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2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 16 

straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

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

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualias pakeitimais), 

217, 218 ir 221 punktų nuostatomis, teikiama Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir kolegijos darbo 

bei Mero veiklos ataskaita. 

 

TARYBOS VEIKLA 

 

Taryba yra atstovaujamoji savivaldybės institucija, susidedanti iš įstatymų nustatyta tvarka, 

demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – tarybos narių. Savivaldybės taryba – 

savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, savo įgaliojimus įgyvendinanti kolegialiai Savivaldybės 

tarybos posėdžiuose. Pasvalio rajono savivaldybės tarybą sudaro 25 nariai.  

Savivaldybės taryba savo veikloje vadovavosi Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu 

(toliau – Reglamentu), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualias pakeitimais). 

2017 m. gegužės 24 d. vykusiame Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, 

atsistatydinus Viktorui Stanislovaičiui, prisiekė naujas Savivaldybės tarybos narys Vladas 

Vitkauskas. 

 

Tarybos posėdžiai 
 

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendino tarybos posėdžiuose. 2017 metais buvo 

sušaukta 12 Savivaldybės tarybos posėdžių, pateikti 347 sprendimų projektai, priimti 287 sprendimai, 

iš jų 121 norminis. Jų vykdymą nuolat kontroliavo Tarybos ir mero sekretoriatas. 

Visi sprendimų projektai ir norminiai sprendimai registruoti ir oficialiai skelbiami Lietuvos 

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

 

Tarybos priimti sprendimai: 

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus parengti ir Tarybos priimti 83 sprendimai, iš 

jų: 

- vasario 13 d. Nr. T1-11, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės dalyvavimui 

tarptautiniame turistiniame projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“; 

- kovo 31 d. Nr. T1-57, kuriuo pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginį 

veiklos planas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu 

Nr. T1-221 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“; 

- kovo 31 d. Nr. T1-76, kuriuo pritarta projekto „Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra 

Pasvalio muzikos mokykloje“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-104, kuriuo pritarta projekto „Dviračių transporto infrastruktūros 

plėtra Taikos gatvėje Pasvalio mieste“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-

516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“; 
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- gegužės 24 d. Nr. T1-115, kuriuo pritarta projekto „Pasvalio P. Vileišio gimnazijos 

modernizavimas“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“;  

- gegužės 24 d. Nr. T1-116, kuriuo pritarta pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 2017–2019 

m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. 

sprendimu Nr. T1-221 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), pakeičiant 2017–2019 metų 07 programos tikslus, 

uždavinius, priemones ir asignavimus bei juos išdėstant nauja redakcija; 

- gegužės 24 d. Nr. T1-118, kuriuo pritarta, kad Pasvalio rajono savivaldybės administracija 

teiktų projekto paraišką Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014–2020 m. INTERREG V-

A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti ir dalyvautų 

vadovaujančio partnerio teisėmis projekte „Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas Bauskės ir 

Pasvalio pasienio regionuose“; 

- birželio 20 d. Nr. T1-158, kuriuo pritarta pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 

m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-85 „Dėl pritarimo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pasvalio rajone“ įgyvendinimui“ pakeitimui; 

- birželio 20 d. Nr. T1-159, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2017 metų 

Užimtumo didinimo programa; 

- rugsėjo 27 d. Nr. T1-204, kuriuo pritarta projekto „Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

modernizavimas“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“; 

- spalio 25 d. Nr. T1-223, kuriuo pritarta individualių gyvenamųjų namų, esančių Pasvalio 

mieste ir neturinčių vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sistemų, prijungimui prie centralizuotų 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, paraiškos teikimui Aplinkos apsaugos rėmimo 

programos lėšoms gauti bei dalinio finansavimo skyrimo; 

- spalio 25 d. Nr. T1-231, kuriuo pritarta projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės 

poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“; 

- lapkričio 29 d. Nr. T1-237, kuriuo pritarta dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo 

projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“. 

Švietimo ir sporto skyriaus parengti ir Tarybos priimti 56 sprendimai, iš jų: 

- kovo 31 d. Nr. T1-37, kuriuo pritarta pakeisti Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos tipą iš 

pagrindinės mokyklos į progimnaziją; 

- kovo 31 d. Nr. T1-39, kuriuo pritarta įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę Pasvalio r. 

Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinėje mokykloje; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-101, kuriuo pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-26 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo 

socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo komisijos sudarymo“; 

- birželio 20 d. Nr. T1-136, kuriuo pritarta ikimokyklinės ugdymo grupės įsteigimui Pasvalio 

Svalios pagrindinės mokyklos Tetirvinų pradinio ugdymo skyriuje; 

- spalio 25 d. Nr. T1-228, kuriuo patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 

tarnybos teikiamas paslaugos ir jų įkainiai; 

- lapkričio 29 d. Nr. T1-249, kuriuo pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-162 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio 

muzikos mokykloje“; 

- lapkričio 29 d. Nr. T1-236, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2017–2019 metams; 
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- gruodžio 20 d. Nr. T1-259, kuriuo patvirtintas priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės 

mokyklas tvarkos aprašas; 

- gruodžio 20 d. Nr. T1-286, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno 

kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos 

aprašas; 

Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus parengti ir Tarybos priimti 35 sprendimai, iš jų: 

- vasario 13 d. Nr. T1-28, kuriuo pritarta bendradarbiavimo sutarčiai tarp Pasvalio rajono 

savivaldybės ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos; 

- kovo 31 d. Nr. T1-59, kuriuo pritarta lėšų paskyrimui iš Savivaldybės policijos 

įgyvendinamų projektų rėmimo priemonės; 

- kovo 31 d. Nr. T1-62, kuriuo pritarta daliniam Pasvalio kultūros centro projektų 

finansavimui; 

- kovo 31 d. Nr. T1-63, kuriuo pritarta daliniam Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios 

bibliotekos projektų finansavimui; 

- kovo 31 d. Nr. T1-65, kuriuo pritarta Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimui; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-81, kuriuo pritarta Pasvalio kultūros centro akreditavimo komisijos 

sudarymui; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-82, kuriuo pritarta lėšų paskyrimui nevyriausybinėms 

organizacijoms; 

- gegužės 24 d. Nr. T1-113, kuriuo pritarta lėšų paskyrimui jaunimo organizacijoms ir su 

jaunimu dirbančioms organizacijoms; 

- gegužės 24 d. Nr. T1-125, kuriuo pritarta lėšų iš leidybos priemonės paskyrimui; 

- birželio 23 d. Nr. T1-165, kuriuo pritarta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo 

patvirtinimui; 

- rugpjūčio 30 d. Nr. T1-171, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tradicinių religinių 

bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

patvirtinimui; 

- lapkričio 29 d. Nr. T1-243, kuriuo pritarta Pasvalio krašto premijos paskyrimui; 

- gruodžio 20 d. Nr. T1-280, kuriuo pritarta Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 

filialo įsteigimui. 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus parengti ir Tarybos priimti 35 sprendimai, iš jų: 

- kovo 31 d. Nr. T1-44, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2017 m. socialinių 

paslaugų planas; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-99, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę 

sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–

2019 metų programos ir šios programos įgyvendinimo 2017 metų priemonių planas; 

- birželio 20 d. Nr. T1-156, kuriuo patvirtintas priemonės „Religinių bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ lėšų panaudojimo 

tvarkos aprašas; 

- rugsėjo 27 d. Nr. T1-189, kuriuo patvirtintas Mirusiųjų ne stacionarinėje sveikatos priežiūros 

įstaigoje apžiūrėjimo, pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus bei 

laikino laikymo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas; 

- lapkričio 29 d. Nr. T1-239, kuriuo pritarta projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas 

Pasvalio rajono savivaldybėje“; 

- gruodžio 20 d. Nr. T1-275, kuriuo patvirtintas Budinčio globotojo veiklos organizavimo 

Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. 

Finansų skyriaus parengti ir Tarybos priimti 22 sprendimai, iš jų: 

- vasario 13 d. Nr. T1-17, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2017 metų 

biudžetas; 

- kovo 31 d. Nr. T1-51, kuriuo nustatyti 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai; 
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- kovo 31 d. Nr. T1-79, kuriuo skirtos lėšos iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto 

Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos pagal priemonę „Religinių bendrijų 

rėmimas“; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-86, kuriuo nustatyti 2018 metų žemės mokesčio tarifai ir 2017 metų 

neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžiai; 

- birželio 20 d. Nr. T1-147, kuriuo nustatyti 2017 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę 

tarifai ir lengvatos. 

Juridinio ir personalo skyriaus parengti ir Tarybos priimti 19 sprendimų, iš jų: 

- kovo 31 d. Nr. T1-31, kuriuo pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentas; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-80, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių 

rinkimų tvarkos aprašas; 

- rugsėjo 27 d. Nr. T1-213, kuriuo pritarta bendradarbiavimo sutarčiai tarp Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos 

rinktinės ir Pasvalio rajono savivaldybės; 

- spalio 25 d. Nr. T1-217, kuriuo pritarta bendradarbiavimo susitarimui tarp Panevėžio 

teritorinės darbo biržos ir Pasvalio rajono savivaldybės. 

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus parengti ir Tarybos priimti 18 sprendimų, iš jų: 

- vasario 13 d. Nr. T1-22, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono 2017 metų valstybės lėšomis 

finansuojamų melioracijos darbų programa; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-105, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių 

priežiūros ir plėtros programos 2017 metų objektų sąrašas; 

- balandžio 27 d. Nr. T1-106, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybėje asfaltuotinų 

žvyrkelių ruožų per gyvenvietes prioritetinį sąrašas; 

- gegužės 24 d. Nr. T1-122, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybėje asfaltuotinų 

žvyrkelių ruožų prioritetinė eilė; 

- spalio 25 d. Nr. T1-224, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono daugiabučių namų energinio 

efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa; 

- lapkričio 29 d. Nr. T1-240, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės susisiekimo 

infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių, prioritetinį 

sąrašas. 

 

Tarybos kolegija 

 

Kolegija yra Tarybos patariamasis organas ir rekomendacinius nutarimus priima kolegijos 

posėdžiuose. Kolegija vykdo Tarybos pavestus įgaliojimus: analizuoja valstybės institucijų padalinių 

veiklą, teikia siūlymus Tarybai dėl veiklos gerinimo, svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės 

teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, 

demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų 

rengimo, numato Tarybos narių mokymo prioritetus ir kt. 

2017 metais buvo sušaukta 11 kolegijos posėdžių.  

 

Kolegijos posėdžių lankomumas 2017 m. 

 
Eil. 

Nr. 

Kolegijos 

nariai/Posėdžiai (mėn.) 
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 

Lanko- 

mumas 

1. Povilas Balčiūnas       -    - 82% 

2. Gintautas Gegužinskas -        -   82% 

3. Vilhelminas Janušonis - -   - - -   - - 36% 

4. Vladas Linkevičius     -       91% 

5. Nijolė Matulienė - -  -  -      64% 

6. Alfonsas Pulokas -  -     -    82% 

7. Antanas Sudavičius    -  -      73% 

8. Stasys Vainauskas          -  91% 
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9. Jurgita Vaitiekūnienė           - 91% 

10. Gediminas Žardeckas            100% 

11. Rimas Želvys     - -    -  88% 

 

Tarybos komitetai 

 

Tarybos narių iniciatyva vyko išvažiuojamasis Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų 

komiteto posėdis Pasvalio kempinge. 

 

Komitetas Posėdžiai 

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų 12 

Švietimo, kultūros ir sporto 12 

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos 

apsaugos 
11 

Teisėtvarkos ir visuomeninių 

organizacijų 
11 

Kontrolės 5 

 

Komisijos ir tarybos 

 

Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines komisijas: Etikos ir Antikorupcijos. Šių 

komisijų kompetencija apibrėžta Įstatyme.  

 

Komisija Posėdžiai 

Etikos komisija 11 

Antikorupcijos komisija 6 

 

Įstatymų nustatytais atvejais arba Tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės 

(tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos arba tarybos. 

 

 

MERO POTVARKIAI 

 

Savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Pagal teisės aktų suteiktą 

kompetenciją Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas 2017 m. metais pasirašė 

223 potvarkius.  

Komisija/Taryba Posėdžiai 

Socialinės paramos teikimo komisija 13 

Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų 

įgyvendinimo koordinavimo komisija 

3 

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai 

koordinuoti komisija 

2 

Tarnybinės veiklos vertinimo komisija 1 

Visuomeninė sporto taryba 4 

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos 

taryba 

1 

Bendruomenės sveikatos taryba 3 

Nevyriausybinių organizacijų taryba 7 

Jaunimo reikalų taryba 6 

Kultūros taryba 5 
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Potvarkiais buvo sudarytos 6 komisijos, parengti 23 potvarkiai dėl įgaliojimų suteikimo, 147 

potvarkiai pasirašyti dėl kasmetinių atostogų suteikimo ir komandiruočių, 62 potvarkiai – personalo 

klausimais, 22 potvarkiai – „Dėl apdovanojimo Savivaldybės mero padėkos raštu“.  

 

BIUDŽETAS 

 

 Pajamos. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2017 metų Savivaldybės biudžete planuota 

gauti 24667,5 tūkst. Eur pajamų, gauta 24733,3 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,2 

proc. 

 Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 25912,5 tūkst. Eur. Išleista  

25543,7 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 98,5 proc. 2017 metais grąžinome 11764,71 Eur 

nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 10295,74 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 

440,72 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 85,94 

Eur socialinėms paslaugoms kompensuoti, 922,52 Eur vaikų teisių apsaugai, 19,79 Eur viešiesiems 

darbams organizuoti. 

 Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 

2723,2 tūkst. Eur. Suteikta garantijų – 1160,3 tūkst. Eur. Per 2017 metus grąžinta 722,1 tūkst. Eur 

ilgalaikių paskolų, sumokėta 34,2  tūkst. Eur palūkanų. Per 2017 m. pasirašyta viena kreditavimo 

sutartis su Danske  banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 350,0 tūkst. 

Eur sumai.  

Mokėtinos sumos. 2017 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės 

funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 320,2 tūkst. Eur.  

 

INVESTICIJOS 

 

2017 metais buvo pateikta paraiška pagal INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programą: Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas Bauskės ir Pasvalio 

pasienio regionuose. Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo 

tinklo bibliotekose kūrimas paraiška (pateikta 2016 m.), 2017 m. buvo patvirtinta, gautas 

finansavimas ir nuo 2017 m. gegužės 2 d. pradėtas šio projekto įgyvendinimas.  

Ataskaitiniais metais įgyvendintas pasienio regiono turizmo projektas „Pažinkime kaimynus 

Žiemgaloje“ su Bauskės savivaldybe (Latvijos Respublika), Biržų rajono savivaldybe, Pakruojo 

rajono savivaldybe, Rundalės savivaldybe (Latvijos Respublika), Iecavos savivaldybe (Latvijos 

Respublika) ir Vecumniekų savivaldybe (Latvijos Respublika). Projekto įgyvendinimo metu Pasvalio 

Girnų muziejus buvo labiausiai lankomas objektas iš visų objektų, kuriuos pateikė šiame projekte 

dalyvavusios savivaldybės. Atsižvelgiant į turistų susidomėjimą, nutarta šį projektą pratęsti 2018 m. 

papildomai dar pasikviečiant Joniškio rajono savivaldybę, tad 2017 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta 

šio tęstinio projekto bendradarbiavimo sutartis.  

Partnerio teisėmis pradėtas įgyvendinti projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio 

rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ 

pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 

„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. 

Savivaldybės tarybos sprendimu pritarta projekto „Dviračių transporto infrastruktūros plėtra 

Taikos gatvėje Pasvalio mieste“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę 

„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. 
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INFRASTRUKTŪRA 

 

2017 metais vykdyta statinių naudojimo priežiūra. Parengta ir patvirtinta Daugiabučių namų 

energinio efektyvumo didinimo programa, atrinkti 5 daugiabučiai namai, iš kurių 2 numatomi 

atnaujinti. Pateiktos ataskaitos po projekto užbaigimo įgyvendintų 10-ies daugiabučių namų pagal 

priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą“.  

Iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo naujai įrengtas apšvietimas daliai gatvių Namišių sen. 

Kiemėnų k., Pasvalio apyl. seniūnijos Valakėlių k., Pumpėnų sen. Talkokių k., taip pat daliai gatvių 

Pušaloto seniūnijos Pušaloto miestelyje, Vaškų seniūnijos Kiburių k., Payslikio k., Nemekšiūnų k., 

Buvo remontuojamas Pasvalio kultūros centro pastatas, Pasvalio m. P. Vileišio gimnazijoje apšiltinta 

senojo pastato pastogė ir rūsio lubos, kad pastatas atitiktų C energetinę klasę. Senajame miesto parke 

suremontuota estrada ir sutvarkyta aikštė, priešais estradą įrengiant naujus takus ir aikštę. Taip pat 

remontuoti parko takai su asfalto danga. Pasvalyje, Kalno g. tęsinyje įrengtas naujas apšvietimas su 

LED lempomis ir vandentiekio bei nuotekų magistralės, įrengta gatvė su skaldos–žvyro danga. Prie 

Pasvalio sporto mokyklos įrengta sporto aikštelė su dirbtine danga. Pradėtas rekonstruoti 

savivaldybės administracinis pastatas.  

 Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2017 metais buvo gauta 960 400 Eur vietinės reikšmės 

keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir 230 

700 Eur tikslinio finansavimo lėšų kurios panaudotos Joniškėlio apylinkių seniūnijos vietinės 

reikšmės kelio, kuris jungia valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys su 

Joniškėlio miestu, kapitalinio remonto darbams ir Pasvalio miesto Kalno gatvės pratęsimo nauja 

statyba.  

 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimas ir atlikti darbai: 

1. Pasvalio miesto Geležinkeliečių gatvės kapitalinis remontas 47,8 tūkst. Eur. 

2. Pasvalio miesto Svalios gatvės kapitalinis remontas 62,2 tūkst. Eur. 

3. Panevėžio gatvės šaligatvių kapitalinis remontas 80,2 tūkst. Eur. 

4. Automobilių stovėjimo aikštelės Vilties gatvėje nauja statyba 101,0 tūkst. Eur. 

5. Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus gatvėje kapitalinis remontas 40,3 tūkst. 

6. Ustukių kaimo Vitartų gatvės kapitalinis remontas 54,7 tūkst. Eur. 

7. Privažiuojamojo kelio į Norelių kaimą nuo krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys 

kapitalinis remontas 54,9 tūkst. Eur. 

8. Automobilių stovėjimo aikštelės Švobiškio kaime Parko gatvėje kapitalinis remontas 19,1 

tūkst. Eur. 

9. Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (išdaužų užtaisymas) 91,2 tūkst. Eur 

10. Kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Taikos gatvėje prie Autobusų stoties ir Agio 

parduotuvės 11,2 tūkst. Eur. 

11. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių su žvyro danga greideriavimas 138,6 tūkst. Eur. 

12. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (žvyravimas) 90,5 

tūkst. Eur. 

13. Tilto per Tatulos upę Raubonių kaime remontas 30,1 tūkst. Eur. 

14. Joniškėlio apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. Ps-017 ir Nr. J-051, kuris jungia 

valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys su Joniškėlio miestu 

kapitalinis remontas 68,5 tūkst. Eur. 

15. Pasvalio miesto Kalno gatvės pratęsimo nauja statyba 156,2 tūkst. Eur. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį 

turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pradėti vykdyti keturi Pasvalio rajono melioracijos 

sistemų naudotojų asociacijų melioracijos sistemų rekonstravimo projektai. Šiuose projektuose 

Pasvalio rajono savivaldybė dalyvauja kaip partneris. Įgyvendinta Pasvalio rajono 2017 metų 

valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa. 
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ŠVIETIMO VEIKLA 

 

 2017 m. švietimo klausimais priimti sprendimai, kuriais spręstos įvairios problemos. 

Savivaldybės taryba rugsėjo 27 d. priėmė sprendimą Nr. T1-196 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičiaus 2017–2018 mokslo metais Pasvalio 

rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“. 

2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 1–12 kl. mokėsi 

2797 mokiniai, t. y. 122 mokiniais mažiau negu 2016 m. (2016 m. – 2919). Iš viso Savivaldybės 

švietimo įstaigose 2013–2017 m. ugdomų vaikų ir mokinių sumažėjo 576, t. y. apie 14 proc. 

Didžiausias yra 5–12 klasių mokinių skaičiaus mažėjimas. 

Tęsiamas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–

2020 metais bendrojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-

34 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metais bendrojo plano patvirtinimo“, įgyvendinimas. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. uždarytas Vaškų 

gimnazijos Grūžių pradinio ugdymo skyrius.  

 Gauti 2 mokykliniai autobusai. Savivaldybės taryba birželio 20 d. priėmė sprendimą Nr. T1-

161 „Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“, M2 klasės autobusus „Mercedes-Benz Sprinter 

514CDI“, kurių įsigijimo (likutinė) vertė – 69 359,62 eurai, (vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 34 

679,81 euras) ir juos perduoti Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai ir 

Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai.  

 Savivaldybės taryba priėmė sprendimus dėl ikimokyklinių ugdymo grupių įsteigimo Pasvalio 

r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinėje mokykloje ir Svalios pagrindinės mokyklos Tetirvinų 

pradinio ugdymo skyriuje. Ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigtos nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

 

KULTŪRA IR JAUNIMAS 

 

 Savivaldybės tarybos lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio kultūros centrui suteikta 

aukščiausia kategorija. Ši akreditacija vykdyta atsižvelgiant į įvairias Centro veiklas, kolektyvų 

pasiekimus, darbuotojų išsilavinimą, materialinę bazę, projektų įgyvendinimą ir daugelį kitų Kultūros 

centrų akreditavimo tvarkos aprašo punktų.  

 2017 m. parengti ir įgyvendinti 2 respublikiniai ir tarptautiniai projektai – II Šiaurės Lietuvos 

chorų festivalis ir tarptautinis teatrų festivalis „Theater Cluster“. 

 Rugsėjo 15-17 d. surengta Pasvalio miesto šventė „Pasvalys – tai Mes“, skirta Pasvalio 520 

jubiliejui paminėti. 

Savivaldybės tarybos gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-280 priimtas sprendimas „Dėl 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos filialo įsteigimo“, kuriuo nuspręsta įsteigti nuo 

2018 m. sausio 1 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos filialą – Pasvalio atvirą jaunimo 

centrą. 

Pasvalio rajone 2017 m. veikė 22 nevyriausybinės organizacijos ir 48 bendruomenės. 2017 

m. Savivaldybės biudžete 8 programos priemonei „Nevyriausybinių organizacijų rėmimas“ buvo 

skirta 40 tūkst. eurų. 2017 m. rajono nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstyti 32,6 tūkst. 

eurų. Finansavimą gavo 56 rajone veikiančios bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir 

viešosios įstaigos. 

Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, 

Pasvalio rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto buvo skirta 22,5 tūkst. eurų. Priemonės 

įgyvendinime dalyvavo 17 rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų. Projektai buvo teikiami 

įvairioms veikloms vykdyti (viešųjų erdvių prie bendruomenės namų tvarkymas, poilsio vietų 

įrengimas, mokomieji kūrybiniai užsiėmimai, parodų rengimas, dušo kabinos socialiai 

pažeidžiamiems bendruomenės nariams įrengimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas). 

2017 m. Savivaldybės biudžete jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloms ir 

projektams buvo numatyta 15 tūkst. eurų. Konkurso būdu 24 jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
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organizacijoms buvo paskirstyta 11,4 tūkst. eurų. Ne konkurso būdu buvo paskirstyta 3,6 tūkst. eurų. 

Šios lėšos buvo skirtos dar 6 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams.  

2017 m. gruodžio mėnesį įvyko pirmieji Pasvalio jaunimo apdovanojimai, kuriose buvo 

įteiktos 9 nominacijos jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir įmonėms. 

 

SOCIALINIAI KLAUSIMAI 

 

Lyginant 2017 m. ir 2016 m. laikotarpį, nemokamo maitinimo gavėjų skaičius sumažėjo 15 

proc., mokinio reikmenų gavėjų skaičius – 12 proc. Šios paramos mažėjimas siejamas su bendru 

mokinių skaičiaus mažėjimu Savivaldybės ugdymo įstaigose.   

Socialinės pašalpos gavėjai dalyvauja visuomenei naudingoje veikloje, kurią organizuoja 

seniūnijos. Jei 2015 m. talkininkavo 1136, tai 2016 m. – 1816, 2017 m. –1930.   

Savivaldybės tarybos sprendimu vienkartinė 15 tūkst. Eur materialinė parama buvo išmokėta 

Nijolės Navickienės šeimynai po gaisro. Vienkartinė materialinė parama iš Savivaldybės biudžeto 

skiriama vadovaujantis Vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-204, 2017 m. padidėjo, nes į 

Savivaldybę dėl jos kreipėsi didesnis asmenų skaičius.  

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu T1-51, Savivaldybė, 

kaip partneris, dalyvauja projekte „Parama maisto produktais“. Maisto produktai per 2017 m. buvo 

vežami 6 kartus ir išdalinti seniūnijų atsakingiems darbuotojams, kurie maisto produktus išdalijo savo 

seniūnijos gyventojams. 

Šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų ir išlaidų didesnio pokyčio nebuvo.  

 

SVEIKATOS APSAUGA 

 

Įgyvendintas Pasvalio rajono savivaldybės lėšomis finansuotas projektas ,,Pasvalio rajono 

gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“, finansuojama suma – 28,5 tūkst. 

Eur. Programa tęstinė. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta medicininė įranga naujai gautam 

GMP automobiliui, masažinis gultas, spirometras, kraujospūdžio matuokliai, vežimėlis echoskopui, 

medicininė apranga medicinos personalui. 

Ligoninėje 2017 m. baigtas vykdyti  Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos 

projektas „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas 

nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“. Akušerijos ginekologijos skyriuje įrengta vakuuminė stotis ir 

tiekimo sistema, atliktas deguonies tiekimo ir suspausto oro sistemos rekonstravimas, sumontuoti 

LED šviestuvai. 

2017 m. Ligoninėje pradėtas vykdyti  projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 

gerinimas neįgaliesiems VšĮ Pasvalio ligoninėje“. Projekto išlaidų suma 119,3 tūkst. Eur. 

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės 

sveikatos rėmimo specialioji programa ir Pasvalio rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos sąmata.  

 

ATSTOVAVIMAS 

 

 Delegacijų vizitai: 

 sausio 31 d. lankėsi Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus atstovai. Įteiktas padėkos raštas už bendradarbiavimą ir 

svarbų indėlį stiprinant darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų, nelaimingų atsitikimų ir 

profesinių ligų profilaktiką; 

 vasario 13 d. lankėsi Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas 

Toliušis, administracijos reikalų skyriaus viršininkė Aušra Klasinskienė bei probacijos skyriaus 

pareigūnai. Pataisos pareigūnų profesinės šventės ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 98-ųjų 

įkūrimo metinių minėjimo proga įtekta padėka „Už glaudų bendradarbiavimą ir paramą probacijos 

sistemai“; 
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 vasario 8 d. lankėsi Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 

5-ąja rinktinės vadas plk. ltn. Andrius Mickus. Pratęsta bendradarbiavimo sutartis; 

 vasario 28 d. lankėsi Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto 

apsaugos ministerijos atstovai, rajono verslininkai; 

 kovo 1 d. Pasvalio krašto muziejuje lankėsi Bauskės, Biržų, Pakruojo, Rundalės, Iecavos, 

Viecumniekų savivaldybių atstovai. 7 savivaldybių atstovai pasirašė sutartį vykdyti tarptautinį 

pasienio regionų turizmo projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“;  

kovo 4 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Pasvalio kraštiečių bendrijos 

suvažiavimas. Įteikta padėka už Pasvalio krašto ilgametį puoselėjimą ir Pasvalio kraštiečių bendrijos 

(asociacijos) veiklos rėmimą; 

 kovo 11 d. Pakruojyje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Pakruojo ir Pasvalio rajonų 

savivaldybių; 

 kovo 22 d. lankėsi agronomai ir Lietuvos agronomų sąjungos atstovai; 

 gegužės 6 d. Savivaldybės delegacija lankėsi Latvijoje, Bauskės rotušėje, 7 aplinkinių rajonų 

vadovai (Pakruojo, Pasvalio, Biržų, Rundalės, Bauskės, Iecavos ir Vecumnieku) susitiko iškilmingai 

pradėti projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“ akciją; 

 gegužės 5 d. lankėsi Lietuvos Respublikos ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius su 

vyriausiąja patarėja Lineta Jakimavičiene; 

 gegužės 12 d. lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas 

Kukuraitis, ministro patarėja Kristina Paulikė ir Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta 

Toleikienė; 

 gegužės 17 d. lankėsi Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos nariai; 

 gegužės 30 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu; 

 birželio 9–12 dienomis Savivaldybės delegacija lankėsi Obernkircheno savivaldybėje 

(Vokietija); 

 liepos 25 d. Savivaldybės delegacija lankėsi Iecavos mieste (Latvijoje), kur vyko vasaros 

šventė, miestas paminėjo 525 metų sukaktį; 

 rugpjūčio 23 d. Pasvalio rajone vyko Baltijos kelio minėjimas, lankėsi Akmenės rajono 

savivaldybės atstovai; 

 rugsėjo 16 d. lankėsi Drangedalo (norvegija), Žorų (Lenkija), Iecavos (Latvija), Čokhatauri 

(Gruzija), Obernkirchen (Vokietija) delegacijų atstovai; 

 rugsėjo 20 d. Savivaldybės delegacija lankėsi Rundalės rūmuose (Latvijoje) kartu su kitomis 

6 kaimyninėmis savivaldybėmis rinkosi aptarti neseniai pasibaigusio projekto „Pažinkime kaimynus 

Žiemgaloje“ ir išsiaiškinti akcijos laimėtojus; 

 spalio 13 d. Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigose lankėsi Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė; 

 spalio 24 d. lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Jo Ekscelencija Toyoei Shigeeda kartu 

su Politikos ir ekonomikos sektoriaus darbuotoju Renatu Kirtikliu; 

 lapkričio 17 d. Savivaldybės delegacija lankėsi Iecavos savivaldybėje (Latvija) pasveikinti 

kaimynų su Nepriklausomybės paskelbimo minėjimu; 

 lapkričio 22 d. lankėsi Panevėžio teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento 

direktorė, laikinai vykdanti direktoriaus pareigas, Audronė Biguzienė. Pasirašytas bendradarbiavimo 

susitarimas; 

 gruodžio 6 d. lankėsi Lietuvos sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės vadas Donatas Lengvinas. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis; 

 gruodžio 8 d. Lietuvos–Latvijos pasienio savivaldybių atstovai rinkosi Joniškyje iš naujo 

pasirašyti projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ sutarties. 
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Panevėžio regiono plėtros taryba 

 

Panevėžio regiono plėtros taryboje Pasvalio rajono savivaldybę atstovauja Savivaldybės 

meras Gintautas Gegužinskas ir Savivaldybės tarybos narys Stasys Vainauskas.  

Regiono plėtros taryboje: 

sausio 31 d. susitikimai su Lietuvos Respublikos žemės ūkio bei švietimo ir mokslo ministrais;  

vasario 20 d. Panevėžio kolegijoje posėdžiavo Panevėžio regiono plėtros taryba;  

spalio 3 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje posėdžiavo Panevėžio regiono 

plėtros taryba 

 balandžio 3 d. Likėnų reabilitacijos ligoninės parke esančioje mineralinio vandens biuvetėje 

„Vilties angelas“ vyko Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis; 

liepos 3 d. Pasvalio rajono savivaldybėje vyko Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis, 

(dalyvavo vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys, Aplinkos ministerijos, Centrinės projektų 

valdymo agentūros ir kitų institucijų atstovai); 

gruodžio 7 d. Ilzenbergo dvare, Rokiškio rajone, posėdžiavo Panevėžio regiono plėtros 

taryba. 

 

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongresas 

 

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongresą sudaro dveji rūmai: Vietos valdžios ir 

Regionų valdžios. Taip pat visi Kongreso nariai, atstovaujantys 47 Europos valstybes, dalyvauja ir 

vieno iš trijų komitetų (Statutinio, Valdymo arba Monitoringo) veikloje. 

Daugiau informacijos apie kongresą rasite šioje nuorodoje: 

http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp  

 

Lietuvai Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongrese atstovauja 4 pagrindiniai ir 4 

pakaitiniai nariai, pakeičiantys pagrindinius, jei šie negali dalyvauti Kongreso sesijose ar komitetų 

posėdžiuose. Aš esu pagrindinis narys ir Lietuvos delegacijos kongrese vadovas. Dalyvauju 

Monitoringo komiteto darbe. 

 

 2017 metais atstovavau Lietuvai: 

vasario 15–17 dienomis komandiruotė Atėnuose, Graikijos Respublikoje, Europos Tarybos 

vietos ir regionų valdžios kongreso Monitoringo komiteto posėdis; 

kovo 26–30 dienomis komandiruotė Strasbūre, Prancūzijos Respublikoje, Europos Tarybos 

vietos ir regionų valdžios kongreso 32-oji sesija; 

birželio 26–28 dienomis komandiruotė Charkove, Ukrainos Respublikoje, Europos Tarybos 

vietos ir regionų valdžios kongreso Monitoringo komiteto posėdis; 

spalio 15–20 dienomis į komandiruotė Strasbūre, Prancūzijos Respublikoje, Europos Tarybos 

vietos ir regionų valdžios kongreso 33-oji sesija. 

 

BENDRUOMENĖS 

 

2017 m. Savivaldybės biudžete nevyriausybinių organizacijų rėmimui buvo numatyta 43 000 

Eur. Remiantis Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės 

biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. kovo 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-

63 (su visais aktualiais pakeitimais), nevyriausybinių organizacijų projektams skirtos lėšos 

skirstomos dviem būdais: konkurso ir ne konkurso būdu. Nevyriausybinių organizacijų tarybos 

sprendimu, maksimali vieno projekto suma 2017 m. (lėšas skiriant konkurso būdu) – 600 Eur. 

Nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstyta 32 635 Eur. Projektines paraiškas pateikė 56 

bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos. Bendra prašoma lėšų suma – 33441,64 Eur. 

Finansavimas buvo skirtas 56 bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms.  

Gauti lėšas ne konkurso būdu pateikė 11 bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų. Jų 

įgyvendinamiems projektams iš viso buvo skirta 7 865 Eur. Prašymus gauti lėšas ne konkurso būdu 

http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp
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pateikė: Atžalyno, Pajiešmenių, Raubonių, Talačkonių, Grūžių, Dėglėnų bendruomenės, politinių 

kalinių ir tremtinių sąjungos Pasvalio skyrius, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio 

skyrius, VĮ „Canticum novum“, Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga ir Pasvalio rajono vietos 

veiklos grupė. 2 500 Eur. buvo skirta VšĮ „Bobų vasara“ organizuojamam festivaliui „Bobų vasara“ 

paremti.  

Įgyvendinti bendruomenių parengti projektai keičia ne tik viešąsias erdves, bet ir bendromis 

jėgomis tęsiamos esamos ir kuriamos naujos tradicijos. Todėl bendruomenės yra reikšmingos ne tik 

kasdienio gyvenimo lygmeniu, bet ir rajonui, norinčiam žengti pirmyn. 

Gruodžio 9 d. Pasvalyje rajono bendruomenių atstovai aptarė bendruomenių strategijos svarbą 

ir bendradarbiavimo su jaunais žmonėmis klausimus. 

 

Kartu dirbdami ir priimdami sprendimus, spręsdami aktualius klausimus, atsižvelgdami į 

įvairias nuomones, mes keitėme aplinką ir stengėmės, kad gyventume besikeičiančiame Pasvalio 

krašte.  

Dėkoju už bendrą darbą visiems Savivaldybės tarybos nariams ir Administracijos 

darbuotojams. Tikiu, kad minėdami Lietuvos Šimtmetį, dar nuveiksime daug gerų darbų. 

 

 

 

Savivaldybės meras                      Gintautas Gegužinskas 


