

Joniškėlį atgabentas gaisrininkų automobilis. Norvegijos chemijos įmonė YARA padovanojo 1986 
m. VOLVO automobilį. Nors mašina nėra nauja, tačiau tėra nuvažiavusi vos 7000 km ir yra puikios 
būklės.  

Pasvalio gimimo dienos šventės metu svečiai iš Norvegijos, jau vienuoliktą kartą 
apdovanojo šešis Pasvalio muzikos mokyklos auklėtinius norvegų įsteigtomis stipendijomis. 
Norvegijos Karalystės Bamble komunos stipendijas Pasvalio krašto Garbės pilietis Henningas 
Odegaardenas įteikė Muzikos mokyklos Saksofono klasės auklėtiniams: Gajui Garalavičiui 
(mokytojas Jonas Kepalas), Silvijai Bivainytei (mokytoja Daiva Garlauskienė) ir Vilijai Velykytei 
(mokytoja Elona Rodžienė). Norvegijos Karalystės Kragero komunos stipendijos, kuriomis rūpinasi 
Pasvalio krašto Garbės pilietė Inger Bekkevik, įteiktos Dailės skyriaus mokiniams: Kotrynai 
Čerkauskaitei, Gerdai Janulevičiūtei ir Tomui Venclovui.  

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

Mažupė“, Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriumi. 
 
Praėjusiais metais vyko Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, keitėsi Vyriausybė, todėl 

Savivaldybėje apsilankė tik 2 ministrai.  
2012 m. gegužės 25 d. Pasvalio rajone lankėsi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 

Kazys Starkevičius su ministerijos atstovais ir domėjosi, kaip įsisavinamos Europos Sąjungos 
paramos lėšas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ir 
miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ ir priemonę 
„Asbesto turinčios stogų dangos keitimas“. Lietuvos žemdirbiai iš viso yra pateikę apie 300 
melioracijos įrenginių renovavimo projektų, o 24 iš jų – pasvaliečių. Dėl stogų atnaujinimo 
Lietuvoje buvo gautos 8039 paraiškos, tarp jų 274 – iš Pasvalio. 

2012 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras Rimantas Žylius susitikime su 
Pasvalio rajono savivaldybės vadovais, vietos verslininkais ir bendruomenės atstovais aptarė rajono 
verslo aplinką bei perspektyvas, Europos Sąjungos (ES) paramos klausimus bei atidarė kempingą. 
Viešnagės metu ministras apžiūrėjo ketinamus renovuoti Raubonių malūną ir karšyklą, aplankė 
uždarąją akcinę bendrovę „Dirvonų lentpjūvė“.  

Užsimezgė ryšiai su rajono verslininkais. 2012 m. lapkričio 8 d. Pasvalio rajono 
savivaldybėje vyko Pasvalio rajono verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ ir Savivaldybės 
organizuota apskritojo stalo diskusija aktualiais verslo klausimais. Diskusijoje dalyvavo Pasvalio 
rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Pasvalio rajono verslininkų asociacijos „Verslo 
žiedas“ prezidentas Antanas Kairys bei asociacijos nariai, Panevėžio apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos Pasvalio poskyrio vedėja Zita Lapinskienė, Pasvalio policijos komisariato 
viršininkas Marius Jablonskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Pasvalio 
rajono Vietos veiklos grupės pirmininkas Paulius Petkevičius ir projektų vadovė Helena 
Simonaitienė, Panevėžio teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Audronė Biguzienė ir 
Pasvalio skyriaus vedėjas Marijonas Žagūnis, UAB „Pasvalio butų ūkis“ bei AB „Lietuvos 
draudimas“ Pasvalio skyriaus atstovai. Pasveikinęs diskusijos dalyvius Verslo dienos proga, 
Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas pasidžiaugė, kad vyksta diskusija tarp verslininkų ir 
institucijų, kad visi bendrom jėgom siekia bendro tikslo – Pasvalį padaryti patrauklesnį, kad čia 



būtų gera gyventi, kad kuo mažiau jaunimo išvyktų iš Pasvalio, kad gyvuotų verslas ir didėtų 
žmonių užimtumas. 

 
 

 
3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Panevėžio apskrities savivaldybėse, 

Lt 
 
Prisistatydamas Pasvalio rajono verslininkų asociacijos prezidentas Antanas Kairys 

papasakojo, kad idėja suburti Pasvalio krašto verslininkus kilo buvusiai VšĮ „Versli Lietuva“ 
atstovei Daivai Valotkienei. Jos iniciatyva 2012 m. liepos mėn. įsikūrė Pasvalio rajono verslininkų 
asociacija „Verslo žiedas“. Asociacija siekia vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis 
informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti savitarpio supratimo ryšius, keitimąsi 
patirtimi ir užmegzti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.  

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Pasvalio rajono Vietos veiklos 
grupės pirmininkas Paulius Petkevičius pristatė projektus, kuriuose pakvietė dalyvauti ir Pasvalio 
rajono verslininkus. Paprojekčio „Suomijos ir Lietuvos vietos veiklos grupių partnerių smulkaus ir 
vidutinio verslo įmonių, ūkių, ekologinių ūkių bendradarbiavimas“ metu yra galimybė 5 Pasvalio 
rajono verslininkams kartu su Pasvalio, Panevėžio ir Širvintų vietos veiklos grupių atstovais vykti į 
Suomiją. Dalyviai bus padalinti į dvi grupes: viena grupė vyks į Ykkosakeli VVG, o kita – į EMO 
VVG. Vizito metu numatytas seminaras: verslumas kaimo vietovėse, kaimo ekonomikos vystymas 
Suomijoje, apsilankymai ekologiniuose ūkiuose, perdirbimo įmonėse, LEADER programos grupių 
apsikeitimas patirtimi, diskusijos. Pasvalio rajono Vietos veiklos grupės projektų vadovė Helena 
Simonaitienė pristatė vietos veiklos grupę ir pakvietė bendradarbiauti. Pasvalio rajono Vietos 
veiklos grupė susibūrė 2004 m. birželio 25 d. partnerystės principu iš vietos valdžios, verslo ir 
nevyriausybinių organizacijų, kurių pagrindinis tikslas – pagerinti Pasvalio rajono kaimo žmonių 



gyvenimo kokybę, suvienyti pačių atokiausių rajono vietovių gyventojus, visuomenines 
organizacijas, verslo ir savivaldybės atstovus, nes kaimo plėtros politika grindžiama įvairių sektorių 
kryptinga veikla, savivaldumo skatinimu ir visų, dalyvaujančių šioje politikoje, veikimo atvirumu ir 
bendradarbiavimu. Bendro Pasvalio, Rokiškio ir Biržų VVG tarpteritorino projekto „Informacinis 
partnerystės formavimas“ metu bus sukurta internetinė kaimo verslo svetainė www.sukikaima.lt, 
kuri reklamuos kaimo verslininkų, fizinių asmenų, bendruomenių gaminius bei paslaugas. Bus 
organizuojamos konferencijos socialiniams partneriams, amatininkams, verslininkams. Numatoma 
projekto įgyvendinimo pradžia 2012 m. gruodžio 1 d., pabaiga 2014 m. lapkričio 30 d. Projekto 
bendra vertė 467 253 Lt. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina  projektą „Verslo 
galimybių formavimas ir jų taikymas Pasvalio rajono NVO sektoriuje“  pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis 
kaimo tinklas“.  Projekto metu numatoma parengti verslo galimybių formavimo NVO sektoriuje 
metodiką, atlikti verslo įvairovės tyrimą mūsų rajono kaimuose. 

 
 

 
4 pav. Vidutinis darbuotojų skaičius Panevėžio apskrities savivaldybėse 

 
Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Pasvalio poskyrio vedėja Zita 

Lapinskienė pasveikino verslininkus Verslo dienos proga, pasidžiaugė, kad pagaliau ir Pasvalyje 
įsikūrė verslininkų asociacija. Ji paskatino verslininkus dalyvauti ne tik Pasvalio rajono gyvenime, 
bet ir Lietuvos mastu siūlyti tobulinti įstatymus. Pristatė mokesčių inspekcijoje įvykusias reformas, 
pakvietė bendradarbiauti tikėdamasi, kad verslininkai skleis tik sąžiningą verslą. Pasitarimo metu 
buvo pristatyta situacija darbo rinkoje, darbo biržos finansuojamos priemonės. Ypatingas dėmesys 
skirtas darbo vietų steigimui bei profesiniam mokymui. 

 
 



 

 
5 pav. Registruotas nedarbas Panevėžio apskrityje, proc. 

 
Panevėžio teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Audronė Biguzienė pasiūlė 

verslininkams teikti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus. Šie projektai įgyvendinami teritorijose, 
kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo 
laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Spalio mėnesį nedarbas Pasvalio rajone sudarė 14,2 
proc. Naujos darbo vietos turi sudaryti galimybes papildomoms darbo vietoms atsirasti kitose ūkio 
šakose arba įsidarbinti asmenims, kurie to padaryti negalėjo. Įsteigtos darbo vietos turi būti 
išsaugomos ne trumpiau kaip 3 metus nuo jų įsteigimo. A. Bizugienė pasidžiaugė, kad Pasvalio 
rajone sėkmingai įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. ESF finansuojamas 
projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“.  
  

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 2012 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 2012 metais įvyko 11 išplėstinių 
pasitarimų, 2 iš jų – Daujėnų ir Vaškų seniūnijoje. 

Pasitarimuose ne vieną kartą buvo ir sprendžiami klausimai, susiję su seniūnijų vietinio 
ūkio reikalais: rekreacinių teritorijų priežiūra ir panaudojimu, 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, 



nuotekų išvežimo ir kitų seniūnijų teikiamų paslaugų. Pasitarimuose nagrinėti klausimai dėl 
seniūnaičių rinkimo, kultūros darbuotojų darbo, civilinės saugos, melioracijos, bešeimininkio turto 
registracijos, saugotinų kraštovaizdžio objektų, analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir 
skaitmeninės televizijos skatinimo Lietuvoje programos ir Piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams įstatymo vykdymu, socialinės pašalpos gavėjų pasitelkimo 
visuomenei naudingai veiklai atlikti, asbesto programos vykdymo, Sosnovskio barsčių naikinimo, 
akcijos „Darom“. 

2012 metais su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais įvyko 34 pasitarimai, kiekvieno 
mėnesio pradžioje - bendri Savivaldybės administracijos darbuotojų pasitarimai. Jų metu aptarti 
visiems aktualūs klausimai. 

Švietimo, sveikatos, priešgaisrinės, viešosios tvarkos užtikrinimo, kelių ir gatvių priežiūros, 
pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo ir kiti aktualūs klausimai nuolat aptariami su savivaldybės 
biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovais, Pasvalio policijos komisariato, Pasvalio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos vadovais.  

 
 

IV. VEIKLOS VIEŠUMAS, BENDRUOMENĖS NARIŲ ĮTRAUKIMAS Į VIETOS 
REIKALŲ TVARKYMĄ 

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

meras rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių 
bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą. 

 
Oficiali informacija apie Savivaldybės institucijų veiklą, socialinius, ekonominius, politinius 

ir kultūrinius įvykius skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt ir rajono 
spaudoje.  

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

Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas kiekvienais metais dalyvauja kaimų 
bendruomenių ataskaitiniuose susirinkimuose, seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų, bibliotekų, 
Kultūros centro, ugdymo įstaigų, organizuojamuose renginiuose.  

2012 metų balandžio mėnesį pasibaigė 2011 m. lapkričio mėnesį prasidėję seniūnaičių 
rinkimai. Iš 38 išrinktų seniūnaičių 23 liko antrajai kadencijai, 15 naujai išrinkti. 2012 m. balandžio 
12 d. Savivaldybėje seniūnaičiams iškilmingai įteikti seniūnaičių pažymėjimai, supažindinta su 
Vietos savivaldos įstatyme apibrėžtomis seniūnaičių funkcijomis, palinkėta būti aktyviais 
pagalbininkais tiek seniūnams, tiek visai bendruomenei.  

Savivaldybės taryba 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-76 patvirtino Vietos 
bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams 
įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Pasvalio rajono 
savivaldybės administracijai viešųjų poreikių tenkinimui iš valstybės biudžeto buvo skirta 59,8 
tūkst. Lt. 2012 m. gegužės 2 d. Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Donatas Jankauskas su savivaldybių vadovais pasirašė sutartis dėl Vietos bendruomenių 
savivaldos programos įgyvendinimo ir kaip bendruomenės vienybės, plėtros ir išteklių gausinimo 
simbolį įteikė po obelaitę 

Kaip panaudoti lėšas, sprendė prie seniūnijų iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos 
bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių 
organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų 
poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų 
atstovų sudarytos Vietos bendruomenės tarybos. Lėšos buvo panaudotos sporto ir sveikatinimo 
veiklai, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūrinei ir 
švietėjiškai veiklai, bendruomenių veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenių gyvenimo 
kokybės gerinančioms iniciatyvoms. 

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


Savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimais Nr. T1-255 ir T1-256 pritarė 
Pasvalio rajono savivaldybės įstojimui į asociaciją „Pasvalio rajono Vietos veiklos grupė“ ir 
delegavo į 3 savivaldybės administracijos atstovus, kurie gali būti renkami į asociacijos „Pasvalio 
rajono Vietos veiklos grupė“ valdymo organus. 

Įgyvendinant Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategiją „Pasvalio rajono integruota 
2007–2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ 2012 metais buvo 
įgyvendinta vienuolika Vietos projektų: 

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

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

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

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

Deglėnų bendruomenė, projektas „Išnykusių kaimų atminimo parko įkūrimas“, ES paramos 
lėšos 54 356,00 Lt, savanoriškas darbas 12 247 Lt ir savivaldybės piniginės lėšos 1 342 Lt. 

Norgėlų bendruomenė, projektas „Biuro ir sporto inventoriaus įsigijimas Norgėlų 
bendruomenės paslaugų organizavimui“, ES parama 35 480 Lt ir savivaldybės piniginės lėšos 8 870 
Lt. 

Valakėlių kaimo bendruomenė, projektas „Priemonių kultūros veiklai ir laisvalaikiui 
įsigijimas, kultūrinės veiklos plėtojimas“, ES parama 48 000 Lt ir savivaldybės piniginės lėšos 12 
000 Lt.  

Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinė mokykla, projektas „Sveikatingumo centro įkūrimas“, ES 
parama 39 947 Lt, savanoriškas darbas 2 000 Lt ir savivaldybės piniginės lėšos  9 664 Lt. 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai, projektas „Grūžių kaimo jaunimo ir globos namų 
vaikų laisvalaikio užimtumas“, ES parama 50 250 Lt, savivaldybės piniginės lėšos  11 760 Lt ir 
savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamas turtas) 2 774 Lt. 

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, projektas „Sveikos gyvensenos 
mokymai Pasvalio rajono kaimo gyventojams“, ES parama 49 076 Lt ir savivaldybės piniginės 
lėšos 14 386 Lt. 

Kriklinių bendruomenė, projektas „Žingsnis po žingsnio bendruomenės labui“, ES parama 69 
219 Lt ir savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamas turtas) 7 691 Lt. 

Praėjusiais metais pradėta įgyvendinti 17 Vietos projektų. 
 

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. Pagal programą vykdyti šie projektai: 



Pasvalio miesto centrinės Vytauto didžiojo aikštės rekonstrukcija.  
Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą ,,Pasvalio miesto centrinės 

Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“, kuriam skirta 4 485 000 Lt. visų tinkamų kompensuoti 
projekto išlaidų, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 4 148 625 Lt., Savivaldybė 
įsipareigojo skirti projektui įgyvendinti ne mažiau kaip 336 375 Lt.  

Projekto uždavinys - gerinti Pasvalio miesto centrinės dalies infrastruktūrą, pritaikant 
viešąją erdvę gyventojų verslo poreikiams, kultūrinei veiklai ir laisvalaikiui. Įgyvendinus šį 
projektą, bus sukurta pridėtinė vertė: gyventojai, dalyvaujantys renginiuose, galės džiaugtis 
kompleksiškai sutvarkyta viešąja erdve; miesto nuolatiniams gyventojams gyvenamoji aplinka taps 
saugesnė ir patrauklesnė; bus sukurtos palankios sąlygos verslininkams gauti pajamas iš prekybinės 
veiklos. 

2012 m. rugsėjo 13 – 16 d. Pasvalio miesto 515-ojo gimtadienio šventės metu pasvaliečiams 
ir miesto svečiams pristatyta rekonstruojama Vytauto Didžiojo aikštė.  

Projektą planuojama baigti 2013 m. gegužės 30 d. 
 
Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo 

darbai. Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą ,,Pasvalio miesto Vyšnių 
ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“, kuriam buvo skirta 2 794 
879,50 Lt visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 
Valstybės biudžeto lėšos – 2 585 261,60 Lt, Savivaldybės indėlis – 209 617,90 Lt. Projekto 
įgyvendinimo metu buvo parengtas Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros 
tvarkymo darbų techninis projektas, kurio pagrindu minėtoje teritorijoje buvo atnaujintos 
privažiavimo kelių ir šaligatvių dangos, padidintos automobilių stovėjimo aikštelės, rekonstruota 
apšvietimo sistema ir vaikų žaidimo aikštelės, įrengtos dvi universalios sporto aikštelės, 
suremontuoti seni ir įrengti nauji suoliukai, sutvarkyta projekto teritorija, įrengtas privažiavimo 
kelias iš Taikos gatvės. 

Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 19, Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo 
energijos vartojimo efektyvumą. Pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas, 
pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendintas projektas „Daugiabučio 
gyvenamojo namo Taikos g. 19, Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo 
efektyvumą“. Projektas įgyvendintas kartu su partneriu – daugiabučio namo savininkų bendrija 
„Taika 19“. Bendra projekto vertė – 587 040 Lt. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės 
plėtros fondo lėšų iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (469 632 Lt), kitos lėšos 
partnerio (butų savininkų) ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

 
Taip pat Pasvalio rajone buvo įgyvendinami šie projektai: 
 
Kempingo infrastruktūros plėtra Pasvalio mieste. Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija šį projektą vykdė pagal ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-
1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimas 
infrastruktūros kūrimas ir plėtra, kuriam iš Europos regioninės plėtros fondo ir Valstybės biudžeto 
skirta 4 132 231,40 Lt. parama neįskaitant PVM arba 100 proc. visų tinkamų kompensuoti Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

Įgyvendinus projektą pasiekti projekto rezultatai: įrengtas kempingas su 27 vietomis 
kemperiams, 12 vietų palapinėms ir 8 poilsio nameliais; įrengti lauko inžineriniai tinklai; atlikta 
asfalto dangos rekonstrukcija ir įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sukurti gerbūvio elementai; įrengta 
teniso aikštyno infrastruktūra. 

 
Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas. Šio projekto dėka pagerintos 

gyvenimo sąlygas Meškalaukio kaimo gyventojams, nutiesti vandentiekio tinklai, įrengtas artezinis 



geriamojo vandens gręžinys bei vandens nugeležinimo įrenginiai. Pagerėjo geriamojo vandens 
kokybė, prie nutiestų tinklų sudaryta galimybė prisijungti naujiems vartotojams. Bendra projekto 
„Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas” vertė 772.113 Lt (su PVM). Projektui skirta 
Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 3 krypties 
„Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonę „Kaimo 
atnaujinimas ir plėtra“. Europos Sąjungos parama pagal minėtą priemonę siekė 80 proc. visų 
tinkamų projekto išlaidų ir sudarė 510.488 Lt. Iš paramos lėšų netinkama finansuoti PVM suma, 
kuri apmokama iš šiam tikslui skirtų ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, sudarė 
107.202 Lt. Pasvalio rajono savivaldybės administracija visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų 
padengė savo lėšomis – 154.423 Lt. 

 
Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų sporto salių remontas. Projekto įgyvendinimo metu buvo 

suremontuotos buvusios Pasvalio rajono Kiemėnų pagrindinės mokyklos ir Pasvalio rajono Ustukių 
pagrindinės mokyklos Žilpamūšio pradinio ugdymo skyriaus sporto salės ir pritaikytos 
bendruomeniniams poreikiams. Atnaujintos sporto salės naudojamos Žilpamūšio pradinio ugdymo 
skyriaus mokinių ir kitų kaimo gyventojų sportinei veiklai, taip pat kaimo bendruomenės čia gali 
organizuoti įvairius renginius, susitikimus ir susirinkimus. Bendras projekto biudžetas siekia 
896.258 Lt su PVM. Projektas finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Žemės ūkio 
ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų ir Pasvalio rajono savivaldybės lėšų. 

 
Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas Lielupės upės 

žemupyje. Pasvalio rajono savivaldybės meras 2012 m. rugsėjo 10 d. pagal Lietuvos ir Latvijos 
bendradarbiavimo per sieną programą su Bauskės, Jelgavos, Dobelės, Akmenės, Pakruojo 
savivaldybėmis ir Latvijos Gamtos, Geologijos ir Meteorologijos centru pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį dėl projekto „Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas Lielupės 
upės žemupyje“ įgyvendinimo. Bendra projekto vertė yra 655 tūkst. litų  

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2011 m. kovo mėnesį pritarė šio projekto 
įgyvendinimui ir garantavo 15 procentų jo vertės finansavimą. Tais pačiais metais UAB „Vandens 
projektai“ parengė techninį projektą, kuriame numatyta Pasvalio mieste prie Lėvens upės pastatyti 
penkis, o prie Mūšos upės vieną lietaus vandenų nuotekų valymo įrenginį. Nuo beveik 30 ha 
Pasvalio miesto gatvių ir aikščių lietaus kanalizacijos vamzdžiais surinktas vanduo, užterštas naftos 
produktais, kitais teršalais, pateks į būsimus 6 valymo įrenginius, kurie bus pastatyti prie Lėvens 
pagrindinės mokyklos, prie šios mokyklos stadiono, Biržų gatvėje, Stoties gatvėje prie tilto per 
Lėvens upę iš abiejų pusių bei už miesto teritorijos kelyje į Vaškus. Valymo įrenginiuose bus 
surenkami naftos produktai, kiti teršalai, nusodinamas dumblas ir jau išvalytas vanduo ištekės į 
Lėvens ir Mūšos upes. Šiuo metu vyksta projekto audito, techninės priežiūros bei rangovo 
parinkimo viešųjų pirkimų konkursai, statybos darbai vyks 2013 metais. 

 
Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra 
Siekiant didinti socialinio būsto fondą, 2012 metais pradėtas įgyvendinti projektas ,,Pasvalio 

rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinės plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-04-R 
,,Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“. Projekto veiklos apima pastato, esančio Pasvalio 
mieste, Nepriklausomybės g. 79, rekonstrukciją į gyvenamąjį namą, kuriame bus įrengti aštuoni 
socialiniai būstai.  

 
Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas.  
Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos projektu 

„Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ (Project LLIV-253 „Establishment of 
business support library cross-border network/BUSINESS LIBRARY) siekiama skatinti 
konkurencingą Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono verslumą, sukuriant verslui palankią aplinką. 



Projektą įgyvendina 5 partneriai: Bauskės, Pakruojo, Pasvalio, Biržų ir Rundalės rajonų 
savivaldybės. Vadovaujantysis projekto partneris – Bauskės rajono savivaldybė. Pasvalyje 
numatoma atnaujinti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos pastatą, įkurti bibliotekoje 
informacinį pagalbos verslui centrą, atnaujinti bibliotekos knygų fondą, baldus ir kompiuterinę 
įrangą.  

Projekto trukmė: 2012 m. gegužė – 2013 m. spalis.  
Bendra projektui skirta paramos suma – 829 394,46 EUR (2 863 733 Lt), Pasvalio rajonui 

skiriama paramos suma – 700 tūkst. litų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo 
lėšomis. Parama sudaro 85 proc. projekto vertės, likusius 15 proc. turi pridėti projekte 
dalyvaujančios savivaldybės. 

 
Vandens gerinimo ir geležies šalinimo įrenginių statyba. 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija šį projektą įgyvendina pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 metų programos kryptį „LEADER metodo įgyvendinimas“, Pasvalio rajono 
vietos plėtros strategijos „Pasvalio rajono integruota 2007 – 2013 m. Vietos plėtros strategija 
gyvenimo kokybei kaime gerinti“ I prioriteto „Viešosios infrastruktūros ir kaimo aplinkos 
gerinimas bei verslumo skatinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu). 

Projekto trukmė: 2012 m. sausio 27 d. - 2013 m. birželio 20 d. 
Bendra projekto vertė 1 810 160 Lt, 90 procentų lėšų skyrė Europos Žemės ūkio fondas 

kaimo plėtrai, 10 procentų prisidėjo savivaldybė. Projektas baigiamas įgyvendinti, liko tik aplinkos 
sutvarkymo darbai, o Krinčino ir Kriklinių miestelių, Vilkiškių, Rinkūnų, Namišių, Kiemėnų, 
Grūžių ir Švobiškio kaimų vandenvietėse jau pastatyti ir veikia vandens gerinimo ir geležies 
šalinimo įrenginiai.  

 
Užterštos buvusio gyvulininkystės komplekso teritorijos Vytartų kaime sutvarkymas ir 

taršos šaltinio pašalinimas 
Pasvalio rajone Vytartų kaime prie kelio į Vileišių gimtinę buvo įgyvendintas projektas 

„Užterštos buvusio gyvulininkystės komplekso teritorijos Vytartų kaime sutvarkymas ir taršos 
šaltinio pašalinimas“. Projekto vertė 176 000 Lt. 70 proc. lėšų skyrė Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos, 30 proc. prisidėjo savivaldybė. Projekto metu 
buvo sutvarkyti 3 veršidžių, 3 srutų rezervuarų, 3 mėšlidžių griuvėsiai, vienas netinkamas naudoti 
gręžinys. 

 
Tęsiamas projekto „Pasvalio kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, 

rekonstravimas“ vykdymas.  
2012 m. iš Valstybės biudžeto šiam projektui buvo skirta 300 tūkst. Lt.  
 
Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas modernizuojant Pasvalio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurą 
2012 m. baigtas įgyvendinti 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 mokymo priemonės ir kt. 

 
2012 m. pradėta vykdyti E. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programos 

įgyvendinimo priemonė ,,E. sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose“.  

Baigtas įgyvendinti 2011 m. pradėtas projektas  Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-51-003 „Psichikos 
dienos stacionaro įkūrimas“. 



2012 metais VšĮ Pasvalio ligoninėje baigtas įgyvendinti 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. Vykdant šį projektą buvo atlikti 
patalpų remonto darbai, įsigyta medicininė įranga.  

 
Įgyvendintas projektas „Pasvalio ligoninės Terapijos ir neurologijos skyriaus 

rekonstrukcija ir modernizavimas“ 
2012 m. iš Valstybės biudžeto šiam projektui buvo skirta 1 000 tūkst. Lt.  
 
Vykdoma Savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-134 patvirtinta 

Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų 
pastatų programa. Užpildyta ir pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai 281 rajono savivaldybės 
gyventojų paraiška ir 166 mokėjimo prašymai.  

 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas leidinyje „Lietuvos savivaldybių indeksas 2012“, 

sudarytame remiantis įvairiais savivaldybės veiklą apibūdinančiais rodikliais devyniose srityse, 
savivaldybės yra įvertinamos balais nuo 0 iki 100 ir išrikiuojamos nuo geriausios iki blogiausios. 
Tai – vertybinis indeksas, matuojantis žmonių ekonominę laisvę savivaldybėse, kuri yra pagrindinė 
žmonių gerovės prielaida. Indekse tyrinėta tik tai, kam įtaką daro tiesioginiai savivaldybių 
sprendimai. Lietuvos laisvosios rinkos instituto vertinimu, savivaldybė savo sprendimais gali 
sukurti palankias gyvenimo ir investavimo sąlygas net ir tuomet, kai neturi išskirtinių gamtinių 
sąlygų ir išteklių.  

Lietuvos savivaldybių indeksas sudarytas naudojant 2011 metų duomenis apie savivaldybių 
veiklą. Leidinyje sudarytas pasiūlymų paketas savivaldybėms. Jame kiekvienoje iš devynių indekso 
sričių pateikiami konkretūs pasiūlymai, kurie ne tik pasitarnautų žmonių gyvenimo savivaldybėse 
gerinimui, bet ir padėtų savivaldybėms šoktelti į viršų Lietuvos savivaldybių indekse.  

Pasvalio rajono savivaldybė, surinkusi 50,4 iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 21 vietą iš 53 savivaldybių. 

 



  

6 pav. Pasvalio r. savivaldybė 
 

 Pateikdamas ataskaitą už 2012 metus, noriu padėkoti visiems Savivaldybės tarybos nariams 
už aktyvų darbą ir bendravimą su rajono gyventojais. Tik dirbdami kartu ir žinodami visuomenės 
nuomonę apie vieną ar kitą problemą, galime priimti geriausius sprendimus. 
 
 
Savivaldybės meras         Gintautas Gegužinskas 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija apie  
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPRENDIMŲ KONTROLĘ  

 
Priimto 

sprendimo 
Nr. 

Posėdžio 
data 

Kontroliuojamo sprendimo  pavadinimas 
(antraštė) 

Atsakingas už 
vykdymą 

 
Rezultatai (kas padaryta, jeigu nepadaryta, kada bus 

sprendimas įvykdytas) 

T1-1 2012-02-15 

,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2012-2015 metais bendrojo 
plano patvirtinimo“ 

K.Polekas 
Patvirtintas ir vykdomas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metais 
bendrasis planas 

T1-2 2012-02-03 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų 
ir jaunimo socializacijos programos 
koordinavimo komisijos sudarymo ir 
veiklos nuostatų patvirtinimo 

V.Stokienė 

Sprendimu sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir 
jaunimo socializacijos programos koordinavimo komisija ir 
patvirtinti veiklos nuostatai. Surengtas 2012 metų socializacijos 
programų konkursas. Įgyvendint a14 programų, kuriose užimta 
454 vaikai ir paaugliai, iš jų 353 soc. remtini. 

T1-3 2012-02-15 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2011 m. rugpjūčio 24 d. 
sprendimo Nr. T1-104 „Dėl turto 
nuomos“ pripažinimo netekusiu galios 

V.Antanavičienė Pasvalio sporto mokyklos patalpų nuomos sutartis nutraukta 

T1-4 2012-02-15 

,,Dėl Krinčino Antano Vienažindžio 
pagrindinei mokyklai didžiausio leistino 
pareigybių (etatų) skaičiaus 
patvirtinimo“ 

K. Polekas 

Patvirtintas Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei 
mokyklai didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius  

T1-5 2012.02.15 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2004 m. sausio 28 d. Nr. T-40 
„Dėl Pasvalio sporto mokyklos nuostatų 
tvirtinimo“ pakeitimo 

K. Polekas 

Patvirtinti sporto mokyklos nuostatų pakeitimai ir įregistruoti 
Juridinių asmenų registre.  

 

T1-6 2012.02.15 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimo 
Nr. T1-111 „Dėl Pasvalio sporto 
mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių 
patvirtinimo“ pakeitimo 

K. Polekas 

Pakeisti sporto mokyklos teikiamų paslaugų įkainiai. 
 

 

T1-7 2012.02.15 
Dėl Pasvalio sporto mokyklai didžiausio 
leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

K. Polekas 
Patvirtintas Pasvalio sporto mokyklai didžiausias leistinas 
pareigybių (etatų) skaičius. 



patvirtinimo  

T1-8 2012-02-15 
Dėl mėnesinės algos Rolandui 
Rastauskui ir Viliui Povilioniui 
nustatymo 

D.Vasiliūnienė 
Nustatyta Rolandui Rastauskui ir Viliui Povilioniui mėnesinės 
algos pastovioji dalis ir kintamosios dalies dydis procentais iki 
2012 m. gegužės 1 d. 

T1-9 2012-02-15 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2011 m. rugpjūčio 24 d. 
sprendimo Nr. T1-106 ,,Dėl viešosios 
įstaigos Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro teikiamų 
mokamų nemedicininių paslaugų įkainių 
nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 

D.Vasiliūnienė 

Sprendimas neteko galios, įkainiai nebetaikomi.  

T1-10 2012-02-15 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 
metų biudžeto patvirtinimo 

D. Petrėnienė 

Biudžetas patvirtintas. Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi 
Savivaldybės tarybos sprendimu pateikė programų sąmatas, 
pagal kurias biudžetas buvo suvęstas į programą „FinISA“ ir 
pateiktas LR finansų ministerijai. 

T1-11 2012-02-15 

Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos 2011 
metų priemonių vykdymo ataskaitos 
patvirtinimo 

A.Balčiūnaitis 

Ataskaita pateikta Panevėžio RAAD, kuris jai pritarė. 

T1-12 2012-02-15 

Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos 2012 
metų planuojamų vykdyti priemonių 
lėšų sąmatos patvirtinimo  

A.Balčiūnaitis 

Lėšos buvo naudojamos pagal šį Tarybos sprendimą ir pagal 
patikslintą 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. T1-248 „Dėl 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. 
sprendimo Nr. T1-12 „Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos 2012 metų planuojamų 
vykdyti priemonių lėšų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

T1-13 2012-02-15 

Dėl pritarimo projektui „Užterštos 
buvusio gyvulininkystės komplekso 
teritorijos Vytartų kaime sutvarkymas ir 
taršos šaltinio pašalinimas“ ir dalinio 
finansavimo paskyrimo 

A.Balčiūnaitis 

Projektas įgyvendintas 

T1-14 2012-02-15 

Dėl lėšų iš Pasvalio rajono savivaldybės 
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 
specialiosios programos paskyrimo 

A.Telksnienė 

Apmokėta 2012.02.29 Daliui Motejūnui 1000 litų sumokėtų 
palūkanų už gautą paskolą daliniam išlaidų padengimui. 
Apmokėta 2012.03.29 ūkininkui Minvydui Katilevičiui 1000 
litų paskolos palūkanų išlaidų daliniam kompensavimui. 

T1-16 
2012-02-15 

Dėl piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams 
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

R.Ožalinskienė 
Pasikeitus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymui buvo keičiamas jo įgyvendinimo 
Savivaldybėje aprašas, nustatomos piniginės socialinės 



paramos administravimo procedūros, kuriomis vadovaujasi 
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistai, seniūnijų 
socialiniai darbuotojai.  

T1-17 2012-02-15 Dėl turto perdavimo švietimo ugdymo 
įstaigoms 

V.Antanavičienė Turtas perduotas Pasvalio Petro Vileišio ir Joniškėlio 
G.Petkevičaitės-Bitės gimnazijoms, dalyvaujančioms projekte 
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ 

T1-18 2012-02-15 Dėl turto nuomos V.Antanavičienė Patalpos išnuomotos K.Mackevičiaus įmonei 
T1-19 2012-02-15 Dėl valstybės turto pripažinimo 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 
naudoti ir jo tolesnio panaudojimo 

V.Antanavičienė Valstybės turtas nutašytas ir parduotas viešame prekių 
aukcione 

T1-25 2012-02-15 Dėl Savivaldybės kontrolierės Rimos 
Juodokienės tarnybos Lietuvos valstybei 
stažo patvirtinimo 

J. Karčiauskienė Šio teisės akto pagrindu skaičiuojamas ir mokamas 21 proc. 
dydžio pareiginės algos priedas. 

T1-26 2012-02-15 Dėl Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo Pauliaus 
Petkevičiaus tarnybos Lietuvos valstybei 
stažo patvirtinimo 

J. Karčiauskienė Šio teisės akto pagrindu skaičiuojamas ir mokamas 18 proc. 
dydžio pareiginės algos priedas. 
 

T1-27 2012-02-15 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2011 m. balandžio 27 d. 
sprendimo Nr. T1-8 „Dėl pareiginės 
algos priemokų paskyrimo“ pakeitimo 

J.Karčiauskienė Šio teisės akto pagrindu nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. Administracijos direktoriui R.Užuotui ir 
Administracijos direktoriaus pavaduotojui P.Petkevičiui 
mokamas sumažinto dydžio (t.y. 40 proc.) pareiginės algos 
priedas. Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki kadencijos pabaigos 
mokamas 50 proc. dydžio pareiginės algos priedas. 

T1-28 2012-02-15 
Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių 
organizacijų rėmimo komisijos 
sudarymo 

G.Vitkus 
Sudaryta komisija 

T1-29 2012-02-15 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro mokamų 
paslaugų įkainių patvirtinimo 

D.Vasiliūnienė 
Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras taiko 
naujai patvirtintus mokamų paslaugų įkainius. 

T1-30 2012.02.15 
Dėl akcijos „Vasaris - sveikatingumo 
mėnuo“ 

K. Polekas 
Patvirtintas akcijos laikotarpis nuo vasario 15 d. iki kovo 15 d. 

T1-32 2012-03-28 
,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės  
biudžetinių įstaigų vadovų 2011 metų 
veiklos ataskaitų patvirtinimo“ 

K.Polekas 
Patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės  biudžetinių įstaigų 
vadovų 2011 metų veiklos ataskaitos 

T1-33 2012-03-28 
,,Pasvalio rajono Lėvens, Ustukių ir 
Valakėlių pagrindinių mokyklų 
reorganizavimo“ 

K.Polekas 
 



T1-34 2012-03-28 
,,Pasvalio rajono savivaldybės 
pedagoginės psichologinės tarnybos 
pavadinimo pakeitimo“ 

K.Polekas 
Pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės pedagoginės 
psichologinės tarnybos pavadinimas (nuo 2012-07-01 - 
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba) 

T1-34 2012.03.28 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
pedagoginės psichologinės tarnybos 
pavadinimo pakeitimo 

K. Polekas 
Pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės pedagoginės 
psichologinės tarnybos pavadinimas į Pasvalio rajono 
savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybą. 

T1-35 2012-03-28 

,,Dėl Krinčino Antano Vienažindžio 
pagrindinei mokyklai didžiausio leistino 
pareigybių (etatų) skaičiaus 
patvirtinimo“ 

K. Polekas 

Patvirtintas Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei 
mokyklai didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius 

T1-36 2012-03-28 
,,Dėl Pajiešmenių pagrindinei mokyklai 
didžiausio leistino pareigybių (etatų) 
skaičiaus patvirtinimo“ 

K. Polekas 
Patvirtintas Pajiešmenių pagrindinei mokyklai didžiausias 
leistinas pareigybių (etatų) skaičius 

T1-37 2012-03-28 
,,Dėl pradinio ugdymo programos 
vykdymo Pasvalio darželyje-mokykloje 
„Liepaitė“ ir įstaigos tipo pakeitimo“ 

K.Polekas 
Pradėtas Pasvalio darželio mokyklos ,,Liepaitė“ nuauginimas – 
nebeformuojama 1 kl. 

T1-39 2012-03-28 
,,Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei 
mokyklai didžiausio leistino pareigybių 
(etatų) skaičiaus patvirtinimo“ 

K.Polekas 
Patvirtintas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausias 
leistinas pareigybių (etatų) skaičius 

T1-42 2012-03-28 
,,Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai 
didžiausio leistino pareigybių (etatų) 
skaičiaus patvirtinimo“ 

K. Polekas 
Patvirtintas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausias 
leistinas pareigybių (etatų) skaičius 

T1-45 2012.03.28 

Dėl Savivaldybės tarybos 2005 m. 
lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-326 
„Dėl socialinės pedagoginės pagalbos 
teikimo Pasvalio rajono savivaldybės 
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pripažinimo netekusiu galios 

K. Polekas 

Pripažintas netekusiu galios Savivaldybės tarybos 2005 m. 
lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-326 ,,Dėl socialinės 
pedagoginės pagalbos teikimo Pasvalio rajono savivaldybės 
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
 
 

T1-46 2012.03.28 
Dėl antkainio taikymo Pasvalio sporto 
mokykloje 

K. Polekas 
Patvirtinti antkainiai, taikomi Pasvalio sporto mokyklos 
kavinėje. 

T1-48 2012-03-28 
,,Dėl Saločių Antano Poškos vidurinei 
mokyklai didžiausio leistino pareigybių 
(etatų) skaičiaus patvirtinimo“ 

K.Polekas 
Patvirtintas Saločių Antano Poškos vidurinei mokyklai 
didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius 

T1-52 2012-03-28 
Dėl finansinės paramos jaunimo veiklai 
paskyrimo 

V.Stokienė 
Įgyvendinti 22  jaunimo iniciatyvų ir organizacijų projektai. 

T1-54 2012-03-28 
,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių bei klasių komplektų 

K.Polekas 
Nustatytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 
bei klasių komplektų skaičius 2012-2013 m.m. 



nustatymo 2012-2013 m.“ 

T1-56 2012.03.28 
Dėl sporto klubų, visuomeninių sporto 
organizacijų ir programų finansavimo 

K. Polekas 
Patvirtinta sporto klubams, visuomeninėms sporto 
organizacijoms ir programoms skirtas finansavimas iš 
Savivaldybės biudžeto. 

T1-57 2012-03-28 Dėl lėšų leidybai paskyrimo A.Telksnienė 

Žurnalui „Šiaurietiški atsivėrimai“ apmokėta 2012.05.31 —
2500 Lt; 2012.11.30 —2500 Lt 
Istorijos ir kultūros žurnalo „Žiemgala“ leidiniui 2012.08.14 —
600 Lt; 2012.11.30 —600 Lt. 

T1-58 2012-03-28 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2007 m. lapkričio 28 d. 
sprendimo N. T1-215 „Dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo 

D.Vasiliūnienė 

Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro nuostatai. Parengta nuostatų nauja redakcija ir teisės aktų 
nustatyta tvarka nuostatai registruoti Juridinių asmenų registre. 

T1-59 2012-03-28 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos 2011 metų lėšų 
panaudojimo ataskaitos patvirtinimo  

D.Vasiliūnienė 

Patvirtinta Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos 2011 metų lėšų panaudojimo ataskaita. 

T1-60 2012-03-28 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos 2012 metų 
sąmatos patvirtinimo  

D.Vasiliūnienė 

Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 2012 metų sąmata. 

T1-61 2012-03-28 Dėl pritarimo Pasvalio rajono 
savivaldybės vykdomų visuomenės 
sveikatos priežiūros funkcijų 
įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai   

D.Vasiliūnienė 

Pasvalio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 
priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaita pateikta 
Sveikatos apsaugos ministerijai ir patalpinta Savivaldybės 
tinklapyje www.pasvalys.lt 

T1-62 2012-03-28 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos 2012 metų lėšų 
paskirstymo  

D.Vasiliūnienė 

Paskirstytos Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metų lėšos 49 
projektams.   

T1-63 2012-03-28 Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo 
Povilo Balčiūno tarnybos stažo už 
ištarnautus Lietuvos valstybei metus 
patvirtinimo 

J. Karčiauskienė Šio teisės akto pagrindu skaičiuojamas ir mokamas 9 proc. 
dydžio pareiginės algos priedas. 

T1-64 2012-03-28 Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus 
palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo 
Pasvalio miesto kapinėse tvarkos aprašo 

J. Karčiauskienė Įgyvendintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-725; Savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymu priimti sprendimus 

http://www.pasvalys.lt/


patvirtinimo įgaliotas Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas, nes jo veiklos 
teritorijoje yra kapinės (t.y. Pasvalio miesto kapinės), kuriose 
laidojami nenustatytos tapatybės žmonių palaikai. 

T1-67 2012-03-28 
Dėl lėšų iš Pasvalio rajono savivaldybės 
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 
specialiosios programos paskyrimo 

A.Telksnienė 
Apmokėta 2012.04.05 Ingai Aglinskienei 1000 litų paskolos 
palūkanų išlaidų daliniam kompensavimui. 

T1-70 2012-03-28 

Dėl pritarimo projektui „Universalių 
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse 
steigimas“ ir dalinio finansavimo 
užtikrinimo 

G.Vitkus 

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, projektas 
įgyvendinamas 
 

T1-71 2012-03-28 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš 
Pasvalio rajono savivaldybės 
nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai 

V.Antanavičienė Turtas perimtas iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos ir perduotas Pasvalio M.Katiliškio viešajai 
bibliotekai 

T1-73 2012-03-28 Dėl valstybės turto pripažinimo 
netinkamu (negalimu) naudoti ir jo 
tolesnio panaudojimo 

V.Antanavičienė Nurašytas Daujėnų pagr.mokyklos ir Pasvalio jaunimo ir 
suaugusiųjų mokymo centro valstybės turtas 

T1-74 2012-03-28 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. 
sprendimo Nr. T1-241 „Dėl sutikimo 
perimti valstybės turtą“ pakeitimo 

V.Antanavičienė Butai perimti, apskaityti Savivaldybės administracijos balanse 

T1-75 2012-03-28 
Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias 
patalpas 

N. Grincevičienė 
Gyvenamosios patalpos parduotos, pasirašyta pirkimo 
pardavimo sutartis 

T1-82 

2012-03-28 

Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės 
ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono 
socialinės globos paslaugas teikiančiose 
įstaigose patvirtinimo 

R.Ožalinskienė 

Įgyvendinant Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų 
apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 
savivaldybės socialinių paslaugų įstaigoms teikiančioms 
socialinės globos paslaugas kasmet patvirtinus Savivaldybės 
biudžetą turi būti nustatomi maitinimo, medikamentų, 
patalynės ir aprangos normatyvai. Normatyvus apskaičiuoja ir 
teikia tvirtinimui socialinių paslaugų įstaigos  

T1-83 

2012-03-28 Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo R.Ožalinskienė 

Įgyvendinant Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų 
apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 
savivaldybės socialinių paslaugų įstaigoms teikiančioms 
socialinės globos paslaugas kasmet patvirtinus Savivaldybės 
biudžetą turi būti nustatomos socialinės globos paslaugų 



kainos. Socialinės globos kainas apskaičiuoja ir teikia 
tvirtinimui socialinių paslaugų įstaigos 

T1-86 2012-03-28 Dėl leidimo subnuomoti 
negyvenamąsias patalpas 

V.Antanavičienė Suteiktas leidimas subnuomai 

T1-88 2012-04-25 Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 
2011 metų finansinės atskaitomybės 
patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos 
ataskaitai  

V.Antanavičienė Patvirtinta 2011 m. finansinė atskaitomybė  

T1-89 2012-04-25 Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centro 2011 
metų finansinės atskaitomybės 
patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos 
ataskaitai  

V.Antanavičienė Patvirtinta 2011 m. finansinė atskaitomybė  

T1-90 2012-04-25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
„Pasvalio vandenys“ 2011 m. metinio 
pranešimo, finansinių ataskaitų rinkinio 
patvirtinimo ir pelno (nuostolių) 
paskirstymo  

V.Antanavičienė Patvirtintas 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

T1-91 2012-04-25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
„Pasvalio butų ūkis“ 2011 m. finansinių 
ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno 
(nuostolių) paskirstymo  

V.Antanavičienė Patvirtintas 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

T1-92 2012-04-25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
„Pasvalio autobusų parkas“ 2011 metų 
finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo  

V.Antanavičienė Patvirtintas 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

T1-93 2012-04-25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
„Pasvalio knygos“ 2011 metų finansinių 
atskaitų rinkinio patvirtinimo  

V.Antanavičienė Patvirtintas 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

T1-94 2012-04-25 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 
2011 metų veiklos ataskaitos 
patvirtinimo 

D.Vasiliūnienė Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 
biuro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaita. 

T1-96 2012-04-25 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo 
Pasvalio kultūros centro direktorei 
Danutei Breimelytei 

J. Karčiauskienė Su sprendimu Pasvalio kultūros centro direktorė D.Breimelytė 
supažindinta pasirašytinai. Teisės aktas – asmens byloje. 

T1-97 2012-04-25 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo 
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

J. Karčiauskienė Su sprendimu Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 
užimtumo centro „Viltis“ direktorė M.Kunskienė supažindinta 



žmonių užimtumo centro „Viltis“ 
direktorei Marijai Kunskienei 

pasirašytinai. Teisės aktas – asmens byloje. 

T1-98 2012-04-25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 
Pasvalio rajono savivaldybės 
nuosavybėn ir jo perdavimo  

V.Antanavičienė Turtas negautas iš Švietimo informacinių technologijų centro 

T1-99 2012-04-25 Dėl Savivaldybės turto perdavimo V.Antanavičienė Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai perduoti seniūnijoms 
T1-100 2012-04-25 Dėl nuomos sutarties nutraukimo  V.Antanavičienė Turto nuomos sutartis su UAB „Valderas“ nutraukta 
T1-101 2012-04-25 Dėl turto nuomos  V.Antanavičienė Turtas išnuomotas Ž.Krasauskui 
T1-102 2012-04-25 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo 
Nr. T1-229 „Dėl viešosios įstaigos 
Pasvalio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro stebėtojų tarybos 
sudarymo“ pakeitimo 

D.Vasiliūnienė 

Pakeista viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėtis. 

T1-103 2012-04-25 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų 
sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų 
veiklos užduočių patvirtinimo ir 
kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo 
rodiklių nustatymo 

D.Vasiliūnienė 

Patvirtintos VšĮ Pasvalio ligoninės ir VšĮ Pasvalio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centro 2012 metų veiklos užduotis 
ir nustatyti kiekybiniai, kokybiniai veiklos vertinimo rodikliai.  

T1-104 2012-04-25 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 
vadovo mėnesinės algos kintamosios 
dalies dydžio nustatymo 

D.Vasiliūnienė 

Nustatyta VšĮ Pasvalio ligoninės vadovo Rolando Rastausko 
mėnesinės algos kintamoji dalis 30 proc. iki 2013 m. balandžio 
30 d.  

T1-105 2012-04-25 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
viešosios įstaigos Pasvalio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centro 
vadovo mėnesinės algos kintamosios 
dalies dydžio nustatymo 

D.Vasiliūnienė 

Nustatyta VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros 
centro vadovo Viliaus Povilionio mėnesinės algos kintamoji 
dalis 40 proc. iki 2013 m. balandžio 30 d. 

T1-106 

2012-04-25 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 
m. socialinių paslaugų plano 
patvirtinimo 

R. Ožalinskienė 

Įgyvendinant  Socialinių paslaugų įstatymo ir Socialinių 
paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 
1132 nustatymus kasmet patvirtinus Savivaldybės biudžetą 
Savivaldybė turi pasitvirtinti Socialinių paslaugų planą.  

T1-107 2012-04-25 Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 
tvarkos aprašo patvirtinimo 

M. Bučinskienė Šiuo Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Būsto 
pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas. Sprendimas 
vykdomas, juo vadovaujasi būsto aplinkos pritaikymo 
neįgaliesiems organizatoriai ir teikėjai – Pasvalio rajono 



paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems 
bei Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija.  

T1-108 2012-04-25 
Dėl individualios veiklos, kuria 
verčiamasi turint verslo liudijimą, 
pajamų mokesčių dydžių nustatymo 

D. Petrėnienė 
Patvirtintas sprendimas pateiktas Valstybinei mokesčių 
inspekcijai 

T1-109 2012-04-25 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo 
Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės 2012 metų biudžeto 
patvirtinimo“ pakeitimo“ 

D. Petrėnienė 

Biudžetas pakeistas. Vadovaujantis šiuo sprendimu pakeisti 
vykdomi investiciniai projektai ir jų finansavimo šaltiniai.  

T1-110 2012-04-25 
l kreditinės linijos ėmimo investiciniams 
projektams finansuoti 

D. Petrėnienė 
2012-08-08 pasirašyta kredito sutartis Nr. 12-039556-KL/ASR-
381 su AB Swedbank 2500,0 tūkst. Lt sumai 

T1-111 2012-04-25 
Dėl lėšų paskyrimo nevyriausybinėms 
organizacijoms 

G. Vitkus Paskirstytos lėšos nevyriausybinėms organizacijoms 

T1-118 2012-04-25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo 
perdavimo  

V.Antanavičienė Valstybės turtas perimtas iš Žemės ūkio ministerijos ir 
perduotas pagal panaudos sutartis Vaškų, Saločių ir Joniškėlio 
apyl. Seniūnijoms 

T1-119 2012-04-25 Dėl lėšų paskyrimo teisėtvarkos rėmimo 
programai 

V.Motiejūnienė Lėšos paskirtos programai, pateikta lėšų panaudojimo ataskaita. 

T1-120 2012-04-25 
Dėl vietos projektų finansavimo 
 

G.Vitkus 
Paskolintos lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą 

T1-121 2012.04.25 
Dėl antkainio taikymo Pasvalio 
sporto mokykloje 

K. Polekas 
Pakeistas taikomas antkainis Pasvalio sporto mokyklos 
kavinėje. 

T1-122 2012-05-30 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos sprendimų ,,Dėl neformaliojo 
vaikų švietimo vykdymo“ pakeitimo 

K. Polekas Vaiko dienos centrai pervadinti daugiafunkciais centrais 

T1-123 2012-05-30 
,Dėl Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų 
mokymo centro reorganizavimo 

K. Polekas Įstaiga reorganizuota ir išregistruota iš Juridinių asmenų 
registro 

T1-124 2012-05-30 
Dėl Pasvalio rajono Pušaloto 
pagrindinės mokyklos reorganizavimo 

K. Polekas 

Reorganizuota Pasvalio rajono Pušaloto pagrindinė mokykla 
nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. prijungiant prie Pasvalio rajono 
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos. Patvirtinti 
Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
gimnazijos nuostatai, Juridinių asmenų registre įregistruoti 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

T1-125 2012-05-30 
,,Dėl Pasvalio rajono Valakėlių ir 
Ustukių pagrindinių mokyklų 
reorganizavimo“ 

K. Polekas Įstaiga reorganizuota ir išregistruota iš Juridinių asmenų 
registro 



T1-126 2012-05-30 
,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano 
Vienažindžio pagrindinės mokyklos 
nuostatų patvirtinimo“ 

K. Polekas Pakeisti nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 

T1-127 2012-05-30 
,,Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos 
vidurinės mokyklos nuostatų 
patvirtinimo“ 

K. Polekas Pakeisti nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 

T1-128 2012-05-30 
,,Dėl Pasvalio r. Vaškų vidurinės 
mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 

K. Polekas Pakeisti nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 

T1-129 2012-05-30 

,,Dėl pavedimo Pasvalio rajono 
savivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybai“ 

K. Polekas Kontrolės ir audito tarnyba atliko pavedimą patikrinti 
baigiamojo finansinių ataskaitų rinkinio likučius: Pasvalio 
jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre, Pušaloto, Ustukių 
Valakėlių pagrindinėse mokyklose. 

T1-129 2012-05-30 
Dėl pavedimo Pasvalio rajono 
savivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybai 

R.Juodokienė 

Kontrolės ir audito tarnyba atliko pavedimą patikrinti 
baigiamojo finansinių ataskaitų rinkinio likučius Pasvalio 
jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre, Pušaloto, Ustukių 
Valakėlių pagrindinėse mokyklose. Patikrinimo medžiaga 
pateikta Merui, Kontrolės komitetui 

T1-130 2012.05.30 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimo 
Nr. T1-111 ,,Dėl Pasvalio sporto 
mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių 
patvirtinimo“ pakeitimo 

K. Polekas 

Pakeisti Pasvalio sporto mokykloje taikomi teikiamų paslaugų 
įkainiai. 

T1-131 2012-05-30 
Dėl 2013 metams nekilnojamojo turto 
mokesčio tarifų nustatymo 

D. Petrėnienė 
Patvirtintas sprendimas pateiktas Valstybinei mokesčių 
inspekcijai 

T1-132 2012-05-30 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos 2011 metų finansų 
kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimo“ 

D. Petrėnienė 
Patvirtinta finansų kontrolės ataskaita 

T1-133 2012-05-30 
Dėl žemės nuomos mokesčio ir 
delspinigių už valstybinę žemę lengvatų 

D. Petrėnienė 
Apie priimtą sprendimą gyventoja Gražina Butkevičienė 
informuota 2012-06-05 raštu Nr. ARB-1134 

T1-134 2012-05-30 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo 
Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės 2012 metų biuždeto 
patvirtinimo pakeitimo 

D. Petrėnienė 

Programoje „FinISA“ atlikti biudžeto pakeitimai. Asignavimų 
valdytojams pateiktos pažymos-pranešimai apie pakeitimus. 

T1-135 2012-05-30 
Dėl lėšų iš Pasvalio rajono savivaldybės 
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 
specialiosios programos paskyrimo 

A.Telksnienė 
2012.06.08 naujos įmonės įsteigimo išlaidų kompensavimui 
apmokėta 300 litų (IĮ „Ginto paslaugos“).  



T1-136 2012-05-30 Dėl lėšų skyrimo leidybai A.Telksnienė 

A. Kaminsko knygoms išleisti 2012.07.16 —5000 Lt 
Leidiniui „Raubonys ir rauboniečiai“ sumokėta 2012.12.20 
(UAB „Saulės sūnus“) —2000 Lt. 
Albumui „Petras Rauduvė 1912-1994“ apmokėta 2012.09.27 
1000 Lt (Vilniaus dailės akademijai). 
Pasvalio menininkų klubui „RATS“ jubiliejiniam katalogui 
išleisti apmokėta Amalkeros leidyklai 3000 Lt 2012.09.27. 

T1-137 2012-05-30 Dėl valstybės turto pripažinimo 
nereikalingus arba netinkamu (negalimu) 
naudoti ir jo tolesnio panaudojimo  

V.Antanavičienė Valstybės turtas nurašytas ir likviduotas 

T1-138 2012-05-30 
Dėl lėšų paskyrimo medžiojamųjų 
gyvūnų daromos žalos prevencinėms 
priemonėms įdiegti 

A.Balčiūnaitis 
Prevencinės priemonės įgyvendintos pagal pateiktas paraiškas, 
rodikliai pasiekti 

T1-140 2012-05-30 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
priklausomybę sukeliančių medžiagų 
(narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) 
vartojimo mažinimo ir prevencijos 
2011–2013 metų programos 
įgyvendinimo 2012 m. priemonių plano 
patvirtinimo ir programos 
koordinatoriaus paskyrimo 

D.Vasiliūnienė 

Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę 
sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) 
vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos 
įgyvendinimo 2012 m. priemonių planas, programos 
koordinatoriumi paskirta Savivaldybės gydytoja Dalia 
Vasiliūnienė. 2012 m. priemonės įgyvendintos.  

T1-142 2012-05-30 Dėl Pasvalio rajono viešųjų vietų 
paskelbimo nerūkymo zonomis 

D.Vasiliūnienė 

Paskelbtos Pasvalio rajono viešosios nerūkymo zonos. 
Įgyvendinant Savivaldybės tarybos sprendimą atliktas 
Nerūkymo zonų ženklinimas (Vytauto Didžiojo a. ir  
Smegduobių parkas Pasvalio mieste). 
Kontroliuojant sprendimo įgyvendinimą, Pasvalio policijos 
komisariato pareigūnai surašė 4 protokolus.  

T1-146 2012-05-30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 
savivaldybės nuosavybėn 

V.Antanavičienė Valstybės turto fondas turto Savivaldybei neperdavė, o jį 
privatizavimo 

T1-147 2012-06-27 
,,Dėl Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės 
mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 

K. Polekas Pakeisti nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 

T1-149 2012-06-27 

,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano 
Vienažindžio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus (1219 42) pareiginės 
instrukcijos patvirtinimo“ 

K. Polekas 

Patvirtinta Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio 
pagrindinės mokyklos direktoriaus (1219 42) pareiginė 
instrukcija  

T1-150 2012-06-27 
,,Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
direktoriaus (1219 42) pareiginės 

K. Polekas Patvirtinta Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus 
(1219 42) pareiginė instrukcija 



instrukcijos patvirtinimo“ 

T1-151 2012-06-27 
,,Dėl Pasvalio r. Vaškų vidurinės 
mokyklos direktoriaus (1219 42) 
pareiginės instrukcijos patvirtinimo“ 

K. Polekas Patvirtinta Pasvalio r. Vaškų vidurinės mokyklos direktoriaus 
(1219 42) pareiginė instrukcija  

T1-152 2012-06-27 

,,Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės–Bitės gimnazijos 
direktoriaus (1219 42) pareiginės 
instrukcijos patvirtinimo“ 

K. Polekas Patvirtinta Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
gimnazijos direktoriaus (1219 42) pareiginė instrukcija  

T1-153 2012-06-27 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo 
Pasvalio rajono savivaldybės 
nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, 
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

V.Antanavičienė Mokyklinis autobusas perimtas iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos ir perduotas Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės gimnazijai 

T1-155 2012-06-27 
,,Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos direktoriaus (1219 42) 
pareiginės instrukcijos patvirtinimo“ 

K.Polekas 
Patvirtinta Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 
(1219 42) pareiginė instrukcija 

T1-156 2012-06-27 
,,Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei 
mokyklai didžiausio leistino pareigybių 
(etatų) skaičiaus patvirtinimo“ 

K.Polekas 
Patvirtintas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausias 
leistinas pareigybių (etatų) skaičius 

T1-157 2012-06-27 
,,Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos 
vidurinės mokyklos direktoriaus (1219 
42) pareiginės instrukcijos patvirtinimo“ 

K.Polekas 
Patvirtinta Pasvalio r. Saločių Antano Poškos vidurinės 
mokyklos direktoriaus (1219 42) pareiginė instrukcija  

T1-158 2012.06.27 
Dėl Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės 
mokyklos nuostatų patvirtinimo 

K. Polekas 
Patvirtinti Pumpėnų vidurinės mokyklos nuostatai ir įregistruoti 
Juridinių asmenų registre. 

T1-159 2012.06.27 
Dėl Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės 
mokyklos nuostatų patvirtinimo 

K. Polekas 
Patvirtinti Pajiešmenių pagrindinės mokyklos nuostatai ir 
įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

T1-160 2012.06.27 
Dėl rajono savivaldybės Švietimo 
pagalbos tarnybos direktoriaus (1219) 
pareiginės instrukcijos patvirtinimo 

K. Polekas 
Patvirtinta Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareiginė 
instrukcija. 

T1-163 2012-06-27 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2011 
metų biudžeto įvykdymo ataskaitos 
patvirtinimo 

D. Petrėnienė 
Ataskaita patvirtinta 

T1-164 2012-06-27 
„Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo 
investiciniams projektams finansuoti 

D. Petrėnienė 
2012-09-25 pasirašyta kredito sutartis Nr. K-1200-2012-
763/ASR-422 su AB DNB 2000,0 tūkst. Lt sumai 

T1-165 2012-06-27 
„Dėl žemės mokesčio ir nuomos 
mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir 
lengvatų nustatymo 2012 metams“  

D.Petreniene 
Patvirtinti žemės nuomos mokesčio tarifai, nustatytos lengvatos 
žemės savivinkams ir nuomotojams. 

T1-166 2012-06-27 Dėl lėšų skyrimo iš Savivaldybės G. Vitkus Paskirstytos lėšos iš Savivaldybės bažnyčių rėmimo programos 



bažnyčių rėmimo programos 
T1-167 

2012-06-27 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2009 m. gegužės 13 d. 
sprendimo „Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės gyventojų telkimo 
visuomenei naudingiems darbams 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pripažinimo netekusiu galios 

R.Ožalinskienė 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2012 m. gegužės 24 d. įsakymu patvirtinus Telkimo 
visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašą , 
Savivaldybės tarybos sprendimas neteko galios.  

T1-168 

2012-06-27 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo 
nr. t1-16 „Dėl piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems gyventojams 
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo 

R.Ožalinskienė 

Tarybos sprendimas buvo keičiamas dėl Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. 
įsakymu patvirtinto Telkimo visuomenei naudingai veiklai 
atlikti tvarkos aprašo. 

T1-169 

2012-06-27 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. 
sprendimo Nr.T1-181 „Dėl piniginės 
socialinės paramos ir išmokų vaikams 
teikimo socialinės rizikos šeimoms 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

R. Ožalinskienė 

Tarybos sprendimas buvo keičiamas dėl Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. 
įsakymu patvirtinto Telkimo visuomenei naudingai veiklai 
atlikti tvarkos aprašo. 

T1-170 

2012-06-27 
Dėl transporto paslaugų teikimo ir 
mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

R. Ožalinskienė 

Šiuo Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas spec. 
transporto naudojimo tvarkos aprašas Pasvalio rajone. Šiuo 
aprašu naudojasi Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems 
ir neįgaliesiems, Nevyriausybinės organizacijos, Pasvalio 
rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ ir 
pavieniai neįgalieji.  

T1-171 2012-06-27 Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo  V.Antanavičienė Pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis su I.Gailiūnaite  
T1-172 2012-06-27 Dėl turto perdavimo švietimo 

įstaigoms 
V.Antanavičienė Turtas perduotas Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijai, Pasvalio Svalios ir Lėvens pagrindinėms 
mokykloms, dalyvaujančioms projekte „Bendrojo 
lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ 

T1-173 2012-06-27 

Dėl pritarimo projektui „Socialinės 
globos paslaugų plėtra seniems ir 
neįgaliems asmenims Pasvalio rajone III 
etapas“ ir dalinio finansavimo 
paskyrimo 

G. Vitkus 

Finansavimas neskirtas. Projektas nebus įgyvendinamas 

T1-174 2012-06-27 Dėl pritarimo projektui „Pasvalio miesto G. Vitkus Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, projektas 



Žaliosios gatvės rekonstravimas“ ir 
dalinio finansavimo paskyrimo 

įgyvendinamas 

T1-175 2012-06-27 

Dėl pritarimo projektui „Aktyvaus 
poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio 
rajone“ ir dalinio finansavimo 
paskyrimo 

G. Vitkus 

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, projektas 
įgyvendinamas 

T1-180 2012-06-27 Dėl vietos projektų finansavimo G.Vitkus Paskolintos lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą 
T1-182 2012-06-27 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2009 m. gegužės 13 d. 
sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 

J. Karčiauskienė Nuo 2012 m. liepos 1 d. pakeista Savivaldybės tarybos narių 
atsiskaitymo už išmokas tvarka – atsiskaitoma kas mėnesį, lėšų 
likutis nėra sumuojamas. Rezultatas - tinkamai įgyvendintos 
Vietos savivaldos įstatymo 24 str. 5 p., 26 str. 2 d., ir 30 str. 2 
d. 7 p. nuostatos. 

T1-183 2012-08-29 Dėl Pasvalio lopšelio-darželio ,,Eglutė“ 
nuostatų patvirtinimo 

E. Grigalionienė Patvirtinti Pasvalio lopšelio-darželio ,,Eglutė“ nuostatai, 
Juridinių asmenų registre įregistruoti teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

T1-184 2012-05-30 
Dėl neformaliojo vaikų švietimo 
Švobiškyje 

 
V.Stokienė 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija 
nuo 2012 m. spalio 1 d. vykdo neformalųjį vaikų švietimą ir 
socialinės priežiūros paslaugas Švobiškio daugiafunkciame 
centre 

T1-185 2012-08-29 Dėl kreipimosi J. Karčiauskienė Kreiptasi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos sprendimų Nr. T1-149, T1-150, 
T1-151, T1-152, T1-155 ir T1-157 teisėtumo, t.y. prašoma 
patikslinti ir išsamiau pakomentuoti formuluotės „Direktorius 
vadovaujasi <...> bendražmogiškomis vertybėmis“ atitiktį teisės 
aktų reikalavimams. Atsakymas negautas. 

T1-186 2012-08-29 
,,Dėl Adolfo Talačkos atleidimo iš 
pareigų“ K.Polekas 

A. Talačka teisės aktų nustatyta tvarka atleistas iš Pasvalio 
jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pareigų 
(įstaigos reorganizacija) 

T1-187 2012-08-29 
,,Dėl Darijaus Ramanausko darbo 
santykių tęstinumo“ 

K.Polekas 
Darbo santykiai tęsiami Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės gimnazijoje 

T1-188 2012-08-29 
,,Dėl Linos Rauckienės darbo santykių 
tęstinumo“ 

K.Polekas 
Darbo santykiai tęsiami Pasvalio Lėvens pagrindinėje 
mokykloje 

T1-189 2012-08-29 
,,Dėl Dijanos Jurkūnienės darbo 
santykių tęstinumo“ 

K.Polekas 
Darbo santykiai tęsiami Pasvalio Lėvens pagrindinėje 
mokykloje 

T1-190 2012-08-29 Dėl Pušaloto pagrindinės mokyklos 
patikėjimo teise valdomo turto 
perdavimo Joniškėlio Gabrielės 

V.Antanavičienė Turtas perduotas Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės gimnazijai 



Petkevičaitės-Bitės gimnazijai  

T1-191 2012-08-29 Dėl turto perdavimo pagal panaudos 
sutartis  

V.Antanavičienė Pasirašytos valstybės turto panaudos sutartys su Lėvens 
pagrindine mokykla ir Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės 
gimnazija  

T1-192 2012-08-29 Dėl Ustukių pagrindinės mokyklos 
patikėjimo teise valdomo turto 
perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei 
mokyklai  

V.Antanavičienė Turtas perduotas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai 

T1-193 2012-08-29 Dėl Pasvalio Jaunimo ir suaugusiųjų 
mokymo centro patikėjimo teise 
valdomo turto perdavimo 

V.Antanavičienė Turtas perduotas Švietimo pagalbos tarnybai, Petro Vileišio 
gimnazijai ir Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai 

T1-194 2012-08-29 Dėl Valakėlių pagrindinės mokyklos 
patikėjimo teise valdomo turto 
perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei 
mokyklai 

V.Antanavičienė Turtas perduotas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai 

T1-195 2012-08-29 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 
Pasvalio rajono savivaldybės 
nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai 

V.Antanavičienė Turtas perimtas iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos ir perduotas Pasvalio M.Katiliškio viešajai 
bibliotekai 

T1-197 2012-08-29 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. 
sprendimo Nr. T1-176 „Dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės atributikos 
naudojimo nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo 

J. Karčiauskienė Įtvirtinta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims naudoti 
(kelti, pastatyti) Savivaldybės ar seniūnijų vėliavas. 
Sprendimas paskelbtas spaudoje ir interneto tinklalapyje 

T1-201 2012-08-29 Dėl finansinės paramos teikimo D.Petrėnienė Suteikta finansinė parama Linai Šumskienei 

T1-204 2012-09-26 Dėl kreipimosi D.Baliūnienė 

2012-11-03 gautas raštas iš Energetikos ministerijos – 
ministerija negali keisti (perskirstyti) remtinos elektros 
energijos gamybos apimčių 2013 metams, kurios šiuo metu yra 
nustatomos Vyriausybės nutarimu. 

T1-205 2012-09-26 

,,Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių bei klasių komplektų 
skaičiaus 2012-2013 mokslo metais 
Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 
nustatymo“ 

K.Polekas 
Nustatytas patikslintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičius 2012-2013 
mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose  

T1-206 2012.09.26 Dėl Pasvalio r. Specialiosios mokyklos K. Polekas Patvirtinti Pasvalio specialiosios mokyklos nuostatai ir 



nuostatų patvirtinimo   įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

T1-207 2012.09.26 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų 
paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo 

K. Polekas 
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 
tarnybos teikiamos paslaugos ir įkainiai. 

T1-208 2012.09.26 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimo 
Nr. T1-111 ,,Dėl Pasvalio sporto 
mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių 
patvirtinimo“ pakeitimo 

K. Polekas 

Pakeisti Pasvalio sporto mokykloje taikomi teikiamų paslaugų 
įkainiai. 

T1-209 2012.09.26 
Dėl Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinei 
mokyklai didžiausio leistino pareigybių 
(etatų) skaičiaus patvirtinimo 

K. Polekas 
Patvirtintas Pajiešmenių pagrindinei mokyklai didžiausias 
leistinas pareigybių (etatų) skaičius. 

T1-210 2012-09-26 

,,Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 
2011 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 
T1-175 ,,Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 
tarnybinių atlyginimų priedų dydžio 
nustatymo“ pakeitimo“ 

K. Polekas Patikslinti įstaigų pavadinimai (dėl reorganizacijos). 

T1-211 2012-09-29 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo 
Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės 2012 metų biudžeto 
patvirtinimo pakeitimo 

D. Petrėnienė 

Programoje „FinISA“ atlikti biudžeto pakeitimai. Asignavimų 
valdytojams pateiktos pažymos-pranešimai apie pakeitimus. 

T-212 2012-09-26 Dėl vietos projektų finansavimo G. Vitkus Paskolintos lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą 
T1-215 2012-10-24 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  V.Antanavičienė Turtas perimtas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 

apskaitytas Savivaldybės administracijos balanse 
T1-216 2012-10-24 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. rugsėjo 30 d. sprendimo 
Nr. T1-197 „Dėl triukšmo prevencijos 
Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose 
vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

D.Vasiliūnienė 

Pakeistos triukšmo prevencijos Pasvalio rajono savivaldybės 
viešosiose vietose taisyklės.  

T1-217 2012-10-24 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
triukšmo prevencijos 2012–2013 metų 
veiksmų plano ir triukšmo rodiklių 
savivaldybės teritorijoje patvirtinimo 

D.Vasiliūnienė 

Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 
2012–2013 metų veiksmų planas ir triukšmo rodikliai 
savivaldybės teritorijoje. 

T1-219 2012-10-24 
Dėl žemės nuomos mokesčio už 
valstybinę žemę lengvatų 

D. Petrėnienė 
Fiziniai ir juridiniai asmenys informuoti apie priimtą 
Savivaldybės tarybos sprendimą dėl suteiktų arba nesuteiktų 



mokesčio lengvatų. 

T1-220 2012-10-24 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir 
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

D. Petrėnienė 
Patvirtintas mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo 
tvarkos aprašas, atitinkantis galiojančius teisės aktus.  

T1-221 2012-10-24 Dėl reprezentacinių išlaidų D.Šlušnienė 

Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijai reprezentacinėms išlaidoms skiriamų 
savivaldybės biudžeto lėšų dydis— 1 procentas asignavimų 
išlaidų, patvirtintų atitinkamų metų savivaldybės ir jai perduotų 
valstybės funkcijų vykdymo viešojo administravimo programos 
sąmatoje. 
 

T1-224 2012-10-24 
Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų 
pakeitimo 

K. Polekas 
Patvirtinti Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
gimnazijos nuostatų pakeitimai, Juridinių asmenų registre 
įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. 

T1-228 2012.10.24 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. gegužės 30 d. 
sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Pasvalio 
jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 
reorganizavimo“ pakeitimo 

K. Polekas 

Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 
tarnybos nuostatai ir įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

T1-231 2012-10-24 
,,Dėl Algimanto Kaminsko papildomo 
darbo“ 

K. Polekas Direktoriui leista turėti papildomas 5 kontaktines valandas. 

T1-233 
2012-10-24 

 
,,Dėl Laimos Jankauskienės papildomo 
darbo“ 

K.Polekas 
Direktorei leista turėti papildomas 5 kontaktines valandas. 

T1-236 2012-10-24 
,,Dėl Gailučio Gailiūno papildomo 
darbo“ 

K. Polekas Direktoriui leista turėti papildomas 2 kontaktines valandas. 

T1-238 2012-10-24 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 
Pasvalio rajono savivaldybės 
nuosavybėn ir jo perdavimo 
Savivaldybės biudžetinėms įmonėms  

V.Antanavičienė Turtas dar negautas iš Kultūros ministerijos 

T1-240 2012-11-28 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–
2014 metų programos patvirtinimo 

D.Vasiliūnienė 

Vadovaujantis patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų programa 
Visuomenės sveikatos biuras vykdo visuomenės sveikatos 
stebėseną. 

T1-241 2012-11-28 Dėl tyliųjų viešųjų ir triukšmo 
prevencijos zonų Pasvalio rajono 
savivaldybės teritorijoje nustatymo 

D.Vasiliūnienė 
Nustatytos tyliosios  viešosios ir triukšmo prevencijos zonos 
Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje. 

T1-242 2012-11-28 Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo D.Mulevičienė Premijos įteiktos 2012-12-09 minint Pasvalio miesto 



gimtadienį. 

T1-243 2012-11-28 

„Dėl veiklų, kuriomis gali būti 
verčiamasi turint verslo liudijimą rūšių ir 
fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio 
dydžių 2013 metams patvirtinimo“ 

D. Petrėnienė 

Patvirtintas sprendimas pateiktas Valstybinei mokesčių 
inspekcijai, kuriuo vadovaujantis išduodami gyventojams 
verslo liudijimai 

T1-244 2012-11-28 
Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 
nustatymo 2013 metams 

D. Petrėnienė 
Patvirtintas sprendimas pateiktas Valstybinei mokesčių 
inspekcijai, kuriuo vadovaujantis 2013 metais bus teikiamos 
gyventojams žemės mokesčio deklaracijos. 

T1-245 2012-11-28 
„Dėl žemės nuomos mokesčio už 
valstybinę žemę lengvatų 

D. Petrėnienė 
Fiziniai ir juridiniai asmenys informuoti apie priimtą 
Savivaldybės tarybos sprendimą dėl suteiktų arba nesuteiktų 
mokesčio lengvatų. 

T1-246 2012-11-28 
Dėl įgaliojimų suteikimo Pasvalio rajono 
savivaldybės administracijos direktoriui 

D. Petrėnienė 
Šiuo sprendimu savivaldybės taryba įgaliojo Administracijos 
direktorių tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų metinius 
finansinių ataskaitų rinkinius, 

T1-247 2012-11-28 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo 
Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės 2012 metų iudžeto 
patvirtinimo pakeitimo 

D. Petrėnienė 

Programoje „FinISA“ atlikti biudžeto pakeitimai. Asignavimų 
valdytojams pateikti pažymos-pranešimai apie pakeitimus. 

T1-249 2012-11-28 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. birželio 27 d. 
sprendimų Nr. T1-149, Nr. T1-150, Nr. 
T1-151, Nr. T1-152, Nr. T1-155 ir Nr. 
T1-157 pakeitimo 

J. Karčiauskienė Su sprendimu švietimo įstaigų vadovai: A.Kaminskas, 
V.Rimša, D.Remeikienė, A. Kanapeckas, L.Rauckienė, 
L.Jankauskienė supažindinti pasirašytinai, teisės aktai – asmens 
bylose. 

T1-252 2012-11-28 
Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų 
nuomos mokesčio  

N. Grincevičienė 
Nuo 2013-02-01 taikomas sprendimu patvirtintas nuomos 
administravimo mokesčio tarifas 

T1-253 2012-11-28 Dėl turto perdavimo  V.Antanavičienė Turtas perduotas Savivaldybės administracijai, įregistruotas 
Nekilnojamojo turto registre Savivaldybės vardu 

T1-254 2012-11-28 Dėl socialinio būsto fondo plėtros  V.Antanavičienė Butus planuojama pirkti 2013 m. I pusmetį. 
T1-257 2012-12-27 Dėl pritarimo bendradarbiavimo 

sutarčiai 
J. Karčiauskienė Pasirašius šią sutartį vykdomas bendradarbiavimas tarp 

Pasvalio rajono savivaldybės ir VšĮ Panevėžio kolegijos, 
plėtojant mokslo taikomąją bei praktinę veiklą, tobulinant 
kvalifikaciją, informacijos apie bendradarbiavimą sklaida šalies 
žiniasklaidoje 

T1-258 2012-12-27 
Dėl Jaunimo problemų sprendimo 
Pasvalio rajono savivaldybėje 2013-
2018 metų plano patvirtinimo 

V.Stokienė 
Patvirtintas Jaunimo problemų sprendimo Pasvalio rajono 
savivaldybėje 2013-2018 metų planas).Sudarytas planas 2013 
metams, patvirtintas 2013 m. vasario 22 d. Pasvalio rajono 



savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdyje. Planai sudaryti 
seniūnijose, mokyklose, kultūros įstaigose. 

T1-259 2012-12-27 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo 
Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės 2012 metų biuždeto 
patvirtinimo pakeitimo 

D. Petrėnienė 

Programoje „FinISA“ atlikti biudžeto pakeitimai. Asignavimų 
valdytojams pateikti pažymos-pranešimai apie pakeitimus. 

T1-260 2012-12-27 Dėl naudojimosi taksi stotelėmis 
Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje 
tvarkos patvirtinimo 

J. Karčiauskienė Įgyvendintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 
m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80. Sprendimas paskelbtas 
spaudoje ir interneto tinklalapyje. 

T1-262 2012-12-27 
,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
švietimo įstaigų vadovų tarnybinių 
atlyginimų priedų dydžio nustatymo“ 

K.Polekas 
Nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 
tarnybinių atlyginimų priedai 

T1-263 2012-12-27 Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos didžiausio leistino 
pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 

J. Karčiauskienė Sprendimu nuo 2013 m. vasario 1 d. nustatytas optimalus 
pareigybių (etatų) skaičius įstaigoje. 

T1-264 2012-12-27 Dėl Pasvalio kultūros centro didžiausio 
leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 
patvirtinimo 

J. Karčiauskienė Sprendimu nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatytas optimalus 
pareigybių (etatų) skaičius įstaigoje. 

T1-265 2012-12-27 Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų 
kultūros įstaigų vadovams nustatymo 

J. Karčiauskienė Šio teisės akto pagrindu Pasvalio krašto muziejaus direktorei 
V.Povilionienei nuo 2013 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. 
skaičiuojamas ir mokamas 20 proc. dydžio priedas prie 
tarnybinio atlyginimo. Parengti darbo sutarties pakeitimai ir 
pateikti Administracijos direktoriui pasirašyti. 

T1-266 

2012-12-27 

Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir 
užimtumo centro pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems didžiausio leistino 
pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 

R.Ožalinskienė 

Šiuo Savivaldybės tarybos sprendimu Patvirtintas didžiausias 
leistinas pareigybių (etatų) skaičius savivaldybės biudžetinei 
įstaigai Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro 
pagyvenusiems ir neįgaliesiems -71. Etatų skaičius didinamas 
dėl Dienos socialinės globos paslaugų plėtros įgyvendinant ES 
finansuojamą projektą.  

T1-267 
2012-12-27 

Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo 
socialinės srities paslaugų įstaigų 
vadovams nustatymo 

D. Vasiliūnienė 
Nustatytas priedas prie tarnybinio atlyginimo Rasai 
Beinorienei, Danutei Kazickienei ir Vilmai Jankevičienei iki 
2013 m. kovo 31 d.  

T1-268 2012-12-27 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos vadovo 
tarnybinio atlyginimo koeficiento 
nustatymo 

J. Karčiauskienė Nuo 2013 m. sausio 1 d. Priešgaisrinės tarnybos vadovui 
J.Stuogiui padidintas tarnybinio atlyginimo koeficientas nuo 16 
iki 23. Parengti darbo sutarties pakeitimai ir pateikti 
Administracijos direktoriui pasirašyti. 



T1-269 2012-12-27 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir 
Savivaldybės kontrolieriaus kasmetinių 
atostogų eilės patvirtinimo 

J. Karčiauskienė Pagal patvirtintą kasmetinių atostogų eilę Savivaldybės 
institucijų vadovams, pavaduotojams, Savivaldybės 
kontrolieriui bus suteikiamos kasmetinės atostogos 2013 m. 

T1-270 2012-12-27 

,,Dėl  Pasvalio rajono savivaldybės 
valdybos 2001 m. sausio 8 d. sprendimo 
Nr. 19 „Dėl valomų plotų“ pripažinimo 
netekusiu galios“ 

K. Polekas 
Informuoti biudžetinių įstaigų vadovai apie teisės akto 
panaikinimą. 

T1-275 2012-12-27 
Dėl buto priskyrimo prie tarnybinių 
gyvenamųjų patalpų  

N. Grincevičienė 
Butas, esantis Pasvalyje, Ežero g. 34-38, priskirtas prie 
tarnybinių gyvenamųjų patalpų, sudaryta  gyvenamųjų patalpų 
nuomos sutartis  

T1-277 2012.12.27 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimo 
Nr. T1-12 „Dėl Pasvalio rajono plėtros 
iki 2014 metų strateginio plano 
patvirtinimo“ pakeitimo 

K. Polekas 

Papildytas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 
19 d. sprendimas Nr. T1-12 ,,Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 
2014 metų strateginio plano patvirtinimo“. 

T1-278 2012-12-27 Dėl vietos projektų finansavimo G. Vitkus Paskolintos lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą 
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