PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T1-56

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, KOLEGIJOS IR MERO 2018 M.
VEIKLOS ATASKAITA

Pasvalys
2019

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 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).
2018 m. vasario 14 d. vykusiame Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdyje,
atsistatydinus Justinui Grigaliūnui, prisiekė naujas Savivaldybės tarybos narys Virgilijus Stapulionis.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu meras, kaip ir kiekvienais metais, 2018 metais planavo
Tarybos veiklą, nustatė ir sudarė Tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikė Tarybos sprendimų
projektus, šaukė Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavo, koordinavo Tarybos komitetų ir komisijų
veiklą, pasirašė Tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus.
Tarybos posėdžiai
Savivaldybės taryba 2018 metais, vadovaujama savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko, tęsė
savo darbus, įgyvendindama savo įgaliojimus savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai
buvo šaukiami Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka, paprastai paskutinį mėnesio
trečiadienį. Visus Savivaldybės tarybos posėdžius 2018 m. šaukė ir jiems pirmininkavo Savivaldybės
meras Gintautas Gegužinskas. Praėjusiais metais buvo sušaukta 12 tarybos posėdžių. 2018 m. pateikti
274 sprendimų projektai, priimti 265 sprendimai, iš jų 106 norminiai. Skubiai spręstiniems
klausimams nagrinėti sušaukti 2 tarybos posėdžiai. Išklausytos 8 informacijos, 3 ataskaitos, 1
kreipimąsis, pateikti 2 Tarybos narių paklausimai, 2 Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje
reikalavimai. Piimtų sprendimų 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.
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Tarybos posėdžių lankomumas 2018
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tarybos
nariai/Posėdžiai
Kristina
Balčiūnaitienė
Povilas Balčiūnas
Gintautas
Gegužinskas
Vilhelminas
Janušonis
Jūratė Jovaišienė
Janina Katauskienė
Linas Kruopis
Vladas Linkevičius
Nijolė Matulienė
Jonas Mykolas
Misevičius
Rimvydas Mitkus
Regina Mitrienė
Alfonsas Pulokas
Helena Simonaitienė
Virgilijus
Stapulionis
Antanas Sudavičius
Neringa Trinskienė
Giedrius Umantas
Stasys Vainauskas
Jurgita
Vaitiekūnienė
Eglė VegytėAnilionė
Vladas Vitkauskas
Zenonas Zimkus
Gediminas
Žardeckas
Rimas Želvys
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2018 m. balandžio 25 d. ir gegužės 23 d. Tarybos posėdžiuose dalyvavo visi 25 tarybos
nariai. Posėdžių lankomumas – 2018 m. – 89 proc.
Savivaldybės tarybos narių pateiktos nedalyvavimo priežastys buvo pateisinamos: dėl darbo,
dėl ligos, dėl atostogų ir kt.
Tarybos priimti sprendimai:
Švietimo ir sporto skyriaus parengti ir Tarybos priimti 61 sprendimas, iš jų:
- vasario 14 d. Nr. T1-12, kuriuo pritarta Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos įtraukimui į
švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo 2017-2020 metų programą;
- vasario 14 d. Nr. T1-13, kuriuo pritarta dalyvauti projekte ,,Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas II“;
- kovo 21 d. Nr. T1-42, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-142 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų
švietimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui;
- balandžio 25 d. Nr. T1-89, kuriuo pritarta įkainio vaikų maitinimo gamybos kaštams
padengti iš Savivaldybės biudžeto patvirtinimui;
- gegužės 23 d. Nr. T1-111, kuriuo pritarta ikimokyklinio ugdymo grupės Pasvalio r. Daujėnų
pagrindinės mokyklos Kriklinių pradinio ugdymo skyriuje įsteigimui;
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- birželio 26 d. Nr. T1-139, kuriuo pritarta Pasvalio lopšelio-darželio ,,Eglutė“ ir Pasvalio r.
Pumpėnų gimnazijos bei Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos vidaus
struktūros pertvarkymui;
- rugpjūčio 28 d. Nr. T1-158, kuriuo pritarta Pasvalio Svalios progimnazijos ir Pasvalio r.
Vaškų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymui;
- rugpjūčio 28 d. Nr. T1-159, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių
patvirtinimo“ pakeitimui;
- rugsėjo 26 d. Nr. T1-178, kuriuo pritarta Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos vidaus struktūros
pertvarkymui;
- rugsėjo 26 d. Nr. T1-191, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. T1-1 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo
vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui;
- gruodžio 19 d. Nr. T1-253, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės dalyvavimui
įgyvendinant projektą ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant Kokybės krepšelį“
- gruodžio 19 d. Nr. T1-254, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės dalyvavimui
įgyvendinant projektą ,,Lyderių laikas 3“;
- gruodžio 19 d. Nr. T1-255, kuriuo pritarta Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono
ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą,
patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-225 „Dėl
mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui;
- gruodžio 19 d. Nr. T1-257, kuriuo pritarta Mokinių priėmimo į Pasvalio rajono neformaliojo
ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimui.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus parengti ir Tarybos priimti 59 sprendimai, iš
jų:
- vasario 14 d. Nr. T1-20, kuriuo pritarta projekto paraiškos teikimui;
- vasario 14 d. Nr. T1-21, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 metų
strategino veiklos plano patvirtinimui;
- vasario 14 d. Nr. T1-22, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų Užimtumo
didinimo programai;
- vasario 14 d. Nr. T1-24, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimui;
- kovo 21 d. Nr. T1-74, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio
23 d. sprendimo Nr. T1-217 „Dėl pritarimo projekto „Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros
plėtra“ įgyvendinimui“ pakeitimui;
- balandžio 25 d. Nr. T1-95, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės 2017–2019 m.
strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitai;
- gegužės 23 d. Nr. T1-116, kuriuo pritarta Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio
plano 2017 m. įgyvendinimo ataskaitai;
- birželio 26 d. Nr. T1-129, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 m.
strateginio veiklos plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d.
sprendimu Nr. T1-21 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ pakeitimui;
- rugpjūčio 28 d. Nr. T1-168, kuriuo pritarta perimti valstybės turtą Pasvalio rajono
savivaldybės nuosavybėn;
- rugsėjo 26 d. Nr. T1-206, kuriuo pritarta Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu
Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“,
pakeitimo projektui;
- lapkričio 21 d. Nr. T1-230, kuriuo pritarta projekto ,,Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso
sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane“ įgyvendinimui;
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- lapkričio 21 d. Nr. T1-236, kuriuo pritarta projekto ,,Pasvalio kultūros centro infrastruktūros
modernizavimas“ įgyvendinimui.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus parengti ir Tarybos priimti 27 sprendimai, iš jų:
- kovo 21 d. Nr. T1-46, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2017 metų
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo
ataskaita;
- kovo 21 d. Nr. T1-48, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savižudybių prevencijos 2018–2020
metų programa;
- kovo 21 d. Nr. T1-49, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę
sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–
2019 metų programos 2018 metų priemonių planas;
- balandžio 25 d. Nr. T1-86, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų
pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų planas;
- gegužės 23 d. Nr. T1-106, kuriuo pritarta Socialinės rizikos šeimų socialinės priežiūros
funkcijos perdavimui;
- gegužės 23 d. Nr. T1-109, kuriuo patvirtintas viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro 2018–2020 metų strateginis veiklos planas;
- birželio 26 d. Nr. T1-140, kuriuo patvirtintas pavedimas vykdyti atvejo vadybos funkcijas;
- rugpjūčio 28 d. Nr. T1-163, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės darbo su šeimomis,
taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašui;
- rugpjūčio 28 d. Nr. T1-165, kuriuo pritarta projektui „Pasvalio pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“;
- rugsėjo 28 d. Nr. T1-165, kuriuo patvirtintas Piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams
teikimo bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką,
tvarkos aprašas;
- spalio 24 d. Nr. T1-212, kuriuo pritarta projektinio pasiūlymo ir paraiškos pagal priemonę
Nr. 08.1.1-CVPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“
„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ teikimui;
- lapkričio 21 d. Nr. T1-226, kuriuo pritarta Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro
pagyvenusiems ir neįgaliesiems pavadinimo pakeitimui ir nuostatų patvirtinimui;
- gruodžio 19 d. Nr. T1-237, kuriuo pritarta Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos
netekusių vaikų globą (rūpybą) Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašui.
Juridinio ir personalo skyriaus parengti ir Tarybos priimti 27 sprendimai, iš jų:
- kovo 21 d. Nr. T1-37, kuriuo pripažintas netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės
tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T1-191 „Dėl vietinės rinkliavos už šunų bei kačių
registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“;
- kovo 21 d. Nr. T1-38, kuriuo pritarta Viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų
sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės
tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-129 „Dėl Viešų konkursų Pasvalio rajono
savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo“
pakeitimui;
- balandžio 25 d. Nr. T1-101, kuriuo pritarta Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo,
apskaitos ir inventorizavimo aprašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m.
gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-270 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos
ir inventorizavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimui;
- gegužės 23 d. Nr. T1-105, kuriuo pritarta bendradarbiavimo sutarčiai tarp visuomeninės
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir Pasvalio rajono savivaldybės;
- rugsėjo 26 d. Nr. T1-193, kuriuo pritarta bendradarbiavimo, kuriant regioninį gamtos
mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos
centrą Panevėžio apskrities teritorijoje, sutarčiai;
- rugsėjo 26 d. Nr. T1-196, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr.
T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono
5

savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais
pakeitimais) pakeitimui;
- spalio 24 d. Nr. T1-216, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių
kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d.
sprendimu Nr. T1-210 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimui.
Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus parengti ir Tarybos priimti 20 sprendimų, iš jų:
- kovo 21 d. Nr. T1-57, kuriuo pritarta bendradarbiavimo sutarčiai tarp Pasvalio rajono
savivaldybės ir VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros“;
- kovo 11 d. Nr. T1-60, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio
25 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“
pakeitimui;
- birželio 26 d. Nr. T1-144, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio
literatūros premijos paskyrimui;
- rugpjūčio 28 d. Nr. T1-171, kuriuo pritarta Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų
paslaugų įkainių sąrašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d.
sprendimu Nr. T1-72 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių
nustatymo“ pakeitimui;
- rugpjūčio 28 d. Nr. T1-172, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo
savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašui;
- lapkričio 21 d. Nr. T1-234, kuriuo pritarta bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ tarp Pasvalio
rajono savivaldybės ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos;
- gruodžio 19 d. Nr. T1-246, kuriuo pritarta Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamų
mokamų paslaugų sąrašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. T1-130 „Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamų mokamų
paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimui.
Finansų skyriaus parengti ir Tarybos priimti 19 sprendimų, iš jų:
- vasario 14 d. Nr. T1-23, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų
biudžetas;
- kovo 21 d. Nr. T1-62, kuriuo nustatyti 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai;
- birželio 26 d. Nr. T1-132, kuriuo nustatyti 2018 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę
tarifai ir lengvatos;
- rugsėjo 26 d. Nr. T1-198, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas;
- spalio 24 d. Nr. T1-217, kuriuo patvirtintas nepanaudotų Pasvalio rajono savivaldybės
biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašas.
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus parengti ir Tarybos priimta 11 sprendimų, iš jų:
- vasario 14 d. Nr. T1-27, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono 2018 metų valstybės lėšomis
finansuojamų melioracijos darbų programa;
- vasario 14 d. Nr. T1-29, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2000 m. spalio
18 d. sprendimo Nr. 56 „Dėl draustinių ir saugomų gamtos paveldo objektų“ pakeitimui;
- kovo 21 d. Nr. T1-40, kuriuo pritarta gatvių pavadinimų suteikimui Pasvalio rajone;
- balandžio 25 d. Nr. T1-100, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių
priežiūros ir plėtros programos 2018 metų objektų 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,
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demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų
rengimo, numato Tarybos narių mokymo prioritetus ir kt.
2018 metais buvo sušaukta 10 kolegijos posėdžių.
Kolegijos posėdžių lankomumas 2018 m.
Pasvalio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono 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
aktualiais pakeitimais) 96 ir 97 punktais, atsižvelgdama į opozicinės Socialdemokratų frakcijos
Savivaldybės taryboje (2018 m. vasario 12 d.) ir Socialdemokratų darbo frakcijos Savivaldybės
taryboje (2018 m. balandžio 25 d.) pareiškimus, pakeitė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015
m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos
sudarymo“ (su visais aktualiais pakeitimais) 2 punktą ir patvirtino Savivaldybės tarybos kolegijos
narius: 1. Vilhelminą Janušonį; 2. Vladą Linkevičių; 3. Nijolę Matulienę; 4. Alfonsą Puloką; 5.
Antaną Sudavičių; 6. Stasį Vainauską; 7. Jurgitą Vaitiekūnienę; 8. Zenoną Zimkų; 9. Rimą Želvį.“
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
11.

Kolegijos
nariai/Posėdžiai (mėn)
Povilas Balčiūnas
Gintautas Gegužinskas
Vilhelminas Janušonis
Vladas Linkevičius
Nijolė Matulienė
Alfonsas Pulokas
Antanas Sudavičius
Stasys Vainauskas
Jurgita Vaitiekūnienė
Gediminas Žardeckas
iki 05 mėn.
Zenonas Zimkus
Nuo 06 mėn.
Rimas Želvys

02

03

04

05

06

08

09

10

-

-

-

-

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

-

Lankomumas
80%
90%
80%
80%
90%
100%
40%
80%
90%
100%
90%

-

-

60%

Tarybos komitetai
Savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“
pakeitimo“ pritarta pakeisti 4.1. punktą. Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitete
Virgilijus Stapulionis pakeitė atsistatydinųsi Justiną Grigaliūną.
Tarybos narių iniciatyva spalio 24 d. vyko išvažiuojamasis Švietimo, kultūros ir sporto
komiteto posėdis Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinėje mokykloje.
Posėdžiai
12
12

Komitetas
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų
Švietimo, kultūros ir sporto
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos
apsaugos
Teisėtvarkos ir visuomeninių
organizacijų
Kontrolės

11
10
4

7

Komisijos ir tarybos
Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines komisijas: Etikos ir Antikorupcijos. Šių
komisijų kompetencija apibrėžta Įstatyme.
Posėdžiai
11
3

Komisija
Etikos komisija
Antikorupcijos komisija

Įstatymų nustatytais atvejais arba Tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės
(tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos arba tarybos.
Posėdžiai
12
13

Komisija/Taryba
Socialinės paramos teikimo komisija
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
komisija
Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų
įgyvendinimo koordinavimo komisija
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai
koordinuoti komisija
Visuomeninė sporto taryba
Bendruomenės sveikatos taryba
Nevyriausybinių organizacijų taryba
Jaunimo reikalų taryba
Kultūros taryba
Mažmeninės prekybos alkoholiniais
gėrimais laiko apribojimo komisija
Smulkaus verslo rėmimo programos
komisija

3
1
5
2
7
6
2
1
5

MERO POTVARKIAI
Savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Pagal teisės aktų suteiktą
kompetenciją Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas 2018 m. metais pasirašė
286 potvarkius.
Potvarkiais buvo sudarytos 4 komisijos, parengti 17 potvarkių dėl įgaliojimų suteikimo, 147
potvarkiai pasirašyti dėl kasmetinių atostogų suteikimo ir komandiruočių, 46 potvarkiai – personalo
klausimais, 25 potvarkiai – „Dėl apdovanojimo Savivaldybės mero padėkos raštu“.
BIUDŽETAS
Pajamos. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2019 metų Savivaldybės biudžete planuota
gauti 27491,1 tūkst. Eur pajamų, gauta 27529,5 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,2
proc.
Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 27827,8 tūkst. Eur. Išleista 27292,7
tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 98,1 proc. 2018 metais grąžinome 13977,59 Eur nepanaudotų
specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 193,0 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 4992,0 Eur
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 7313,26 Eur
socialinėms paslaugoms finansuoti, 1379,33 Eur vaikų teisių apsaugai, 100,0 Eur nuomojamo būsto
kompensacijoms mokėti.
Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 2692,8
tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 970,3 tūkst. Eur. Per 2018 metus grąžinta 680,2 tūkst. Eur
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ilgalaikių paskolų, sumokėta 33,4 tūkst. Eur palūkanų. Per 2018 m. pasirašyta viena kreditavimo
sutartis su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 610,0 tūkst.
Eur sumai.
Mokėtinos sumos. 2018 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės
funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 657,7 tūkst. Eur.
Valstybinės žemės nuomos mokestis. Nuomos mokesčiu už valstybinę žemę 2018 m.
apmokestinti 4267 sklypai, suformuotos 2296 deklaracijos. Savivaldybės tarybai 2018 m. kovo 21 d.
sprendimu Nr. T1-41 nusprendus apmokestinti nesuformuotų valstybinės žemės sklypų po pastatais
naudotojus, bei daugiabučius namus buvo apmokestinti 346 daugiabučiai, kuriems apskaičiuota
nuomos mokesčio suma 3,8 tūkst. eurų; už žemės ūkio paskirties žemę po pastatais apskaičiuota
nuomos mokesčio suma 1,3 tūkst. eurų.
INVESTICIJOS
2018 metais buvo įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, parengti investiciniai projektai bei
pateiktos paraiškos finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos valstybės
biudžeto (Valstybės investicijų programos), bei kitų Lietuvos ir Europos Bendrijų programų:
„Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos
valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 276 101,55 Eur (Gautas finansavimas, projektas
įgyvendinamas); „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone“ (ES Struktūriniai
fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 214 661,74 Eur (Gautas finansavimas,
projektas įgyvendinamas); „Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas“ (Europos žemės
ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 693 263,00 Eur (Gautas
finansavimas, projektas įgyvendinamas); „Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos
gatvėse Pasvalio mieste“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos)
76 152,00 Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas); „Joniškėlio miesto viešosios
infrastruktūros plėtra“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos)
852 941,00 Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas); „Kraštovaizdžio formavimas ir
ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės
biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 420 548,00 Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas);
„Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras“
(ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 337 511,00 Eur (Gautas
finansavimas, projektas įgyvendinamas); Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios
infrastruktūros atnaujinimas (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto
lėšos) 244 814,05 Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas); Pasvalio rajono Krinčino
miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir
Savivaldybės biudžeto lėšos) 147 824,94 Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas);
Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas (Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 206 184,51 (Gautas finansavimas, projektas
įgyvendinamas); Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas
(Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 243 364,46 Eur (Gautas
finansavimas, projektas įgyvendinamas); Pasvalio rajono Saločių miestelio viešosios infrastruktūros
atnaujinimas (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 245 832,03
Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas); Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra
Pasvalio muzikos mokykloje (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės
lėšos) 226 384,20 Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas); Pasvalio lopšelio-darželio
„Žilvitis“ modernizavimas (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės
lėšos) 174 266,58 Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas); Pasvalio P. Vileišio
gimnazijos modernizavimas (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės
lėšos) 202 216,56 Eur (Gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas); Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje (ES Struktūriniai fondai,
Savivaldybės biudžeto lėšos) 185 560,07 Eur (Gautas finansavimas); Kraštovaizdžio ir gamtinio
karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane (ES
9

Struktūriniai fondai, Savivaldybės biudžeto lėšos) 78 650,00 (Pateikta paraiška vertinama); Pasvalio
kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas (Lietuvos valstybės
biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programos) ir Savivaldybės lėšos) 350 000,00 Eur (Pateikta
paraiška. Kultūros ministerija finansavimą numato skirti 2020 metais); Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijos sporto aikštyno, adresu Vileišio g. 8, atnaujinimas (Lietuvos valstybės biudžeto lėšos
(Valstybės investicijų programos) ir Savivaldybės lėšos) 313 000,00 Eur (Gautas finansavimas,
projektas įgyvendinamas); Sustojimo ir poilsio aikštelės įrengimas Pasvalyje prie magistralinio kelio
Via Baltica (Lietuvos valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programos) ir Savivaldybės
lėšos) 3 568 000,00 Eur (Parengtas investicinis projektas ir pateikta paraiška. Finansavimas negautas).
Tęsiamas įgyvendinimas projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės
gerinimas Joniškėlio dvaro parke“, pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ (2018 m. parengtas parko sutvarkymo
techninis projektas).
Partnerio teisėmis tęsiamas įgyvendinimas projekto „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-LVPAR-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra“. 2018 m. Pasvalio rajone pastatyti 45 informaciniai kelio ženklai – nuorodos į lankytinus
turizmo objektus bei 2 krypties rodyklės pėstiesiems Pasvalio mieste.
Įgyvendintas tarptautinis Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų turizmo projektas
„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“.
2018 metų laikotarpiu buvo pateikta 1 paraiška pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą: „Tarptautinis
bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui ir pažeidžiamų grupių socialinės sanglaudos
stiprinimui (Community Hub)“. Projekto „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo
kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas“ (finansavimas gautas 2017 m.) 2018 m. veiklos
buvo įgyvendinamos kartu su Bauskės savivaldybe.
Buvo vykdoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto
inventorizacija, rengiamos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, įregistruojamos Savivaldybės
vardu nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, atlikti kai kurių pastatų kadastrinių matavimų
patikslinimai.
Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo ir
trumpalaikio turto – už 141 584 Eur, kuris perduotas rajono švietimo ugdymo įstaigoms, Pasvalio
Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai, Pasvalio kultūros centrui.
INFRASTRUKTŪRA
Iš Savivaldybės biudžeto lėšų sutvarkyti, įrengti apšvietimo tinklai daliai gatvių Pumpėnų ir
Vaškų miesteliuose, naujai įrengtas apšvietimas Saločių seniūnijos Kurpalaukio kaime, apšvietimo
tinklai Vaškų seniūnijos Grūžių kaime, Namišių seniūnijos Namišių kaime, Pasvalio miesto Stoties
gatvėje.
Pasvalio mieste prie Norfa parduotuvės įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Vaikų žaidimo
aikštelės įrenginius Pasvalio miestui padovanojo UAB „Norfos mažmena“, Savivaldybės biudžeto
lėšomis įrengta vieta, kurioje minėti įrenginiai sumontuoti. Buvo tęsiami Pasvalio miesto kultūros
centro rekonstrukcijos darbai.
Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2018 metais buvo gauta 967554,50 Eur vietinės
reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
ir 100 000 Eur tikslinio finansavimo lėšų kurios panaudotos Pasvalio miesto Nepriklausomybės
gatvės remontui. Įgyvendinant 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programą buvo atlikti 18 viešųjų
pirkimų priežiūros ir remonto darbams.
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Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimas ir atlikti darbai:
1. Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros (greideriavimo)
darbai – 55176,00 Eur.
2. Pasvalio miesto vietinės reikšmės kelių(gatvių) su asfaltbetonio danga priežiūros (išdaužų
užtaisymo) darbai – 98284,07 Eur.
3. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai –
158888,73 Eur.
4. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių griovio profilio atstatymo darbai naudojant
autogreiderį – 19999,85 Eur.
5. Pasvalio rajono Pumpėnų sen. vietinės reikšmės kelio Nr.PM-034 į Paįstriečių kaimą su
žvyro danga priežiūros darbai – 12093,22 Eur.
6. Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga priežiūros
(išdaužų užtaisymo) darbai – 57266,88 Eur.
7. Pasvalio raj. Daujėnų sen. vietinės reikšmės kelių su žvyro danga priežiūros darbai –
81040,95 Eur.
8. Pralaidos Krinčino seniūnijos vietinės reikšmės kelyje Nr. K-010 Krinčinas-Žabynė per
Vienažindžio gatvę remontas – 2783,82 Eur.
9. Kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas Pasvalio miesto Geležinkeliečių ir Taikos gatvėse –
11174,31 Eur.
10. Pasvalio miesto Joniškėlio gatvės šaligatvių kapitalinis remontas – 40400,00 Eur.
11. Pasvalio miesto P. Avižonio gatvės šaligatvių kapitalinis remontas – 138704,25 Eur.
12. Joniškėlio miesto P. Avižonio gatvės šaligatvių kapitalinis remontas – 68647,30 Eur.
13. Pasvalio miesto Stoties gatvės dangos įrengimas – 55294,12 Eur.
14. Pasvalio rajono Saločių sen. vietinės reikšmės kelio Nr. S-065 Kubiliūnai-Globinai
kapitalinis remontas – 167801,00 Eur.
ŠVIETIMO VEIKLA
2018 m. Pasvalio rajono savivaldybėje veikė 18 savarankiškų švietimo įstaigų.
Įgyvendinamas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–
2020 metų bendrasis planas. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. uždarytas Pušaloto pradinio ugdymo skyrius;
Tetirvinų skyrius perduotas Vaškų gimnazijai ir jame vykdomos tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programos; Mikoliškio ikimokyklinio ugdymo skyrius perduotas Pumpėnų gimnazijai
(priklausė Pasvalio l/d ,,Eglutė“). Priimti sprendimai dėl Daujėnų, Krinčino Antano Vienažindžio ir
Pajiešmenių pagrindinių mokyklų struktūros – palaipsnio pertvarkymo į progimnazijas nuo 2020 m.
2018 m. Pasvalio rajone mažėjo mokinių skaičius: 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis,
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 1–12 kl. mokėsi 2678 mokiniai, t. y. 119 mokiniais
mažiau negu 2017 m. (2017 m. – 2797). Iš viso Savivaldybės švietimo įstaigose 2014–2018 m.
ugdomų vaikų ir mokinių sumažėjo 514, t. y. apie 13 proc.
Ilgesnė ugdymo trukmė (daugiau negu 4 val. arba visa darbo diena) taikoma Daujėnų
pagrindinėje mokykloje ir Kriklinių pradinio ugdymo skyriuje. Tęsiama daugiafunkcių centrų veikla.
2019 m. centrus lanko apie 263 vaikus, tai sudaro apie 10 proc. Savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų 1–12 klasių mokinių. 2018 m. centrus lankė apie 349 vaikų, ( 13 proc. Savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių). Atsižvelgiant į žymiai sumažėjusį lankančių vaikų
skaičių, nuo 2018 m. lapkričio 1 d. uždarytas Puškonių daugiafunkcis centras (centrą lankė tik 4
vaikai).
2018 m. birželį buvo pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centru dalyvauti įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis
finansuojamą valstybės planavimo projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, Pasvalio
rajono savivaldybei psichologinės pagalbos veiklai švietimo įstaigose 2019 metais sausio – balandžio
mėn. skiriama beveik 65 tūkst. Eur.
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Parengtos paraiškos pagal mokyklų aprūpinimo geltonaisiais (mokykliniais) autobusais
programą. Ataskaitiniais metais gauti 4 mokykliniai autobusai – Pumpėnų gimnazijai, Pasvalio
specialiajai mokyklai, Saločių Antano Poškos ir Pasvalio Lėvens pagrindinėms mokykloms.
Rajone buvo vykdytos 15 sporto šakų varžybos, kuriose dalyvavo apie 1000 mokinių. 2018
metais Sporto mokykloje ugdymas vyko 32 grupėse, kuriose sportavo 345 moksleiviai; iš jų: 144
rankininkai, 48 lengvaatlečiai, 48 krepšininkai, 20 boksininkų, 36 futbolininkai, 9 dziudo ir 46
mokiniai lankė plaukimo užsiėmimus.
2018 m. rajono seniūnijų sporto žaidynėse organizuotos tinklinio, stalo teniso, futbolo, šaškių,
krepšinio 3x3, svarsčių kilnojimo, virvės traukimo, plaukimo ir paplūdimio tinklinio varžybos,
kuriose dalyvavo virš 420 dalyvių.
Pasvalio sporto mokyklos baseine 2018 metais apsilankė 41 379 klientai (2016 m. – 48 970;
2017 m. – 50 551). Už baseino paslaugas 2018 m. surinkta 225 321 tūkst. Eur. (2016 m. – 248 590
tūkst. Eur; 2017 m. –272 363 tūkst. Eur).
KULTŪRA IR JAUNIMAS
Kultūra. Savivaldybės tarybos sprendimais (kovo 21 d. Nr. T1-57 ir lapkričio 11 d. Nr. T1234 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“) pritarė bendradarbiavimo sutarčiai tarp Pasvalio
rajono savivaldybės ir VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros“ bei pritarta
bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ tarp Pasvalio rajono savivaldybės ir Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos.
Savivaldybės tarybos birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-144 skirta Pasvalio rajono savivaldybės
Bernardo Brazdžionio literatūros premija E. Drungytei už eilėraščių knygą „Patria“.
Rugsėjo 14-16 dienomis surengta Pasvalio miesto šventė „Kas tykr, vyskas prė Svalios“,
skirta Pasvalio 521 sukakčiai paminėti.
Spalio 10-14 d. vyko tarptautinis teatrų festivalis „Theater Cluster”. Unikalaus formato
jungtinis trijų miestų festivalis, kurio idėja keistis užsienio teatrų spektakliais, taip praturtinant
kiekvieno miesto festivalio repertuarą.
Gruodžio 6 d. Pasvalys minėjo Pasvalio miesto gimtadienį. Minint šią datą skvere šalia
Pasvalio muzikos mokyklos atidengtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos valdovo
Žygimanto Augusto paminklas. Paminklą Pasvalio miestui padovanojo Pasvalio krašto garbės pilietis
dr. Pranas Kiznis. Paminklas pastatytas Vyčio paramos fondo lėšomis. Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos įnašas – paminklo pagrindo paruošimas (išlietas pamatas ir sutvarkyta aplinka).
Pirmą kartą Pasvalio istorijoje 2018 m. birželio 28-29 d.vyko pirmasis pasaulio pasvaliečių
suvažiavimas. Šį įsimintiną istorinį renginį organizavo Pasvalio rajono savivaldybė kartu su Pasvalio
kraštiečių bendrija.
Jaunimas. 2018 m. savivaldybės biudžete jaunimo organizacijų veiklos skatinimui buvo
numatyta 15 000 Eur. Remiantis Pasvalio rajono jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių
organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m.
kovo 31 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-63, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių
organizacijų projektams skirtos lėšos skirstomos dviem būdais: konkurso ir ne konkurso būdu.
Jaunimo reikalų tarybos sprendimu, maksimali vieno projekto suma 2018 m. (lėšas skiriant konkurso
būdu) buvo numatyta 500 Eur. Jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms iš
Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos (kodas 08) Jaunimo organizacijų ir jaunimo
savanoriškos veiklos skatinimo priemonės (08.01.02.01.01) buvo paskirstyta 13 679 Eur. Jaunimo
reikalų tarybai atlikus išsamų pateiktų paraiškų vertinimą finansavimas buvo skirtas 33 jaunimo ir su
jaunimu dirbančioms organizacijoms. Ne konkurso būdu jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms buvo paskirstyta 1 321 Eur.
Gruodžio mėnesį įvyko antrieji Pasvalio jaunimo apdovanojimai, įteiktos 6 nominacijos
(,,Metų iniciatyva“, ,,Metų jaunimo ambasadorius“, ,,Metų jaunimo lyderis“, ,,Metų jaunimo
partneris“, ,,Metų jaunimo organizacija“, ,,Metų moksleivis“).
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2018 metais Lietuva minėjo valstybės atkūrimo šimtmetį, todėl Pasvalio ir Pasvalio rajono
žmonėms šie metai buvo išsiskirtiniai ne vienu svarbiu renginiu, veikla ir projektais.
SOCIALINIAI KLAUSIMAI
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo
(toliau – Įstatymas) redakcijai buvo pradėta teikti kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų
ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo
įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu
su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks
21 metai, 0,79 (30 Eur) bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui per mėnesį. Dėl šios
priežasties valstybės biudžeto išlaidos visoms Įstatyme nustatytoms išmokoms lyginant ataskaitinius
2018 m.–2016 m. laikotarpį padidėjo iki 75 proc., gavėjų skaičius 67 proc.
Taikant naują Lietuvos Respublikos valstybinės šalpos išmokų įstatymo redakciją 2018 m.
buvo perskaičiuotos neįgalumo pensijos pagal nustatytus nedarbingumo procentus todėl valstybės
biudžeto išlaidos šioms pensijoms lyginant 2018 ir 2017 m. laikotarpį padidėjo 12,5 proc., o gavėjų
skaičius stabilus.
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu nustatytų slaugos ir priežiūros
pagalbos išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius kasmet didėja, lyginant 2018 ir 2016 m
laikotarpį padidėjo 7 proc. analogiškai didėjo ir išlaidos. Vadovaujantis Socialinės paramos
mokiniams įstatymo teisiniu reglamentavimu, šios paramos gavėjų skaičius mažėja nemokamo
mokinių maitinimo gavėjų skaičius, lyginant 2018 m. ir 2016 m. laikotarpį, nemokamo maitinimo
gavėjų skaičius sumažėjo 30 proc., mokinio reikmenų gavėjų skaičius – 10 proc. Šios paramos
mažėjimas siejamas su bendru mokinių skaičiaus mažėjimu Savivaldybės ugdymo įstaigose.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymo nuostatas nuo 2018 metų
liepos 1 d. atvejo vadybos ir socialinės priežiūros paslaugos – t. y. socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslaugos, perduotos vykdyti Pasvalio socialinių paslaugų centrui. Šioms paslaugoms
organizuoti ir teikti įsteigtas Darbui su šeimomis padalinys.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu T1-51, Savivaldybė,
kaip partneris, dalyvauja projekte „Parama maisto produktais“. 2018 m. pasirašyta sutartis dėl
projekto „Parama higienos prekėmis“. Maisto produktai per 2018 m. buvo vežami 6 kartus, higienos
prekės 2 kartus.
Šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų ir išlaidų pokytis 2018 m. susidarė dėl Savivaldybės
taryboje padidintos malkų kainos didėjo kieto kuro kompensacijų gavėjų skaičius ir išlaidos.
SVEIKATOS APSAUGA
VšĮ Pasvalio PASPC 2018 m. buvo vykdyti ir sėkmingai įgyvendinti Savivaldybės
finansuojami projektai. Kartu su partneriai įgyvendintas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo 2018 m. priemonių planas. Šis planas
buvo orientuota į įvairias veiklos sritis, tokias kaip, Pasvalio rajono gyventojų psichinės sveikatos
gerinimą, tuberkuliozės bei širdies ir kraujagyslių ligų profilaktiką ir sergamumo mažinimą,
prevencinių programų įgyvendinimą.
Įgyvendintas Pasvalio rajono savivaldybės lėšomis finansuotas projektas ,,Pasvalio rajono
gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“, finansuojama suma – 30 854,98
Eur. Programa tęstinė. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta medicininės, odontologinės
įrangos, vykdytas informacinės sistemos ESIS (elektroninės sveikatos istorijos sistemos) palaikymas,
priežiūra ir atnaujinimas, įsigyta kompiuterių.
Kartu su Savivaldybės administracija pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamas projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone“.
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2018 m. parengta ir pateikta paraiška projektui „Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros
centro veiklos efektyvumo didinimas“, kuris bus finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis,
projekto vertė 265 373 Eur.
VšĮ Pasvalio ligoninė 2018 m. įgyvendino projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0011
„Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems viešojoje įstaigoje Pasvalio
ligoninėje“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 119 290,79 Eur. Gautas finansavimas iš Europos
Sąjungos fondų lėšų 101 397,17 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 17 893,62 Eur.
Statybos, rekonstravimo, remonto ir kitiems darbams skirta 114 867,04 Eur. Įgyvendinus projekte
numatytas veiklas, neįgaliesiems pacientams ir Ligoninės lankytojams pagerėjo fizinis sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas. Įvairią negalią turintys pacientai gali savarankiškai ir laisvai
patekti bei judėti Ligoninės patalpose: įrengtas pandusas bei automatinės lauko duris, neįgaliųjų
automobilių stovėjimo aikštelė, laiptai, atitinkantis reikalavimus žmonių su negalia reikmėms,
sutvarkyti ir pritaikyti šaligatviai asmenims su judėjimo ar regos negalia, atnaujintas liftas, pritaikyti
tualetai neįgaliesiems, registratūroje vienas iš aptarnavimo langelių pritaikytas (pažemintas)
neįgaliesiems.
Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m.
visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m.
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmata.
ŽEMĖS ŪKIS
2018 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 19 naujų ūkininkų ūkių (2017 m. – 25),
atnaujinti ūkio duomenys 903 ūkiuose. Iš Ūkininkų ūkio registro išregistruota 403 Ūkininkų ūkiai. Iš
viso Ūkininkų registre yra įregistruota 1989 Ūkininkų ūkiai. Į Žemės ūkio valdų registrą įregistruotos
63 naujos valdos, atnaujintos 2455, išregistruotos 299 valdos. Rajone užregistruota 300 bitynų, nuo
2017 m. ekologinių bitynų nebėra.
Kiaulių laikytojams buvo kompensuojami nuostoliai, patirti dėl afrikinio kiaulių maro
grėsmės. Parama pasinaudojo 29 kiaulių laikytojai.
Iš viso deklaruota 84 968 ha žemės ūkio naudmenų. Pasvalio rajone 6 ūkininkai iš KPP
plotinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ gavo 38,6 tūkst. Eur išmokų, 770 ūkininkų iš KPP
plotinės priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“
(mūsų rajono atveju, karstinės įgriuvos) gavo 27,7 tūkst. Eur išmokų. Iš viso rajono ūkininkai
pretenduoja gauti apie 12,4 Eur tiesioginių išmokų.
Suregistruoti, peržiūrėti, patikslinti nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai, jų
adresai, suvesti duomenys apie valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus, surinkti duomenys dėl
mokesčių lengvatų taikymo, priskirtos lengvatos fiziniams asmenims, pritaikytos taisyklės
vadovaujantis savivaldybės Tarybos sprendimu, įvestos verčių zonų bei turto grupių taisyklės,
suformuotos ir pateiktos deklaracijos mokesčių mokėtojams. Iš viso apmokestinta 4267 sklypai,
suformuotos 2296 deklaracijos.
ATSTOVAVIMAS
Delegacijų vizitai, Savivaldybės mero atstovavimas, dalyvavimas:
sausio 5 d. dalyvavo Joniškėlio Jono Leono Petkevičiaus palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninėje muziejaus atidaryme;
sausio 10 d. Prezidentūroje dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia
Grybauskaite, šalies miestų ir rajonų merais;
sausio 12 d. Pasvalio kultūros centre dalyvavo „Metų ūkis 2017“ ir „Kaimo šviesuolis 2017“
apdovanojimuose;
sausio 26 d. Savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis;
sausio 30 d. dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybėje Lietuvos Mokslų akademijos dienos
renginyje;
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vasario 8 d. dalyvavo paminklo atidengime broliams Petrui, Jonui ir Antanui Vileišiams,
Vilniuje;
vasario 9 d. Savivaldybėje lankėsi Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pulkininkas leitenantas vadas Vidas Zabiela, majoras Gintautas
Ciesiūnas, Justinas Bolis, Rolandas Tamašauskas, Asta Gruodienė, Audrius Varankinas bei Donatas
Bačiulis, Panevėžio apskrities Vyriausiojo Policijos Komisariato Pasvalio rajono Policijos
Komisariato viršininkas Dalius Prakuraitis, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Antanas Šidagis, VšĮ Pasvalio ligoninės ūkio
dalies vedėjas, atsakingas už civilinę saugą ir ekstremalių situacijų valdymą, Vytautas Užtupas,
Lietuvos kariuomenės Rezervo karių asociacijos Pasvalio poskyrio vadas Sigitas Pranskūnas.
Pasirašytas bendradarbiavimo sutarties pratęsimas tarp Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės ir Pasvalio rajono savivaldybės;
vasario 14 d. Savivaldybės tarybos posėdyje lankėsi Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“
auklėtiniai, įteikė laišką Lietuvai ir Savivaldybės tarybos nariams, dalino trispalves širdeles;
vasario 16 d. dalyvavo rajone šventiniuose renginiuose, Savivaldybėje lankėsi delegacijos iš
Žory savivaldybės (Lenkija), Iecavos (Latvija);
kovo 11 d. Pasvalyje lankėsi žygio per Lietuvą „Vardan tos” šauklė Edita Mildažytė, poetas
Vladas Braziūnas. Startavo žygis, kviečiantis į šimtmečio Dainų šventę;
kovo 16 d. Pervalkų bendruomenės namuose užfiksuotas aukščiausios origami eglutės
rekordas;
kovo 21 d. Savivaldybėje lankėsi KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės atstovai su
svečiais iš Jungtinių Amerikos Valstijų karinių pajėgų civilių karių bendradarbiavimo komandos;
kovo 23 d. dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veiklos
dešimtmečiui paminėti skirtoje konferencijoje „Socialinė partnerystė sprendžiant alkoholio vartojimo
problemas Pasvalio rajone“ Pasvalio krašto muziejuje;
balandžio 10 d. dalyvavo Žaliosios ekonomikos, verslo ir inovacijų konferencijoje „Žalioji
strategija verslui: planas Panevėžio regionui“;
balandžio 20 d. dalyvavo KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 27-ųjų įkūrimo metinių
renginyje;
balandžio 20 d. dalyvavo Saločiuose Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio ąžuolų
sodinime;
balandžio 26 d. dalyvavo Lietuvos savivaldybių merų mokymuose „Verslo plėtra ir investicijų
pritraukimas į Lietuvos regionus. Kokius regionus renkasi investuotojai?“;
gegužės 1 d. Pakruojyje dalyvavo tarptautinio projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“
atidaryme;
gegužės 5 d. Pumpėnuose dalyvavo paminklo Lietuvos savanoriams atidengime.
gegužės 6–9 d. Savivaldybėje lankėsi Drangedalo komunos (Norvegijos Karalystė) švietimo
skyriaus ir mokyklų vadovų delegacija, Pasvalio krašto garbės pilietė Marit Kolloen;
gegužės 17-18 d. dalyvavo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės lauko taktikos pratybose „Vyčio kardas 2018“;
birželio 1 d. Savivaldybėje lankėsi Anglijos „Velwet harmony“ choras;
birželio 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kolegija;
birželio 15 d. Pušalote dalyvavo konferencijoje „Žydų paveldo išsaugojimas, įprasminimas ir
pritaikymas bendruomenės reikmėms“;
birželio 20 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su visuomenine organizacija „Gelbėkit
vaikus“;
birželio 22 d. dalyvavo paminklinio akmens arkivyskupui Jonui Juozapui Skvireckui atminti
atidengime, Girsūdų kaimas;
birželio 28 d. dalyvavo pirmajame Pasaulio pasvaliečių suvažiavime;
birželio 30–liepos 6 d. dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“
renginiuose;
liepos 12 d. neeiliniame Savivaldybės tarybos posėdyje Šimtmečio dainų šventės medaliais,
Savivaldybės mero ir Nacionalinio kultūros centro direktoriaus padėkomis pagerbti Pasvalio
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kolektyvų, vykusių į Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos…“ vadovai, koordinatoriai,
delegacijos atstovai;
liepos 27 d. dalyvavo VšĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ transliacijoje, Gustonių
kaimas.
liepos 31–rugpjūčio 6 d. Savivaldybės delegacija lankėsi Obernkircheno savivaldybėje
(Vokietija);
rugpjūčio 23 d. dalyvavo Baltijos kelio minėjimo renginyje „Baltijos kelią prisimenant“;
rugpjūčio 29–rugsėjo 3 d. Savivaldybės delegacija lankėsi Obernkircheno savivaldybėje
(Vokietija);
rugsėjo 13-16 d. Savivaldybėje lankėsi Iecavos (Latvija), Biržų delegacijų atstovai; dalyvavo
Pasvalio krašto muziejaus 20-mečio proga interaktyvios smuikininko Antanėlio skulptūros
atidengime;
rugsėjo 21 d. dalyvavo Panevėžyje vykusiame IQ forume „Panevėžys 2018: laikas perjungti
aukštesnę pavarą“ ir parodoje „EXPO Aukštaitija – 2018“;
spalio 20 d. dalyvavo „Pasvalio kraštiečių ąžuolyno“ sodinime;
lapkričio 18 d. Savivaldybės delegacija lankėsi Iecavos mieste (Latvijoje), kur vyko Latvijos
šimtmečio minėjimo renginys;
gruodžio 6 d. dalyvavo kultūrinės bendruomenės – Lietuvos kultūros centrų asociacijos
(LKCA) apdovanojimuose „Auksinis Feniksas“ (LKCA apdovanojimo „Auksinis Feniksas“
nominacija „Metų kultūros politiku“ paskelbtas Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas
Gegužinskas) Vilniaus rotušė;
gruodžio 7 d. dalyvavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos valdovo Žygimanto
Augusto paminklo atidengime;
gruodžio 13 d. Savivaldybėje lankėsi Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininkas Egidijus Lapinskas su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio
rajono policijos komisariato viršininku Daliumi Prakuraičiu. Savivaldybės merui įteiktas pirmojo
laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“, kuris skirtas už bendradarbiavimą su
Lietuvos policija ir nuopelnus stiprinant teisėtvarką.
Panevėžio kolegijos taryba
2017 m. gruodžio 21 d. darbą pradėjo naujos sudėties Panevėžio kolegijos taryba. Kolegijos
tarybos pirmininku išrinktas Sigitas Gailiūnas, tarybos pirmininko pavaduotoju – Gintautas
Gegužinskas. Panevėžio kolegijos taryba sudaroma 5 metų kadencijai. Šis kolegialus valdymo
organas tvirtina kolegijos viziją, misiją, strateginį planą, struktūrines pertvarkas, metinę veiklos
ataskaitą, renka, skiria ir atleidžia direktorių bei atlieka kitas esmines funkcijas.
2018 metus Panevėžio kolegijos taryba pradėjo tos pačios sudėties, kuri buvo sudaryta
vykdant Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d.nutarimą Nr. V4-14.
2018 metais vyko 6 Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiai. Buvo patvirtinti kolegijos veiklai
aktualūs dokumentai, patvirtinti veiklos už 2017 m.dokumentai, priimtas sprendimas toliau tęsti
Panevėžio kolegijos ir Kauno technologijos universiteto bendros darbo grupės veiklą dėl
bendradarbiavimo galimybių parengimo, priimti sprendimai, susiję su valstybės materialiojo turto
nuoma bei priimti kiti sprendimai susiję su Panevėžio kolegijos veikla.
Panevėžio regiono plėtros taryba
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijo, įgyvendinanti nacionalinę regioninę politiką apskrityse.
Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengiami regiono plėtros planai ir teikiami regiono plėtros
tarybai svarstyti ir tvirtinti.
Panevėžio regiono plėtros taryboje Pasvalio rajono savivaldybę atstovauja Savivaldybės
meras Gintautas Gegužinskas (Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas) ir Savivaldybės
tarybos narys Stasys Vainauskas (Panevėžio regiono plėtros tarybos narys).
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2018 m. įvyko 17 Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdžių, iš kurių: 13 posėdžių –
rašytinės procedūros tvarka ir 4 posėdžiai žodinės procedūros tvarka:
kovo 30 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje posėdžiavo Panevėžio regiono
plėtros taryba;
liepos 4 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje posėdžiavo Panevėžio regiono plėtros
taryba;
spalio 30 d. Biržų rajono savivaldybėje posėdžiavo Panevėžio regiono plėtros taryba;
gruodžio 5 d. posėdžiavo Panevėžio regiono plėtros taryba;
2018 m. Panevėžio geriono plėtros taryba sudarė (patvirtino) Panevėžio regiono projektų
sąrašus pagal 4 regionines priemones:
1. Darnaus judumo priemonių diegimas;
2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas;
3. Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas;
4. Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu.
Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimais pakeista 16 Panevėžio regiono projektų,
finansuojamų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo priemones, sąrašų. Taryba pagal kompetenciją svarstė kitus su regioninių priemonių
įgyvendinimu susijusius klausimus.
2018 m. Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas dalyvavo visuose Panevėžio regiono
plėtros tarybos posėdžiuose, Savivaldybės tarybos narys Stasys Vainauskas 13 iš 17 posėdžių.
Panevėžio regione įgyvendinami 6 regioniniai projektai pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“. Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Pasvalio rajone“ pareiškėjas – Pasvalio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projekte numatytų veiklų (kompleksinis sveikatos
ugdymas, švietimas ir informavimas (renginiai, seminarai, mokymai, stovyklos) panaudojant
šiuolaikines informacines technologijas) įgyvendinimui planuojama panaudoti apie 126 999,59 EUR,
iš kurių 107 949,65 EUR – ES struktūrinių fondų lėšos, 9 524,96 – LR valstybės biudžeto lėšos ir 9
524,98 EUR – Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
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. Gintautas Gegužinskas yra pagrindinis narys ir Lietuvos delegacijos kongrese vadovas.
Dalyvauja Monitoringo komiteto darbe.
2018 metais atstovavo Lietuvai:
kovo 25–29 dienomis komandiruotė Strasbūre, Prancūzijos Respublikoje, Europos Tarybos
vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso 34-ojoje sesija;
birželio 27–29 dienomis į komandiruotė Stambule, Turkijos Respublikoje, Europos Tarybos
vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso Monitoringo komiteto posėdis;
lapkričio 4–8 dienomis komandiruotė Strasbūre, Prancūzijos Respublikoje, Europos Tarybos
vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso 35-ojoje sesija.
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BENDRUOMENĖS
Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga įregistruota 2006 m. kovo 3 d. ir jungia 45
bendruomenes. Pasvalio rajone veikia 48 bendruomenės. Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos
tikslas – koordinuoti bendruomenių veiklą, atstovauti narių interesams, juos ginti ar tenkinti kitus
viešuosius interesus ir palaikytų ryšius su kitų rajonų bendruomenėmis, kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis (toliau – NVO) bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. 2018 m. Pasvalio rajono
bendruomenių sąjungos pirmininkės pareigas eina Helena Simonaitienė.
Pasvalio rajone 2018 m. veikė 33 nevyriausybinės organizacijos. 2018 m. Savivaldybės
biudžete 8 programos priemonei „Nevyriausybinių organizacijų rėmimas“ buvo skirta daugiau nei
51 000 Eur. Remiantis Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės
biudžeto lėšų tvarka lėšos nevyriausybinėms organizacijoms gali būti skiriamos konkurso ir ne
konkurso būdu. 2018 m. konkurso būdu rajono nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstyti 33
759 Eur. Maksimali vieno projekto finansavimo suma siekė 600 Eur. Finansavimą konkurso būdu
gavo 57 rajone veikiančios bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir viešosios įstaigos.
Likusios lėšos bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstytos ne konkurso
būdu. Finansavimą ne konkurso būdu gavo 16 organizacijų.
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 17 238 Eur. Priemonės įgyvendinime
dalyvavo 18 rajone veikiančių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų.
Gerbiami Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariai, džiaugiuosi, kad 2018 metais mums
kartu pavyko nuveikti daug gerų darbų ir įgyvendinti projektų. Suprantu, kad tobulumui ribų nėra,
todėl tikiuosi, kad nauja Savivaldybės taryba tęs pradėtus darbus Pasvalio krašto žmonių gerovei ir
gyvenimo kokybei užtikrinti.
Savivaldybės meras

Gintautas Gegužinskas
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