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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 

2 punktu ir 20 straipsnio 7 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 2020 

m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-216 redakcija) (su aktualiais pakeitimais) (toliau – Reglamentas), 

277, 278 ir 279 punktų nuostatomis, teikiama Savivaldybės veiklos ataskaita. 
 

TARYBOS VEIKLA 

 

Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atstovaujamoji institucija – Savivaldybės 

taryba (toliau – Taryba), turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai 

vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka 

vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas Tarybos narys – Savivaldybės meras (toliau – 

Meras). Taryboje 25 Tarybos nariai (įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinkti Savivaldybės 

bendruomenės atstovai).  

Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose. Tarybos veikla tarp 

posėdžių tęsiama komitetuose, komisijose, taip pat Tarybos nariams bendraujant su rinkėjais. 

Vadovaudamasis Įstatymu ir Reglamentu Meras 2020 metais planavo Tarybos veiklą, 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. Visi Tarybos posėdžiai buvo atviri. 

Sausio 8 d. vykusio Tarybos posėdžio metu informuota apie Jungtinės Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos socialdemokratų partijų frakcijos pareiškimą, kad  

Frakcijos pirmininke tapo Jurgita Vaitiekūnienė. 

Balandžio 6 d. Tarybos posėdžio metu perskaitytas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių 

L. Kruopio, S. Vainausko, G. Žardecko pareiškimas „Dėl frakcijos pavadinimo keitimo“, 

pavadinimas keičiamas į „Opozicinė LSDDP Žiemgalos frakcija“. 

 

Tarybos posėdžiai 

 

2020 metais įvyko 13 Tarybos posėdžių, iš jų – 3 neeiliniai. Balandžio 6 d. buvo sušauktas 

pirmas nuotoliniu būdu organizuotas Tarybos posėdis, iš viso nuotoliniu būdu įvyko 7 Tarybos 

posėdžiai. Tokią galimybę kovo 31 dieną įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, priėmęs Įstatymo 

pakeitimus, kai savivaldybių tarybos gali rengti posėdžius nuotoliniu būdu visais klausimais.  
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Tarybos posėdžių lankomumas 

2020 metais 

 

Eil. 

Nr. 

2020 metai 

Tarybos nariai 

/ Posėdžiai 

01 

- 

08 

02

-

26 

04 

- 

06 

04

-

29 

05

-

27 

06

-

15 

06

-

25 

07

-

15 

08

-

26 

09

-

30 

10 

- 

28 

11 

- 

25 

12 

- 
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ed

a
ly

v
a
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o
 

L
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n
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o
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u
m

a
s 

(p
ro

c.
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1. 
Rasa 

Andžiuvienė 
       N    

  
12 1 92 

2. 
Gediminas 

Andrašūnas 
           

  
13 - 100 

3. 
Gintautas 

Gegužinskas 
           

  
13 - 100 

4. 
Remigijus 

Janušis  
       N    N N 10 3 77 

5. 
Vilhelminas 

Janušonis 
           

  
13 - 100 

6. 
Jūratė 

Jovaišienė 
     N      

  
12 1 92 

7. 
Antanas  

Kairys 
           

  
13 - 100 

8. 
Stanislovas 

Kiudis 
           

  
13 - 100 

9. 
Linas  

Kruopis 
       N    

  
12 1 92 

10. 
Vladas 

Linkevičius 
           

  
13 - 100 

11. 
Igoris 

Malinauskas 
           

  
13 - 100 

12. 
Nijolė 

Matulienė 
           

  
13 - 100 

13. 
Rimvydas 

Mitkus 
        N   

  
12 1 92 

14. 
Regina 

Mitrienė 
       N    

  
12 1 92 

15. 
Algirdas 

Mulevičius 
           

  
13 - 100 

16. 
Helena 

Simonaitienė 
       N N   

  
11 2 85 

17. 
Antanas 

Sudavičius 
  N N N N     N 

  
8 5 63 

18. 
Neringa 

Trinskienė 
           

  
13 - 100 

19. 
Stasys 

Vainauskas 
         N  

  
12 1 92 

20. 
Jurgita 

Vaitiekūnienė 
           

  
13 - 100 

21. 
Šarūnas  

Varna 
         N  

  
12 1 92 

22. 
Eglė Vegytė-

Anilionė 
     N      

  
12 1 92 

23. 
Zenonas 

Zimkus 
           

  
13 - 100 

24. 
Gediminas 

Žardeckas 
           

  
13 - 100 

25. 
Rimas  

Želvys 
N          N 

  
11 2 82 
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Vasario 26 d. ir birželio 25 d. Tarybos posėdžiuose dalyvavo visi 25 Tarybos nariai. Tarybos 

posėdžių lankomumas – 85 proc. Tarybos narių pateiktos nedalyvavimo priežastys buvo 

pateisinamos: dėl darbo, dėl ligos, dėl atostogų ir kt. 

Tarybos posėdžių metu buvo pateikta 12 informacijų ir 5 paklausimai. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir laikydamiesi Reglamento nuostatų, 

Tarybos nariai svarstė 269 sprendimus ir priėmė 260 Tarybos sprendimų. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos svarstyti sprendimų projektai ir priimti 

sprendimai  
 

Svarstyti Tarybos sprendimai 269 

Priimti Tarybos sprendimai 260 

Norminiai tarybos sprendimai 113 

 

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: 

- sausio 8 d. Nr. T1-3, kuriuo sudaryta viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms eiti komisija; 

- vasario 26 d. Nr. T1-7, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės 

komiteto 2020 metų veiklos programa; 

- vasario 26 d. Nr. T1-17, kuriuo pritarta pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos seniūnijų rekreacijai skirtus neprivatizuotinus žemės ir vandens plotus bei schemas, 

patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-140 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų rekreacijai skirtų neprivatizuotinų žemės 

ir vandens plotų bei schemų patvirtinimo“, ir teisės aktą išdėstyti nauja redakcija; 

- vasario 26 d. Nr. T1-19, kuriuo pritarta reorganizuoti Pasvalio r. Daujėnų pagrindinę 

mokyklą su Kriklinių pradinio ugdymo skyriumi; 
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- vasario 26 d. Nr. T1-21, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

struktūra;  

- vasario 26 d. Nr. T1-25, kuriuo pakeisti Etikos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-227 „Dėl Etikos 

komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“; 

- vasario 26 d. Nr. T1-29, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 metų 

strateginis veiklos planas; 

- vasario 26 d. Nr. T1-30, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų 

Užimtumo didinimo programa; 

- vasario 26 d. Nr. T-32, kuriuo patvirti Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo 

programos nuostatai; 

- vasario 26 d. Nr. T-33, kuriuo patvirtintas Verslo idėjų projektų finansavimo tvarkos aprašas; 

- vasario 26 d. Nr. T-39, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2024 metų 

korupcijos prevencijos programa; 

- vasario 26 d. Nr. T1-41, kuriuo Giedra Pladytė-Petrovič išrinkta uždarosios akcinės 

bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktore; 

- balandžio 6 d. Nr. T1-49, kuriuo nustatytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

bei klasių komplektų ir mokinių skaičius 2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės 

mokyklose; 

- balandžio 6 d. Nr. T1-53, kuriuo pritarta 15 procentų lėšų, reikalingų projekto ,,Kokybės 

krepšelis“ įgyvendinimui Pasvalio r. Vaškų gimnazijoje, skyrimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų; 

- balandžio 6 d. Nr. T1-58, kuriuo pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio 

literatūros premijos nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. 

sprendimu Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos 

nuostatų patvirtinimo“; 

- balandžio 6 d. Nr. T1-77, kuriuo patvirtintas Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Pasvalio rajono 

savivaldybės vardu tvarkos aprašas; 

- balandžio 6 d. Nr. T1-79, kuriuo nustatyta, kad UAB „Pasvalio autobusų parkas“ visais 

nustatytais keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais karantino režimo 

Lietuvos Respublikos teritorijoje metu keleivius vežtų nemokamai; 

- balandžio 29 d. Nr. T1-82, kuriuo patvirtintas taksi stotelių įrengimo Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas; 

- balandžio 29 d. Nr. T1-93, kuriuo Algimantas Mataitis išrinktas uždarosios akcinės 

bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriumi; 

- balandžio 29 d. Nr. T1-94, kuriuos sutinkama perimti Pasvalio rajono savivaldybės 

nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir 

šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą (planšetinius ir nešiojamus 

kopiuterius); 

- gegužės 27 d. Nr. T1-102, kuriuo patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. 

visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmata; 

- gegužės 27 d. Nr. T1-108, kuriuo patirtinta patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019–

2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaita; 

- gegužės 27 d. Nr. T1-109, kuriuo patvirtintos Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių 

vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklės; 

- gegužės 27 d. Nr. T1-111, kuriuo pakeistas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus 

eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas; 

- birželio 15 d. Nr. T1-115, kuriuo pritarta projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių 

diegimas Pasvalio rajono savivaldybės administraciniame pastate“ įgyvendinimui; 

- birželio 25 d. T1-123, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų 

švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas; 
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- birželio 25 d. T1-127, kuriuo patvirtintas Dienos socialinės globos asmens namuose 

asmenims su sunkia negalia skyrimo, teikimo tvarkos aprašas; 

- birželio 25 d. T1-132, kuriuo patvirtintas Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų 

įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai sąrašas ir Lengvatų, taikomų gyventojams, 

įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metams, dydžių sąrašas; 

- birželio 25 d. T1-133, kuriuo nuspręsta suteikti nekilnojamojo turto, patalpų nuomos, žemės 

ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatas dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų 

pasekmių mažinimo; 

- birželio 25 d. T1-138, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

antrojo pusmečio darbo planas; 

- liepos 15 d. Nr. T1-140, kuriuo patvirtintas įkainis nemokamo vaikų maitinimo gamybos 

kaštams padengti iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto; 

- rugpjūčio 26 d. Nr. T1-148, kuriuo pakeistas Visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašas; 

- rugpjūčio 26 d. Nr. T1-149, kuriuo sutinkama perimti mokyklinį autobusą Pasvalio rajono 

savivaldybės nuosavybėn ir jį perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise; 

- rugpjūčio 26 d. Nr. T1-151, kuriuo pakeistas Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės 

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas; 

- rugpjūčio 26 d. Nr. T1-154, kuriuo skirta Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo 

Brazdžionio literatūros premija; 

- rugpjūčio 26 d. Nr. T1-156, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto vykdymo pajamų ataskaita ir Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų išlaidos pagal 

asignavimų valdytojus; 

- rugpjūčio 26 d. Nr. T1-158, kuriuo nustatyti 2020 metų nuomos mokesčio už valstybinę 

žemę tarifai ir lengvatos; 

- rugpjūčio 26 d. Nr. T1-160, kuriuo nupręsta rengti Pasvalio rajono savivaldybės vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo“, 

koregavimą; 

- rugsėjo 30 d. Nr. T1-170, kuriuo nuspręsta suteikti Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančių patalpų nuomos mokesčių lengvatas; 

- rugsėjo 30 d. Nr. T1-184, kuriuo patvirtintos kūno kultūros ir sporto plėtotės Pasvalio rajone 

strateginio plano veiklos kryptys; 

- rugsėjo 30 d. Nr. T1-186, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuras paraiškos teikimui ir projekto „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Pasvalio rajono, Joniškio rajono ir Palangos miesto 

savivaldybėse“ pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 

programos „Sveikata“ priemonę „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ įgyvendinimui; 

- rugsėjo 30 d. Nr. T1-187, kuriuo pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės darbo su šeimomis, 

taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas; 

- rugsėjo 30 d. Nr. T1-188, kuriuo pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T1-204 „Dėl piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo 

bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

- rugsėjo 30 d. Nr. T1-189, kuriuo pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas; 

- rugsėjo 30 d. Nr. T1-190, kuriuo pakeista Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2020 metų planuojamų priemonių sąmata; 

- spalio 28 d. Nr. T1-190, kuriuo pakeistas pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 

m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-110 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos 

teikimo komisijos sudarymo“; 
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- spalio 28 d. Nr. T1-197, kuriuo nustatytas asmenų, galinčių gauti laikino atokvėpio paslaugas 

Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigose, vietų skaičius; 

- spalio 28 d. Nr. T1-201, kuriuo patvirtintas viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centro vidaus kontrolės tvarkos aprašas; 

- spalio 28 d. Nr. T1-202, kuriuo patvirtintas viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vidaus 

kontrolės tvarkos aprašas; 

- spalio 28 d. Nr. T1-207, kuriuo nuspręsta atrinkti modernizavimui Pasvalio rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį viešąjį Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

pastatą ir rengti investicijų projektą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastato 

modernizavimui; 

- spalio 28 d. Nr. T1-208, kuriuo pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės lankytinų vietų 

sąrašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-3 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“; 

- spalio 28 d. Nr. T1-215, kuriuo nuspręsta dalyvauti steigiant Panevėžio regiono plėtros 

tarybą; 

- lapkričio 25 d. Nr. T1-216, kuriuo pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 

T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“; 

- lapkričio 25 d. Nr. T1-222, kuriuo pritarta parengtam investicijų projektui „Pasvalio rajono 

savivaldybės administracinio pastato energinio efektyvumo didinimas“; 

- lapkričio 25 d. Nr. T1-224, kuriuo suteikiamos nekilnojamojo turto, patalpų nuomos, žemės 

ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos ligos) 

plitimo sukeltų pasekmių mažinimo; 

- lapkričio 25 d. Nr. T1-230, kuriuo skirta Pasvalio krašto premija; 

- lapkričio 25 d. Nr. T1-232, kuriuo paskirstytos funkcijos, teikiant ambulatorines slaugos 

paslaugas namuose; 

- lapkričio 25 d. Nr. T1-236, kuriuo nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio 

autobusų parkas“ visais nustatytais keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų 

maršrutais karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje metu keleivius vežtų nemokamai; 

- gruodžio 23 d. Nr. T1-239, kuriuo patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės socialinės 

paramos teikimo komisijos veiklos nuostatai; 

- gruodžio 23 d. Nr. T1-245, kuriuo pakeistas priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės 

mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. 

sprendimu Nr. T1-259 ,,Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

- gruodžio 23 d. Nr. T1-253, kuriuo nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio 

(priemiestinio ir miesto) susisiekimo maršrutais tarifų dydžiai; 

- gruodžio 23 d. Nr. T1-258, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės infrastruktūros 

plėtros įmokos tarifas; 

- gruodžio 23 d. Nr. T1-259, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 

pirmojo pusmečio darbo planas. 

 

Tarybos kolegija 

 

Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių sudaro Kolegiją ir nustato jos narių skaičių. 

Kolegija yra Tarybos patariamasis organas, nagrinėjantis ir svarstantis Įstatyme nustatytus klausimus. 

Tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-145 sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

kolegija iš 10 Tarybos narių: Vilhelminas Janušonis, Igoris Malinauskas, Nijolė Matulienė, Algirdas 

Mulevičius, Antanas Sudavičius, Neringa Trinskienė, Jurgita Vaitiekūnienė, Gediminas Žardeckas, 

pagal pareigas Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir Savivaldybės mero pavaduotojas 

Stanislovas Kiudis. Kolegijos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį Kolegijos posėdį susirenka 

Kolegijos nariai (pirmasis Kolegijos posėdis įvyko 2019 m. liepos 12 d.). 
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Kolegijos pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai. Kolegijos posėdžių metu daromas garso 

įrašas, kuris laikomas posėdžio protokolu. 2020 metais buvo sušaukta 11 Kolegijos posėdžių.  

 

Kolegijos posėdžių lankomumas 2020 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Kolegijos 

nariai/ 

Posėdžiai 

(mėn) 

01/

03 

02/

14 

03/

25 

04/

20 

05/

18 

06/

15 

08/

17 

09/

21 

10/

19 

11/

16 

12/

14 

D
a

ly
v

a
v

o
 

N
ed

a
ly

v
a

v
o
 

L
a

n
k

o
- 

m
u

m
a

s 

(p
ro

c.
) 

1. Gintautas 

Gegužinskas 
           11 - 100 

2. Stanislovas 

Kiudis 
           11 - 100 

3. Vilhelminas 

Janušonis 
N N     N N    7 4 64 

4. Igoris 

Malinauskas 
 N          10 1 91 

5. Nijolė 

Matulienė 
           11 - 100 

6. Algirdas 

Mulevičius 
      N     10 1 91 

7. Antanas 

Sudavičius 
 N N N N       7 4 64 

8. Neringa 

Trinskienė 
N N      N    8 3 73 

9. Jurgita 

Vaitiekūnienė 
N           10 1 91 

10. Gediminas 

Žardeckas  
           11 - 100 

2020 m. Kolegija priėmė 1 sprendimą (vasario 14 d. Nr. K-1), kuriuo numatyti Savivaldybės 

tarybos narių mokymo prioritetai 2020 metams. 

 

Tarybos komitetai 

 

Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, 

kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai, buvo 

sudaryti: Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų; Švietimo, kultūros ir sporto; Socialinių reikalų, 

sveikatos ir aplinkos apsaugos; Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų; Kontrolės komitetai. 

 

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas 

 

 

 

Igoris 

Malinauskas 

(pirmininkas) 

 

Zenonas 

Zimkus 

(pirmininko 

pavaduotojas) 

 

 

Neringa 

Trinskienė 
Komiteto nariai 

 

Antanas 

Kairys 

 

 

Šarūnas 

Varna 

 

Stasys 

Vainauskas 
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Švietimo, kultūros ir sporto komitetas 

 

 

 

 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

(pirmininkė) 
 

Algirdas 

Mulevičius 

(pirmininko 

pavaduotojas) 

 

 

Gediminas 

Žardeckas 
Komiteto nariai 

 

Rasa 

Andžiuvienė 

 

 

Rimvydas 

Mitkus 

 

Jūratė 

Jovaišienė 
 

 

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas 

 

 

 

 

Nijolė 

Matulienė 

(pirmininkė) 

 

Regina  

Mitrienė 

(pirmininko 

pavaduotoja) 

 

 

Gediminas 

Andrašūnas 
Komiteto nariai 

 

Stanislovas 

Kiudis 

 

 

Antanas 

Sudavičius 

 

Rimas  

Želvys 
 

 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas 

 

 

 

 

Vilhelminas 

Janušonis 

(pirmininkas) 
 

Vladas 

Linkevičius 

(pirmininko 

pavaduotojas) 

 

 

Remigijus 

Janušis 
Komiteto nariai 

 

Helena 

Simonaitienė 

 

 

Eglė Vegytė-

Anilionė 

 

Linas Kruopis  
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Kontrolės komitetas 

 

 

 

 

Jūratė 

Jovaišienė 

(pirmininkė) 

 

Helena 

Simonaitienė 

(pirmininko 

pavaduotoja) 

 

 

Igoris 

Malinauskas 
Komiteto nariai 

 

Linas 

Kruopis 

 

2020 m. sušaukti Tarybos komitetų posėdžiai 

 

Pagrindinė komitetų veiklos forma yra posėdžiai. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami 

esant reikalui. Reglamente numatyta: jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar 

karantino komiteto posėdžiai negali vykti komiteto nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, komiteto 

posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu, laikantis Įstatymo 14 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir 

užtikrinant Įstatyme nustatytas Tarybos nario teises. 

 

Komitetas Posėdžiai 

 Nenuotoliniu būdu Nuotoliniu būdu 

Biudžeto, ekonomikos ir 

kaimo reikalų 
7 6 

Švietimo, kultūros ir sporto 6 5 

Socialinių reikalų, sveikatos 

ir aplinkos apsaugos 
6 5 

Teisėtvarkos ir visuomeninių 

organizacijų 
6 5 

Kontrolės 2 2 

Iš viso: 27 23 

 

Komiteto posėdžiuose svarstomi Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos 

pastabos bei pasiūlymai dėl parengtų (tame tarpe ir dėl Komiteto parengtų) Tarybos sprendimų 

projektų. Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas, kuris laikomas posėdžio protokolu. 

Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus. 

 

Komisijos 

 

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

komisijų kompetencija apibrėžta Įstatyme. 

 

Etikos komisijos uždavinys – įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms 

principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, 

skatinti Savivaldybės politikų atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.  

Etikos komisija sudaroma Tarybos sprendimu jos įgaliojimų laikui. 2020 metais veiklą vykdė 

Etikos komisija, sudaryta Tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-69 „Dėl Etikos 

komisijos sudarymo“. Etikos komisijos pirmininkas – Vladas Linkevičius, nariai: Janina Katauskienė, 

Gražina Paškevičienė, Vitalija Velmunskienė, Antanas Kairys, Gediminas Žardeckas, Rimas Želvys. 

2020 m. įvyko 9 Etikos komisijos posėdžiai. Etikos komisija iš viso per metus išnagrinėjo 247 

klausimus (dėl rekomendacijų Savivaldybės tarybos nariams teikimo pagal Vietos savivaldos 
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įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą (dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų 

įgyvendinimo); kiti. 

 

Antikorupcijos komisijos paskirtis – vykdyti Savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, 

plėtoti prevencijos priemonių sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, 

žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje, 

dalyvauti atliekant teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.  

Antikorupcijos komisiją Taryba sudarė 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-70 „Dėl 

antikorupcijos komisijos sudarymo“. Antikorupcijos komisijos pirmininkė – Neringa Trinskienė, 

nariai: Helena Simonaitienė, Veronika Bronislava Sutkienė, Stasys Vainauskas, Vladas Vitkauskas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 2 Antikorupcijos komisijos posėdžiai. Juose aptarta Savivaldybės 

antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita, kontroliuojant Savivaldybės kovos su 

korupcija programos priemonių vykdymą, susipažinta su informacija apie korupcijos prevencijos 

2015–2019 metų programos priemonių plano vykdymą, patvirtintas Antikorupcijos komisijos 2020 

m. darbo planas, rengta Savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas. 

 

Tarybos sprendimais sudarytos komisijos 

 

Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo komisija  sudaryta 

koordinuoti Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimą. 

 Komisija sudaryta Tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-71. Vaikų ir jaunimo 

socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo komisijos pirmininkas – Stanislovas Kiudis, 

nariai: Gitana Kruopienė, Linas Kruopis, Gintarė Meškienė, Agnė Naktinienė, Ramutė Ožalinskienė, 

Vitutė Povilionienė, Vida Stokienė, Florentinas Vainickas.  

2020 m. buvo sušaukti 5 Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo 

komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėti klausimai dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos programų 

konkurso paskelbimo 2020 metams, vaikų ir jaunimo vasaros socializacijos projektų įgyvendinimo, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-823 

„Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ įgyvendinimo, Pasvalio rajono vaikų ir jaunimo 

socializacijos programos 2021 m. tvirtinimo. 

 

Socialinės paramos teikimo komisija. Pagrindinis Socialinės paramos teikimo komisijos 

uždavinys – objektyvus ir konfidencialus Savivaldybės gyventojų prašymų dėl vienkartinių, tikslinių, 

sąlyginių ir periodinių pašalpų, socialinių paslaugų ir kitų socialinės srities klausimų svarstymas ir 

sprendimų priėmimas. 

Socialinės paramos teikimo komisijos sudėtis patvirtinta Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. 

sprendimu Nr. T1-110 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisijos 

sudarymo“ ir 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-196 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-110 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos 

teikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo, jos įgaliojimų laikui. Socialinės paramos teikimo komisijos 

pirmininkas – Stanislovas Kiudis, nariai: Gediminas Andrašūnas, Marina Jankauskienė, Rasa 

Rinkūnaitė, Nijolė Grincevičienė, Nijolė Matulienė, Lyda Grigienė, Eglė Vegytė-Anilionė. 

2020 metais Socialinės paramos ir sveikatos skyrius organizavo 12 Socialinės paramos 

teikimo komisijos posėdžių. Pagrindinis komisijos klausimas – prašymų dėl vienkartinės pašalpos iš 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto skyrimo svarstymas. 

 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Pagrindinis Neveiksnių asmenų būklės 

peržiūrėjimo uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą 

dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam 

tikroje srityje, peržiūrėjimo. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pirmininkė – Marina 
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Jankauskienė, nariai: Jurgita Karčiauskienė, Dangira Mučienė, Laimutė Šaniauskienė, Gerardas 

Šlekys. 

2020 m. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija posėdžiavo 11 kartų, peržiūrėtos 

104 inicijuotos asmens būklės bylos, išnagrinėta 100 bylų, priimti 99 sprendimai (99 – nesikreipti į 

teismą, 1 – atidėtas), išsiųsta 412 raštų, gauta 210 raštų. 

 

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija. Savivaldybės neigiamų 

socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija yra nuolatinė komisija, koordinuojanti 

ŽIV/AIDS ir narkotikų kontrolės bei ŽIV/AIDS ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės 

teritorijoje.  

Komisija sudaryta Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-110 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo“. Komisija sudaroma Tarybos 

sprendimu 3 metams. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos pirmininkė – 

Dalia Vasiliūnienė, nariai: Stanislovas Kiudis, Virginija Antanavičienė, Danguolė Bronislava 

Brazdžionienė, Darius Indrišiūnas, Astra Kanišauskienė, Ala Markevičienė, Rimantas Savickas, 

Živilė Vaidžiūnienė, Jurgita Valuntonienė. 

2020 m. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija posėdžiavo 1 kartą. 

Posėdyje aptarta parengta Priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) 

vartojimo ir prevencijos 2020–2022 metų programa: siekiami tikslai ir uždaviniai, esamos būklės 

analizė. Taip pat aptartas Priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) 

vartojimo ir prevencijos 2020–2022 metų programos 2020 metų priemonių planas.  

 

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisija. Komisija sudaroma 

teikti Tarybai pasiūlymus dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo tam 

tikrose prekybos vietose, atsižvelgiant į gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, 

visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato pasiūlymus.  

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisija sudaryta  Tarybos 

2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-137, komisijos pirmininkas – Igoris Malinauskas, nariai: 

Darius Indrišiūnas, Vilhelminas Janušonis, Viktorija Klingienė, Linas Kruopis, Nijolė Matulienė, 

Veronika Bronislava Sutkienė, Eimantas Tuskėnas. 

Ataskaitiniais metais komisijos posėdžių neįvyko.  

 

Smulkaus verslo rėmimo programos komisija. Savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo 

programos tikslai: remti verslą, skatinti gyventojų verslumą ir darbinę veiklą, gerinti verslo aplinką 

bei pritraukti investicijas į Pasvalio rajoną. Programos priemonė – verslo subjektų rėmimas. 

Programos komisija yra kolegialus organas, sudarytas Savivaldybės tarybos ir priimantis sprendimus 

Programos administravimo klausimais.  

Komisija sudaryta Tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-138. Smulkaus verslo 

rėmimo programos komisijos pirmininkas – Antanas Kairys, nariai: Vladas Linkevičius, Helena 

Simonaitienė, Neringa Trinskienė, Stasys Vainauskas, Sigitas Zajarskas.  

Ataskaitiniais metais įvyko 4 Smulkaus verslo rėmimo programos komisijos posėdžiai, gauta 

10 prašymų dėl lėšų skyrimo iš Programos biudžeto, o finansavimas buvo skirtas 6 verslo subjektams 

– 4 verslo subjektai neatitiko Programos nuostatų reikalavimų. Iš viso 2020 metais paramos fondui 

buvo skirta 6 000 eurų, iš jų panaudota 3 427,83 eurų. Parama skirta šiems verslo subjektams: MB 

„Kajusta“, Pasvalio verslininkų asociacijai „Verslo žiedas“, MB „Pumpėnų mėsinė“, MB „Dianutė“, 

fiziniam asmeniui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą, UAB „Zipa“.  

Taryba 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

Smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino naujus Programos nuostatus, 

pagal kuriuos sudarytos sąlygos remti verslą dviem kryptimis: 1 – skatinant rajono gyventojų 

verslumą ir 2 – palaikant esamą verslą. Įgyvendinant pirmąją kryptį, nuspręsta pradėti teikti finansinę 

paramą verslo idėjų įgyvendinimui bei verslo plėtrai, organizuojant verslo skatinimo konkursus. 

Palaikant verslą, nuspręsta prie jau esamų paramos priemonių pridėti kitose savivaldybėse 
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populiariausią ir didžiausio verslininkų dėmesio sulaukusią paramos priemonę – įrangos įsigijimo, 

kai sukuriama nauja darbo vieta, patirtų išlaidų kompensavimą. Programos nuostatuose numatytos 9 

paramos formos, supaprastinti reikalavimai pareiškėjams bei padidintos finansavimo sumos. 

 

Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisija, gavusi bent vieną pasiūlymą 

asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą, siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėja 

posėdžiuose. Garbės piliečio vardas yra aukščiausias Pasvalio rajono savivaldybės apdovanojimas. 

Komisija sudaryta Tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-193 „Dėl Pasvalio krašto 

garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ jos įgaliojimų laikotarpiui. Pasvalio krašto 

garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas – Vilhelminas Janušonis, nariai: Danguolė 

Abazoriuvienė, Algimantas Kaminskas, Robertas Lavickas, Vladas Linkevičius, Algirdas 

Mulevičius, Vitutė Povilionienė, Gražina Paškevičienė, Zenonas Zimkus. 

Ataskaitiniais metais Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdžių 

neįvyko.  

 

Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisija 

(toliau – Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisija). Bernardo Brazdžionio 

literatūros premijos vertinimo komisijos tikslas – vertinti pateiktas paraiškas ir kūrinius, teikti Tarybai 

siūlymus dėl Bernardo Brazdžionio literatūros premijos skyrimo.  

Komisija sudaryta Tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-238. Bernardo 

Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisijos pirmininkė – Rasa Andžiuvienė, nariai: Vladas 

Braziūnas, Stanislovas Kiudis, Valentinas Sventickas, Laimutė Vaitkevičienė.  

2020 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisija posėdžiavo 1 kartą. 

Bernardo Brazdžionio premijai gauti buvo pateiktos 7 kandidatūros. Vadovaujantis Bernardo 

Brazdžionio literatūros premijos teikimo nuostatais, premija teikiama kas antrus metus. Komisijos 

balsų dauguma Tarybai pateiktas siūlymas Bernardo Brazdžionio premijai gauti. Savivaldybės 

tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-154 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo 

Brazdžionio literatūros premijos paskyrimo“ nuspręsta skirti Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo 

Brazdžionio literatūros premiją – 3 000,00 Eur iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Kultūros 

programos pagal priemonę 04.02.01.01.17 Virginijui Gasiliūnui už knygą ,,Mamerto Indriliūno 

raštai“. 

 

Pasvalio krašto premijos rekomendacijų vertinimo komisija (toliau – Krašto premijos 

rekomendacijų vertinimo komisija). Premija siekiama: pagerbti iškilius Pasvalio rajono žmones už 

ypatingus nuopelnus jų praktinėje veikloje, reikšmingus darbus profesijos srityje, indėlį į visuomenės 

demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių puoselėjimą; sudaryti galimybes 

visuomenei vertinti įvairių profesijų žmonių veiklą, jų aktyvų dalyvavimą Pasvalio miesto, rajono, 

šalies profesinėje ir visuomeninėje veikloje, gerąsias iniciatyvas miestui, rajonui, žmonių gerovei, 

verslui, kaimo bendruomenei; remti Pasvalio krašto kultūros kėlimą ir skleidimą, skatinti kuo daugiau 

žmonių įsitraukti į kultūros tradicijų plėtojimą ir puoselėjimą, skatinti vaikų ir jaunimo kūrybinę 

iniciatyvą, užtikrinti profesionalaus ir mėgėjiško meno prieinamumą kuo didesniam gyventojų 

skaičiui. Premija yra Savivaldybės apdovanojimas, kurio steigėja yra Taryba. 

Krašto premijos rekomendacijų vertinimo komisija sudaryta vadovaujantis Pasvalio krašto 

premijos skyrimo nuostatų, patvirtintų Tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-178 „Dėl 

Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo 

Nr. T1-97 redakcija), 10 punktu, Mero 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. MV-76 potvarkiu. Krašto premijos 

rekomendacijų vertinimo komisijos pirmininkė – Bronislava Mainonienė, nariai: Bronislava 

Lapinskaitė, Audronė Likienė, Vilhelminas Janušonis, Algirdas Mulevičius, Helena Simonaitienė, 

Rimas Želvys.  

2020 m. Pasvalio krašto premijos rekomendacijų vertinimo komisija posėdžiavo 1 kartą. Buvo 

gauta viena rekomendacija dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo. Taryba, atsižvelgdama į Pasvalio 

krašto premijos rekomendacijų vertinimo komisijos 2020 m. lapkričio 10 d. protokolą Nr. 1/ASI-547, 

2020 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-230 „Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo“ nusprendė 
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Pasvalio krašto premiją – 2 000 Eur – iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Kultūros programos 

(04) pagal priemonę 02.01.01.17 skirti Astai Simonaitei – už Pasvalio krašto kultūros puoselėjimą, 

gerąsias iniciatyvas miestui, rajonui, žmonių gerovei bei pasiekimus festivaliuose ir konkursuose.  

 

Savivaldybės tarybos sprendimais sudarytos tarybos 

 

Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) yra 

visuomeninė patariamoji institucija, kuri, vadovaujantis lygybės principu, sudaroma iš Tarybos ir 

Savivaldybės teritorijoje veikiančių Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų.  

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas – Šarūnas Varna, nariai: Gediminas Andrašūnas, Eglė 

Vegytė-Anilionė, Kristupas Kondratavičius, Žygimantas Matulas, Urtė Sviderskytė, Kornelija 

Šulčiūtė, Neringa Trinskienė. 

2020 metais įvyko 6 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstytas jaunimo 

reikalų tarybos veiklos planas 2020 metams, atviro darbo su jaunimu veiklos, projektų vertinimas ir 

finansavimas, jaunimo veiklų organizavimo klausimai pandemijos koronaviruso infekcijos ,,COVID-

19“ sąlygomis ir pandemijos pasekmės, lytiškumo ugdymo priemonių įgyvendinimas savivaldybėje, 

pilietiškumo ugdymo renginių organizavimas, Savivaldybės jaunimo politikos sričių 2021 metams 

numatymas, aptartos priemonės, skatinančios jaunimo užimtumą karantino laikotarpiu, svarstytas 

klausimas dėl jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo, dėl mobilaus darbo 

savivaldybėje. Su jaunimu aptartas mokinių savivaldų stiprinimas, saviraiškos pasirinkimo galimybių 

plėtra. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – 

Nevyriausybinių organizacijų taryba) yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių 

organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros 

politiką. 

Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė – Helena Simonaitienė, nariai: Gediminas 

Andrašūnas, Vaidotas Gikys, Antanas Kairys, Vilma Matuzevičienė, Gražina Paliulienė, Aušra 

Šamelienė, Larisa Tuominienė, Stasys Vainauskas. 

2020 metais įvyko 3 Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyta: 2020 

metų Nevyriausybinių organizacijų projektinių paraiškų vertinimas skiriant finansavimą iš 

Savivaldybės biudžeto; Nevyriausybinių organizacijų projektinių veiklų pakeitimą; Savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

patvirtinimo pakeitimą. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba) yra visuomeninė 

rajono kultūros koordinavimo institucija, sprendžianti kultūros politikos strategijos formavimo 

klausimus, vykdanti konsultanto ir eksperto funkcijas. Ji jungia įvairių visuomeninių kultūros 

organizacijų, kultūros, švietimo įstaigų atstovų, Tarybos narių, menininkų, priklausančių kūrybinėms 

sąjungoms, nepriklausomų menininkų, kitų kultūrai neabejingų žmonių veiklą. 

Kultūros tarybos pirmininkė – Audronė Likienė, nariai: Rasa Andžiuvienė, Gražvydas 

Balčiūnaitis, Asta Bendoraitienė, Arūnas Grušas, Henrikas Kalpokas, Bronislava Mainonienė, 

Rimvydas Mitkus, Paulius Ramanauskas, Gražina Paškevičienė, Viktoras Stanislovaitis, Vykintas 

Trepekūnas, Ramunė Uždavinienė, Jurgita Vaitiekūnienė. 

Ataskaitiniais metais Kultūros tarybos posėdžių neįvyko.  

 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninė sporto taryba (toliau – Visuomeninė sporto 

taryba) atlieka funkcijas: teikia pasiūlymus dėl rajono sporto plėtros strategijos; pritaria Pasvalio 

sporto mokyklos pateiktam vykdomų sporto varžybų kalendoriniam planui; rekomenduoja kokioms, 

rajone kultivuojamoms, sporto šakoms teikti prioritetą; analizuoja rajono kūno kultūros ir sporto 

būklę ir teikia Pasvalio sporto mokyklai pastabas ir pasiūlymus dėl veiklos gerinimo; koordinuoja 

vaikų ir suaugusiųjų sportinę veiklą; teikia pasiūlymus Tarybai dėl sportininkų ir trenerių skatinimo; 

rekomenduoja Tarybai skirti finansavimą sporto klubams, sporto organizacijoms ir programoms. 
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Visuomeninės sporto tarybos pirmininkas – Šarūnas Varna, nariai: Eugenija Butrimienė, 

Vygintas Ilgutis, Vilhelminas Janušonis, Antanas Kairys, Remigijus Janušis, Antanas Liubinas, 

Rimantas Savickas, Gediminas Žardeckas. 

2020 m. įvyko 3 Visuomeninės sporto tarybos posėdžiai. Svarstyti klausimai: Dėl sporto 

organizacijų pateiktų paraiškų peržiūrėjimo; Dėl informacijos pateikimo apie renkamus starto 

(dalyvių) mokesčius rajone vykdomoms varžyboms ir surinktų lėšų panaudojimą; Dėl sporto 

organizacijų paraiškų vertinimo ir siūlymo skirti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Bendruomenės 

sveikatos taryba) yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Tarybos. 

Pagrindinis Bendruomenės sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti ir formuoti Savivaldybės 

teritorijoje visuomenės sveikatos politiką. 

Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė – Dalia Vasiliūnienė, nariai: Nijolė Matulienė, 

Regina Mitrienė, Gražvydas Balčiūnaitis, Donatas Dilys, Vytautas Grybė, Vilma Jankevičienė, Gintė 

Januškevičienė, Renata Nevulytė, Rasa Rimkūnaitė, Jolita Stipinienė, Irena Trinskienė. 

Bendruomenės sveikatos taryba 2020 metais į posėdžius rinkosi 2 kartus. Buvo aptariama 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų projektų veiklos ir finansinė 

ataskaita, svarstoma 2020 metų Programa ir Programos sąmata. Atliktas 2020 metams pateiktų 

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

medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–2022 metų 

programos 2020 metų priemonėms, Pasvalio rajono savižudybių prevencijos 2018–2020 metų 

programai bei Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų priemonių plano 

įgyvendinimui. Išklausytas Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistės 

pranešimas apie Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklę. Apsvarstytos Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos rekomendacijos ir, atsižvelgiant į rekomendacijas, numatyti 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetai 2021 metams.  

 

Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – 

Bendruomeninių organizacijų taryba) visuomeniniais pagrindais prie Tarybos veikianti kolegiali 

patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei 

bendruomeninių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovų. Bendruomeninių 

organizacijų tarybos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, 

formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti 

bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų. 

Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas – Vaidotas Gikys, nariai: Rasa 

Andžiuvienė, Neringa Barauskienė, Paulius Bukelis, Dalia Grigaravičienė, Gražina Paškevičienė, 

Gražina Paliulienė, Helena Simonaitienė, Karolina Ulskytė, Stasys Vainauskas, Gediminas 

Žardeckas, Vita Žvigaitienė. 

2020 m. Bendruomeninių organizacijų taryba posėdžiavo 1 kartą, aptarė nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. 

priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“ įgyvendinimą. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės švietimo taryba (toliau – Švietimo taryba), yra visuomeniniais 

pagrindais veikianti institucija, atskaitinga Tarybai, atliekanti konsultanto funkcijas sprendžiant 

švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus Savivaldybėje, telkianti visuomenę 

įgyvendinti ilgalaikius švietimo plėtros tikslus. Švietimo tarybos paskirtis – skatinti Savivaldybės 

visuomenės dalyvavimą formuojant Savivaldybės švietimo politiką ir daryti įtaką šios politikos 

įgyvendinimui. 

Taryba į Švietimo tarybą delegavo: Jurgitą Vaitiekūnienę ir Gediminą Žardecką. 2020 m. 

sausio 6 d. mero potvarkiu Nr. MV-3 sudaryta Švietimo taryba: Gražvydas Balčiūnaitis, Elida 

Cibulskienė, Donatas Dilys, Vygitas Gertas, Roma Jackūnienė, Kristupas Kondratavičius, Gitana 

Kruopienė, Martynas Mažuolis, Eglė Mickeliūnienė, Vida Stokienė, Vilma Stulgienė, Jurgita 

Vaitiekūnienė, Jovita Varanauskienė, Gvidas Vilys, Gediminas Žardeckas. 
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2020 m. buvo organizuoti 2 Švietimo tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti klausimai dėl 

Švietimo tarybos pirmininko ir Švietimo tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų, dėl Švietimo 

tarybos veiklos planavimo, svarstytas Švietimo tarybos veiklos plano sudarymas, Pasvalio rajono 

savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams planas, Pasvalio rajono savivaldybės 

Švietimo pagalbos tarnybos vidaus struktūros pertvarkymas, ugdymo kokybės skatinimo programa 

bei mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

parengimas. 

 

MERO POTVARKIAI 

 

Mero sprendimai įforminami potvarkiais. Pagal teisės aktų suteiktą kompetenciją Meras 

Gintautas Gegužinskas 2020 m. metais pasirašė 280 potvarkių.  

Mero potvarkiais buvo sudarytos 9 komisijos, parengta 20 potvarkių dėl įgaliojimų suteikimo, 

72 potvarkiai pasirašyti dėl kasmetinių atostogų suteikimo ir komandiruočių, 127 potvarkiai – 

personalo klausimais, 15 potvarkių – dėl apdovanojimo Savivaldybės mero padėkos raštais.  

 

BIUDŽETAS 

 

 Pajamos. Tarybos patvirtintame 2020 metų Savivaldybės biudžete planuota gauti 35923,9 

tūkst. Eur pajamų, gauta 35425,9 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 98,6 proc.  

Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 37303,3 tūkst. Eur. Išleista 36365,2 

tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 97,5 proc. 2020 metais grąžinta 176859,93 Eur nepanaudotų 

specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 6046,45 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 10676,0 Eur 

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 8485,56 Eur 

socialinėms paslaugoms finansuoti, 137,41 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, 

100,0 Eur nuomojamo būsto kompensacijoms mokėti, 66850,22 Eur Užimtumo didinimo programos 

lėšų, skirtų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą 

gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, 84236,29 Eur lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai 

nepasiturintiems gyventojams laikinai nevertinant turimo turto ir dėl Valstybės remiamų pajamų 

dydžio padidinimo, 328,0 Eur lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių 

visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti.  

 Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 2685,3 

tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 1303,3 tūkst. Eur. Per 2020 metus grąžinta 733,4 tūkst. Eur 

ilgalaikių paskolų, sumokėta 34,1 tūkst. Eur palūkanų. Per 2020 m. pasirašyta viena kreditavimo 

sutartis su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 716,1 tūkst. 

Eur sumai.  

Liepos 10 d. buvo pasirašyta trumpalaikės paskolos sutartis su LR finansų ministerija 1000,0 

tūkst. Eur sumai. Nevykdant 2020 metų pajamų plano iš Gyventojų pajamų mokesčių iš LR finansų 

ministerijos gauta 500,0 tūkst. Eur. Tačiau 2020 metų pabaigoje grąžinta 300,0 tūkst. Eur. 

Negrąžintos trumpalaikės paskolos likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 200,0 tūkst. Eur. 

 Mokėtinos sumos. 2020 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės 

funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 328,8 tūkst. Eur (be ilgalaikių ir trumpalaikės 

paskolų). Per 2020 metus mokėtinos sumos sumažėjo 475,1 tūkst. Eur. 

 

INVESTICIJOS 

 

2020 metais buvo vykdoma nuolatinė strateginio planavimo priežiūra ir vykdomas tęstinis 

Pasvalio rajono strateginis planavimas. Ataskaitiniais metais buvo įgyvendinamas Pasvalio rajono 

savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimu 

2020 m. vasario 26 d. Nr. T1-29. 2020–2022 m. strateginis veiklos planas buvo atnaujintas Tarybos 

2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-129 ir gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-244. 
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Įgyvendinami projektai 

 

„Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 7, 

infrastruktūros modernizavimas“ (Valstybės investicijų programa (VIP) lėšos) 550 000,00 Eur 

(Projektas įgyvendintas); 

 „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno, adresu Rūtų g. 6, atnaujinimas“ 

(Valstybės investicijų programa (VIP) ir Savivaldybės lėšos) 666 000,00 Eur (gauta 317 000,00 Eur 

(projektas įgyvendintas)); 

 „Pasvalio kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“ 

(Valstybės investicijų programa (VIP) ir Savivaldybės lėšos) 568 000,00 Eur (projektas 

įgyvendintas); 

 „Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos 

centras“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 653 705,27 Eur 

(projektas įgyvendintas); 

 „Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 206 184,51 Eur (projektas įgyvendintas); 

 „Pasvalio rajono Saločių miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 245 832,03 Eur (projektas įgyvendintas); 

„Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos 

valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 174 266,58 Eur (projektas įgyvendintas); 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ (ES 

Struktūriniai fondai, Savivaldybės biudžeto lėšos) 185 560,07 Eur (projektas įgyvendintas); 

 „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ (ES Struktūriniai fondai, 

Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 276 101,55 Eur (projektas įgyvendinamas); 

 „Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos 

valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 1 056 256,82 Eur (projektas įgyvendinamas); 

 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke“ (ES 

Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 420 548,00 Eur (projektas 

įgyvendinamas); 

 „Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 244 814,05 Eur (Projektas įgyvendinamas); 

 „Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos 

žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 243 364,46 Eur (projektas 

įgyvendinamas); 

 „Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijos bendrajame plane“ (ES Struktūriniai fondai, Savivaldybės biudžeto lėšos) 78 650,00 Eur 

(projektas įgyvendinamas); 

 „Tarptautinis bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui ir pažeidžiamų grupių 

socialinės sanglaudos stiprinimui“ (2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, 

Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa) 303,435,63 Eur (pasirašyta 

partnerystės sutartis); 

 „Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos 

valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 915 044,97 Eur (projektas įgyvendinamas); 

 „Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. (123318) dalies kapitalinis remontas“ (Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 249 786,16 Eur (gautas finansavimas. 

Projektas įgyvendinamas); 

 „Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas“ (Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 109 526,63 Eur (pateikta paraiška 

Nacionalinei mokėjimo agentūraai. Paraiška vertinama); 

 „Pasvalio rajono savivaldybės  pastato, adresu Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, Pasvalio r., 

modernizavimas“ (Savivaldybių pastatų fondas) 576 817,00 Eur (Su UAB „Viešųjų investicijų plėtros 

agentūra“ (VIPA) pasirašyta išlaidų kompensavimo sutartis, kurioje numatyta skirti kompensacinę 

išmoką iki 173 045,10 Eur). 
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Tarptautiniai projektai ir bendradarbiavimas su užsienio partneriais 

Projekto „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo 

bibliotekose kūrimas“ paraiška ir biudžetas buvo patvirtinti 2020 m. rugsėjo 15 d. 2020 m. gruodžio 

10 d. buvo pasirašyta partnerystės sutartis tarp Savivaldybės administracijos, Pasvalio viešosios 

Mariaus Katiliškio bibliotekos ir valstybinės kultūros įstaigos „Gardino centralizuota biblioteka“, 

gruodžio 15 d. paramos sutartis išsiųsta pasirašyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai. 

Dėl susiklosčiusios įtemptos situacijos Baltarusijoje ir 2020 metais kilusios pasaulinės COVID-19 

pandemijos sutartis dar nepasirašyta, laukiama atsakymo iš Lietuvos Respublikos vidaus ministerijos. 

 

Vandentvarka 

  

 2020 m. baigti įgyvendinti vandentvarkos projektai Krinčino ir Daujėnų miesteliuose. Paklota 

nauja 1,5 km vandentiekio trasa Vaškai–Iciūnai, sudaranti galimybę gyventojams apsirūpinti geros 

kokybės geriamuoju vandeniu.  

 Pradėtas įgyvendinti Joniškėlio miesto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo plėtros projekto I 

etapas.  

 

Turto valdymas 

 

2020 m. Tarybos sprendimu nurašyta valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto 

už 2 800 Eur, Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašyta už 126 372 Eur, nematerialiojo už 

2 135 Eur, trumpalaikio – už 66 257 Eur. Suorganizuota 14 nekilnojamojo turto elektroninių 

aukcionų, parduoti 3 nekilnojamojo turto objektai už 5 570 Eur, kito Savivaldybės materialaus turto 

viešo aukciono būdu parduota už 7 488 Eur. 

2020 m. Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio 

materialiojo ir trumpalaikio turto – už 7 492 Eur, kuris perduotas Pasvalio kultūros centrui, Pasvalio 

Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai, Pasvalio apylinkių seniūnijai. Įgyvendinant projektą 

„Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“, nupirktas 1 dviejų kambarių socialinis 

būstas. Vieno 3 kambarių socialinio būsto pirkimui pritarta 2020 m. gruodžio mėn. Tarybos posėdyje. 

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį planuojama įsigyti 15 socialinių būstų (9 – vieno kambario, 

4 – dviejų kambarių ir 2 – trijų kambarių butus) Pasvalyje. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. nupirkta: 5 – 

vieno kambario butai, 5 – dviejų kambarių butai, 1 – trijų kambarių butas. 

 

Užimtumas 

 

Savivaldybės administracija, 2020 m. įgyvendindama Užimtumo didinimo programą, 

patvirtintą Tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-30, ir bendradarbiaudama su Užimtumo 

tarnybos Panevėžio KAD Pasvalio skyriumi, atrinko 19 darbdavių, kurie dalyvavo Užimtumo 

didinimo programos įgyvendinime, ir dirbti nenuolatinio pobūdžio darbus nukreipė 63 asmenis 2–4 

mėn. laikotarpiui. Nenuolatinio pobūdžio darbai buvo pasirinkta kaip pagrindinė priemonė didinti 

laikiną užimtumą 2020 m. ir mažinti socialinę atskirtį bei padėti sunkiai besiintegruojantiems į darbo 

rinką asmenims užsidirbti pragyvenimui lėšų dėl to, kad Savivaldybė yra kaimiško tipo savivaldybė, 

kur didžioji dalis gyventojų gyvena kaime, tad nenuolatinio pobūdžio darbai seniūnijose yra puiki 

galimybė ne tik prisidėti prie rajono aplinkos priežiūros, bet ir užsidirbti, kadangi didžioji dalis 

bedarbių susiduria su apribotomis įsidarbinimo galimybėmis. Iš visų, 2020 m. Užimtumo didinimo 

programoje dalyvavusių asmenų, 2 asmenys įsidarbino nuolatinai, 1 asmuo išvyko mokytis, 7 

asmenys įdarbino pagal terminuotą darbo sutartį. 
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INFRASTRUKTŪRA 

 

Savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-211 patvirtintos Adresų registre 

įregistruotos 2 naujos gatvės, sprendimu Nr. T1-212 panaikintos Adresų registre įregistruotos, tačiau 

geografinių charakteristikų neturinčios 8 gatvės. 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programa. 

 

2020 m. buvo gauta 1 706,4 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti 

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių inventorizavimui atlikti. 

Iš šių lėšų turtui įsigyti panaudota 1 204,5 tūkst. Eur. Atlikti darbai: 

Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvės I–II etapo kapitalinio remonto darbai – 304,1 tūkst. 

Eur; 

Pasvalio apylinkių seniūnijos Pervalkų kaimo Ežero gatvės kapitalinio remonto darbai, 

projektavimas, ekspertizė – 172,3 tūkst. Eur; 

Pušaloto seniūnijos Pušaloto miestelio Žemaitės gatvės kapitalinio remonto darbai, 

projektavimas, ekspertizė, techninė priežiūra – 253,2 tūkst. Eur; 

Pasvalio apylinkių seniūnijos kelias Ps-027 Pasvalio miesto parkas–Pagojaus II kaimas 

kapitalinio remonto darbai, projektavimas, ekspertizė – 191,8 tūkst. Eur; 

Pasvalio miesto Alyvų gatvės šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, ekspertizė 

– 43,7 tūkst. Eur; 

Pasvalio miesto Sodų gatvės šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, ekspertizė 

– 106,4 tūkst. Eur; 

Joniškėlio miesto Vilniaus gatvės šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 69,2 tūkst. Eur; 

Joniškėlio miesto Gedimino gatvės šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 35,8 tūkst. Eur. 

Iš programos lėšų einamiesiems tikslams skirta 501,9 tūkst. Eur. Atlikti šie priežiūros darbai 

ir inžinerinės paslaugos: 

Pasvalio miesto gatvių žiemos priežiūra – 20,1 tūkst. Eur; 

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) – 

48,7 tūkst. Eur; 

Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūrai – 

157,3 tūkst. Eur; 

Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūrai – 84,6 tūkst. Eur; 

Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra 

(žvyravimas) – 105,7 tūkst. Eur; 

Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių griovio profilio atkūrimo darbai – 40,4 tūkst. 

Eur; 

Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kitų inžinerinių statinių tiesimo, 

rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų laboratoriniai tyrimai ir bandymai – 1,60 tūkst. 

Eur; 

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacija – 42,3 tūkst. Eur. Atlikti 

kadastriniai matavimai – 442,0 km. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimą „Dėl ekonomikos 

skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų 

valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtiną Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-

19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių 

rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą – Pasvalio 

rajono savivaldybei skirta 911,3 tūkst. Eur.  

Atlikti šie darbai: 
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Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvės III etapo kapitalinio remonto darbai – 263,9 tūkst. 

Eur; 

Pasvalio miesto P. Vileišio gatvės šaligatvių kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 89,7 tūkst. Eur; 

Pasvalio apylinkių seniūnijos privažiuojamojo kelio Ps-038 į Čižiškių kaimą nuo 

magistralinio kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga kapitalinio remonto darbai, projektavimas, 

ekspertizė – 213,6 tūkst. Eur; 

Pasvalio miesto Panevėžio gatvės paprastojo remonto darbai, projektavimas, techninė 

priežiūra – 343,9 tūkst. Eur. 

 

Statyba 

Įgyvendinta: „Muziejaus pastato P. Avižonio g. 6, Pasvalys, rekonstravimo darbų (I etapas)“, 

„Raubonių vandens malūno-vilnų karšyklos kapitalinio remonto ir restauravimo darbai“, „Joniškėlio 

dvaro parko kraštovaizdžio sutvarkymo darbai“, „Joniškėlio miesto sodo teritorijos sutvarkymo 

darbai“, „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos pastato Vytauto Didžiojo a. 7, 

rekonstravimas“, „Mokslo paskirties pastato Sodų g. 21, Pasvalio mieste kapitalinio remonto darbai“, 

„Sporto paskirties statinio rekonstravimas, kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių Pasvalio r. 

sav., Rūtų g. 6, nauja statyba“, „Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros 

atnaujinimo darbai“, „Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo 

darbai“, „Pasvalio rajono Saločių miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbai. 

 

Melioracija 

Pasvalio rajonui 2020 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio 

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

(melioracijai) atlikti skirta 512 000,00 Eur. Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinta Pasvalio rajono 2020 metų valstybės 

lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa.  

2020 m. vykdant Pasvalio rajono melioracijos griovių ir jų statinių remontą, už 404 593,98 

Eur suremontuota 84,681 km griovių (išvalytos sąnašos, nukirsti krūmai, nušienauta), pakeistos 

naujomis 921 drenažo žiotys. Vykdyta Pasvalio rajono melioracijos griovių, suremontuotų ES 

Solidarumo fondo lėšomis, priežiūra. Nušienauta 47,62 ha griovių. 

Pagal ūkininkų ir žemės sklypų savininkų prašymus, gavus valstybės įmonės Valstybės žemės 

fondo suderinimus, už 46 562,00 Eur atlikta 21 avarinių melioracijos statinių remonto darbų. Už 12 

598,04 Eur atlikta 3 vnt. melioracijos statinių remonto darbų gyvenvietėse. Suremontavus 1,741 km 

valstybei nuosavybės teise priklausančių drenažo linijų, melioracijos sistemų veikimas pagerėjo 

65,30 ha žemės plote.  

 

ŠVIETIMO VEIKLA 

 

2020 m. Savivaldybėje veikė 15 savarankiškų švietimo įstaigų. Mokinių ir vaikų skaičiaus 

mažėjimas turi įtakos grupių ir klasių komplektų skaičiui. Kasmet mažėja nuo 10 iki 5 klasių 

komplektų. Grupių ir klasių komplektų skaičius: 2017 m. – 213; 2018 m. – 205; 2019 m. – 200; 2020 

m. – 190. 

2020 m. vykdytas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metų 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 2020 m. rugsėjo 1 d. Narteikių mokykla-darželis 

,,Linelis“ su Joniškėlio skyriumi prijungtas prie Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

ir tapo jos skyriais; skaidymo būdu reorganizuota Daujėnų pagrindinė mokykla – Kriklinių skyrius 

prijungtas prie Pumpėnų gimnazijos, Daujėnų skyrius – prie Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos.  

Tęsiama daugiafunkcių centrų veikla. 2020–2021 m. m. centrus lanko 187 vaikai (2019–

2020 m. m. – 202), tai sudaro apie 8 proc. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių 

mokinių.  
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Savivaldybėje sportinius ir meninius gebėjimus vaikai ir mokiniai gali ugdyti Pasvalio 

sporto ir muzikos mokyklose. Muzikos mokyklą kasmet vidutiniškai lanko apie 10 proc. 1–12 kl. 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.  

 

KULTŪRA IR JAUNIMAS 

 

Kultūra 

 

Pasvalio kultūros centro ir jo skyrių pagrindinės kultūrinės veiklos 2020 m. buvo susijusios 

su tęstiniais renginiais, festivaliais, šventėmis, edukacijų įgyvendinimu. Pagrindinės kultūrinės 

veiklos rajone: 2020 m. – „Šokame Nepriklausomybę“, respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Iš 

vakar į šiandien“ Ustukiuose, Respublikinė teatrų šventė – apdovanojimai „Tegyvuoja teatras“, 

„Aukštaitijos regiono sutartinių šventė „Sutarjela 2020“, renginiai, skirti Bernardo Brazdžionio 

paminklo atidengimui bei Bernardo Brazdžionio literatūros premijos teikimui. 

Savivaldybės taryba 2020 m. vasario 26 d. priėmė sprendimą Nr. T1-26 „Dėl pritarimo 

papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. Memorandumo“ dėl bendradarbiavimo siekiant 

didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą. 

Pasvalio kultūros centras 2020 m. parengė ir įgyvendino 4 Lietuvos kultūros tarybai ir 

Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui teiktus ir finansuotus projektus (renginius, festivalius): 

„Aukštaitijos regiono sutartinių šventė „Sutarjela 2020“, „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“, „Šokam 

Nepriklausomybę“ ir respublikinius teatro apdovanojimus „Tegyvuoja teatras“. Sutartinių šventės 

renginių cikle dalyvavo daugiau kaip 200 (daugiau nei 20 kolektyvų) sutartinių giedotojų iš visos 

Lietuvos, kurie savo pasirodymus surengė dviejuose Pasvalio miesto parkuose (Svalios ir 

Smegduobių). 

Savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. T1-58 pakeisti Savivaldybės 

Bernardo Brazdžionio literatūros premijos nuostatai, o Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-154 

nuspręsta skirti Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premiją Virginijui 

Gasiliūnui už knygą ,,Mamerto Indriliūno raštai“ (3 000,00 Eur iš Pasvalio rajono savivaldybės 

biudžeto Kultūros programos pagal priemonę 04.02.01.01.17). 

Savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-230 Pasvalio krašto premija 

skirta Astai Simonaitei – už Pasvalio krašto kultūros puoselėjimą, gerąsias iniciatyvas miestui, 

rajonui, žmonių gerovei bei pasiekimus festivaliuose ir konkursuose (2 000 Eur (iš Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto Kultūros programos (04) pagal priemonę 02.01.01.17)).  

2020 m. vienas iš pagrindinių Pasvalio kultūros centro tikslų buvo prižiūrėti ir koordinuoti 

Pasvalio kultūros centro Didžiosios salės bei kitų erdvių atnaujinimą, rekonstravimą. 

2020 m. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji bibliotekoje įgyvendinti 6 projektai, finansuojami 

Savivaldybės ir Lietuvos kultūros tarybos. Baigtas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas 

„Paslaugų ir asmenų kokybės gerinimas Pasvalio savivaldybėje 2019–2020“, Viešojoje bibliotekoje 

sukurta „Vieno langelio“ paslauga, įdiegta savitarnos sistema. Gautas finansavimas ir įgyvendintas 

projektas „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos infrastruktūros modernizavimas“ 

(valstybės investicijų lėšos, skirtos COVID-19 padariniams likviduoti pagal Vyriausybės priemonių 

plano 4 tikslą „Skatinti ekonomiką“). Dalyvauta projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” įgyvendinime.  

2020 m. Pasvalio krašto muziejuje buvo suorganizuoti 38 renginiai, surengtos 25 parodos. 

Pasvalio krašto muziejų aplankė daugiau kaip 20 000 lankytojų,  203 ekskursijos vestos po muziejų,  

63 edukaciniai užsiėmimai – po miestą, kuriuose dalyvavo 1117 dalyviai. Pasvalio krašto muziejus 

vykdė 6 projektus: „Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui“; „Žadeikių 

miško partizanų bunkerio atstatymas ir 3D vizualizacija‘; „Antanas Poška – nuo Pasvalio krašto 

herojaus iki Lietuvos Odisėjo“; „Virtualus turas po Pasvalio krašto muziejų“; „Žiemgala XIII a. 

dokumentuose“.  

2020 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdyje dalyvavo delegacija iš Vilniaus: Pasvalio kraštiečių 

bendrijos pirmininkas prof. R. Kanapėnas, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė D. 

Urbanavičienė, doc. dr. F. Kavoliutė. Savivaldybės merui G. Gegužinskui įteikta padėka ir 
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sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad vertybė „Vietovardžiai: atminties ir vartojimo tradicija“ įrašyta 

į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą (Pasvalio rajone įamžinta apie 130 

vietovardžių išnykusiems kaimams atminti – pastatyti paminklai ir koplytstulpiai, prie seniūnijų 

įrengti informaciniai žemėlapiai, kuriuose pažymėti išnykę, nykstantys ir esami kaimai). 

 

Jaunimas 

 

2020 m. Savivaldybėje gyveno 5 623 jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų. Iš jų: vaikinų – 2312, 

merginų – 3311. Veikia 11 jaunimo organizacijų, 9 mokinių tarybos. Mokyklose veikia neformalios 

įvairių veiklos sričių (žalingų įpročių prevencijos, laisvalaikio organizavimo, informacinės sklaidos 

ir kt.) grupės. 2020 metais susibūrė nauja jaunimo organizacija Joniškėlyje – ,,Skaidrus atspindys“. 

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba 2020 m. paskelbė Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio 

užimtumo projektų finansavimo konkursą. Rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos 

pateikė 33 paraiškas, iš kurių 30 projektų buvo finansuoti.  

Savivaldybės taryba 2020 m. jaunimo veiklai skatinti pritarė skirti 15 570 Eur, sudarydama 

galimybes daugiau jaunimo įtraukti į aktyvią veiklą, dalyvauti Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programose ir pan.  

Pasvalio rajone veikia 7 Vaiko dienos centrai, 2 atviros jaunimo erdvės Pasvalyje ir Vaškuose, 

Atviras jaunimo centras ,,Mono arba stereo“, erdvėse suteikiamos jaunimo saviraiškai, laisvalaikio 

užimtumui, šiuo metu teikiamos nuotolinės paslaugos. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus specialistais, 

surinkti duomenys apie neaktyvius jaunus žmones, jie įtraukti į projektus „JUDAM“ arba ,,ATRASK 

SAVE“, kurių tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. 

amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant 

į jauno asmens poreikius ir galimybes. 2020 metų I ketvirtį neaktyvių jaunų žmonių savivaldybėje 

buvo 57, II ketvirtį – 23, III ketvirtį – 25, IV ketvirtį – 25. 

Vaikų ir jaunimo vasaros socializacijos programų konkurse finansuoti 56 projektai. Programų 

vykdymui panaudota 56 765,60 Eur. 2020 metų vasarą Pasvalio rajone veikė 31 vaikų vasaros poilsio 

stovykla. Dalyvavo 925 dalyviai, iš jų – 239 vaikai ir paaugliai šeimų, patiriančių socialinę riziką. 

Dirbo 71 mokytojas, 47 sveikatos priežiūros specialistai, 36 savanoriai. 

Socializacijos programų konkurse finansuotos 25 programos, kuriose dalyvavo 1210 mokinių. 

Programose dirbo 82 mokytojai, 3 sveikatos priežiūros specialistai, 156 savanoriai. 

 

SOCIALINIAI KLAUSIMAI 

 

Piniginės paramos administravimas 

 

Išmokos vaikams: vienkartinė išmoka vaikui gimus (gavėjų skaičius – 163, išmokėta – 70,1 

tūkst. Eur), išmoka vaikui (gavėjų skaičius – 4124, išmokėta – 3708,8 tūkst. Eur), išmoka 

privalomosios tarnybos kario vaikams (gavėjų skaičius – 1, išmokėta – 0,5 tūkst. Eur), globos 

(rūpybos) išmoka (gavėjų skaičius – 87, išmokėta – 133,7 tūkst. Eur), globos (rūpybos) tikslinis 

priedas (gavėjų skaičius – 74, išmokėta – 136,0 tūkst. Eur), vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba 

įsikurti (gavėjų skaičius – 11, išmokėta – 19,4 tūkst. Eur), vienkartinė išmoka nėščiai moteriai (gavėjų 

skaičius – 46, išmokėta – 11,5 tūkst. Eur), išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko 

priežiūrai (gavėjų skaičius – 13, išmokėta – 36,9 tūkst. Eur), išmoka gimus vienu metu daugiau kaip 

vienam vaikui (gavėjų skaičius – 11, išmokėta – 5,8 tūkst. Eur), vaiko laikinosios priežiūros išmoka 

(gavėjų skaičius – 3, išmokėta – 1,7 tūkst. Eur), išmoka įsivaikinus vaiką (gavėjų skaičius – 1, 

išmokėta – 3,5 tūkst. Eur); 

Tikslinės kompensacijos: slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (gavėjų skaičius – 379, 

išmokėta – 1210,7 tūkst. Eur), priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (gavėjų skaičius – 

526, išmokėta – 543,0 tūkst. Eur); 

Vienkartinės išmokos COVID-19 padariniams mažinti (gavėjų skaičius – 6027, išmokėta – 

654,24 tūkst. Eur); 
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Kompensacijos už sumažintas išmokas (gavėjų skaičius – 424, išmokėta – 29,64 tūkst. Eur). 

Vykdytos priskirtos valstybinės (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijos, kai lėšos 

skiriamos Savivaldybės biudžetui kaip specialioji tikslinė dotacija: 

Socialinė parama mokiniams: nemokamas mokinių maitinimas (gavėjų skaičius – 1104, 

išmokėta – 266,3 tūkst. Eur), mokinio reikmenys (gavėjų skaičius – 771, išmokėta – 60,1 tūkst. Eur); 

Laidojimo pašalpa (gavėjų skaičius – 439, išmokėta – 136,9 tūkst. Eur); 

Kompensacija palaikų pervežimui (gavėjų skaičius – 4, išmokėta – 8,4 tūkst. Eur). 

2020 m. teikta piniginė socialinė parama iš Savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti: 

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems: 

socialinė pašalpa (gavėjų skaičius – 726, išmokėta – 2752,0 tūkst. Eur), kompensacija už 

centralizuotą būsto šildymą (gavėjų skaičius – 485, išmokėta – 26,1 tūkst. Eur), kompensacija už 

karštą vandenį (gavėjų skaičius – 24, išmokėta – 0,5 tūkst. Eur), kompensacija už kitą kurą (gavėjų 

skaičius – 684, išmokėta – 143,2 tūkst. Eur), paimto kredito ir palūkanų apmokėjimas (gavėjų skaičius 

– 70, išmokėta – 26,2 tūkst. Eur). 

Vienkartinė materialinė parama (gavėjų skaičius – 130, išmokėta – 38,4 tūkst. Eur). 

Pagalbos pinigai (gavėjų skaičius – 90, išmokėta – 148,4 tūkst. Eur). 

Lengvatinis keleivių pervežimas (išmokėta – 10,3 tūkst. Eur). 

 

Socialinės paslaugos 

 

Pasvalio socialinių paslaugų centras (toliau – Socialinių paslaugų centras) teikia: ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos paslaugas institucijoje, dienos socialinės globos ir integralios 

pagalbos paslaugas asmens namuose, socialinės priežiūros (pagalbos į namus), dienos užimtumo, 

specialaus transporto teikimo, pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, teikia paslaugas globėjų 

(rūpintojų) šeimoms, ir juose augantiems tėvų globos netekusiems vaikams, budinčių globotojų 

šeimoms, šeimynai ir joje gyvenantiems vaikams, vykdo globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų atrankos, 

konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo 

(GIMK) programą bei atvejo vadybos ir socialinės priežiūros paslaugas šeimoms, patiriančioms 

socialinę riziką. 

 2020 m. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos suteiktos vidutiniškai 44 

asmenims. Trumpalaikei socialinei globai apgyvendinami senyvo amžiaus ir asmenys su negalia iki 

6 mėnesių per metus. Ši paslauga yra patraukli visuomenei. 2020 metais trumpalaikei socialinei 

globai apgyvendinti 3 asmenys. 

2020 m. pagalbos į namus paslaugas gavo 274 paslaugų gavėjai. Lankomosios priežiūros 

darbuotojos prižiūri nuo 2 iki 9 asmenų. Savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 

T1-197 patvirtintas Asmenų, galinčių gauti laikino atokvėpio paslaugas Pasvalio rajono socialinių 

paslaugų įstaigose, vietų skaičius: laikino atokvėpio paslauga organizuojant pagalbos į namus 

paslaugas asmens namuose suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims – 5 vietos; 

laikino atokvėpio paslauga organizuojant dienos socialinę globą asmens namuose vaikams, 

suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia – 2 vietos; laikino atokvėpio 

paslauga organizuojant trumpalaikę socialinę globą institucijoje suaugusiems asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus asmenims – 2 vietos. Pageidaujančių gauti šią paslaugą 2020 metais nebuvo. 

Savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-233 patvirtintas naujas 

sociokultūrinių paslaugų organizavimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas. 

Globos centro veiklos organizavimą įgyvendina Globos centro padalinys. Globos centro 

tikslas – kad tėvų globos netekusiems ir įvaikintiems vaikams bei budintiems globotojams, 

globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga 

konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir 

auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. 2020 m. globėjų (rūpintojų) skaičius padidėjo iki 5 asmenų. 

Mokymus baigė 2 budinčios globotojos. 

Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms priemonę įgyvendina Darbo su šeimomis 

padalinys, kuris organizuoja ir teikia socialinės priežiūros šeimai paslaugas, taikant atvejo vadybą 
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teisės aktų nustatyta tvarka. Jis vykdo atvejo vadybos taikymo ir inicijavimo, atvejo nagrinėjimo, 

pagalbos šeimai poreikių vertinimo, pagalbos plano sudarymo ir įgyvendinimo, šeimos stebėsenos, 

pagalbos plano peržiūros, atvejo vadybos proceso užbaigimo, atvejo vadybos koordinavimo funkcijas 

savivaldybėje. 2020 m. atvejo vadybos procesas nutrauktas 60 šeimų: 41 šeimai paaiškėjus, kad 

šeimos geba savarankiškai spręsti savo socialines problemas, o 19 šeimų neliko nepilnamečių vaikų 

ar išsikėlė į kitą savivaldybę. 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ (toliau – Centras) teikia 

dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenis su negalia; 

užtikrina socialinių paslaugų kokybę. 2020 m. Centras ir toliau įgyvendino projektą ,,Socialinių 

paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 

Centras nuo 2020 m. lapkričio 1 d. pasiruošęs teikti laikino atokvėpio paslaugas ir prisidėti 

prie socialinių paslaugų teikimo plėtros asmenims su proto ar (ir) psichine negalia.  

Centre teikiamos paslaugos: dienos socialinė globa (dienos socialine globa 2020 m. pradžioje 

naudojosi 16 paslaugų gavėjų, iš jų – 12 su sunkia negalia, metų pabaigoje paslaugomis naudojosi 17 

paslaugų gavėjų,iš jų – 12 su sunkia negalia. Vienas paslaugų gavėjas su sunkia negalia paslaugomis 

naudojosi laikinai (3 mėn.). Metų eigoje paslaugomis pradėjo naudotis dar vienas paslaugų gavėjas); 

trumpalaikė socialinė globa (2020 m. pradžioje paslaugomis naudojosi 13 paslaugų gavėjų iš jų 8 su 

sunkia negalia,  metų pabaigoje paslaugomis naudojosi 12 paslaugų gavėjų, iš jų 7 su sunkia negalia. 

Vienas paslaugų gavėjas su sunkia negalia naudojosi paslaugomis karantino laikotarpiu nuo 2020 m. 

kovo 24 d. iki gegužės 29 d., kai paslaugų nebeteikė Pasvalio „Riešuto“ mokykla); teikiamos ir 

transporto organizavimo paslaugos. 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose (toliau – Globos namai) teikiamos 

apgyvendinimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo apranga ir avalyne, sveikatos priežiūros 

organizavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, 

laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos bei 

specialiosios paslaugos (trumpalaikė ir ilgalaikė), globa vaikams. 

Globos namai įgyvendino: 

Priemonė. „Dviejų gyvenamųjų namų pirkimas su žeme ir jų renovavimas, Bendruomeninių 

vaikų globos namų veiklai“ (Savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. T1-42 

Savivaldybės nuosavybėn nuspręsta pirkti gyvenamąjį namą su priklausiniais ir žemės sklypu, esantį 

Pasvalyje, Kalno g. 63). 2020 m. atlikti ūkinio pastato vidaus remonto darbai, nupirktos statybinės 

medžiagos išorės apdailos darbams, atlikti aplinkos tvarkymo darbai, aptverta tvora, įsigytos 

medžiagos aplinkos tvarkymo darbams; 

Priemonė. „Vaiko laikinosios priežiūros organizavimas ir vykdymas“ – Krizių centre 

organizuota vaiko laikinoji priežiūra, sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos vaikui ir jo tėvams ar 

kitiems jo atstovams pagal įstatymą, tinkamai tenkinami pagrindiniai vaiko raidos poreikiai bei 

interesai. 2020 m. vaiko laikinoji priežiūra buvo teikta 1 šeimai, turinčiai 2 vaikus; 

Priemonė. „Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, motyvavimas teikti nestacionarias paslaugas“. 

Pilnametystės sulaukusiems asmenims, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa, 

pateikus motyvuotus prašymus, pritarus Savivaldybės tarybai, buvo sudarytos galimybės gyventi 

Globos namų padalinio Šeimos krizių centre. 

 

Priemonė „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų 

socialinių paslaugų rėmimas“. 2020 m. Savivaldybės administracijai buvo pateikti 9 projektai šiai 

priemonei įgyvendinti. Projektų vertinimo komisija, įvertinusi pateiktas paraiškas, pateikė siūlymą 

joms finansuoti. Finansavimas buvo skirtas šiems projektams: Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 

parapijos socialinės veiklos projektui „Aš galiu 2“,  Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos vaikų 

dienos centro projektui „Kartu“, Vaškų Šv. Juozapo parapijos projektui „Būkime kartu“, Pumpėnų 

Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos projektui „ Vasara su Jėzumi“, Jurgėnų kaimo bendruomenės 

projektui „Svajok, surask, pažink“, asociacijos Pasvalio rajono Kiemėnų kaimo bendruomenės 

projektui „Pašėlusi vasara“, Pajiešmenių kaimo bendruomenės projektui „Aktyvus ir turiningas 

laisvalaikis edukacinėje dienos stovykloje vaikams ir jaunimui“, Rinkūnų kaimo bendruomenės 
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projektui „Ištieskime pagalbos ranką“, VšĮ Veiklių mamų klubo Pasvalio filialo projektui „Laiminga 

šeima – vertybė“. 

 

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti. 2020 m. sausio 1 d. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose buvo įrašyti 97 (gruodžio 31 d. – 76) asmenys ir šeimos (228 

asmenys (gruodžio 31 d. – 172)). Per 2020 m. gauti 27 asmenų ir šeimų prašymai įrašyti į asmenų ir 

šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus. 40 asmenų ir šeimų išbraukti iš asmenų ir 

šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašų. Per 2020 m. socialinis būstas suteiktas 8 

šeimoms ar asmenims. 

2020 m. sausio 1 d. asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašuose buvo 114 asmenų 

ir šeimų, o 2020 m. gruodžio 31 d. – 113.  

 

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą 

gaunantiems asmenims modelis. Skirta suma modelio įgyvendinimui – 86900 Eur. Asmenų atranka 

modeliui nukreipta į 3 prioritetines kvalifikuotų ir nekvalifikuotų bedarbių asmenų grupes, kuriems 

sunkiausia integruotis atgal į darbo rinką: piniginės socialinės paramos gavėjai, vyresni kaip 40 metų 

asmenys ir patiriantys socialinę riziką. Bendradarbiaujant su Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, Užimtumo tarnybos 

specialistais modeliui buvo atrinkti 68 asmenys, iš kurių 60 buvo vyresni kaip 40 metų, o 8 asmenys, 

patiriantys socialinę riziką. 

 

SVEIKATOS APSAUGA 

 

Pirminę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Pasvalio PASPC), D. Bagdžiūnaitės įmonė ir nuo 2020 m. 

gruodžio mėn. – Aukštaitijos šeimos klinika (UAB „Inmedicus“). 

Prie VšĮ Pasvalio PASPC, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo prisirašę 20 439 rajono 

gyventojai, prie D. Bagdžiūnaitės įmonės – 1 122, prie Aukštaitijos šeimos klinikos – 905 gyventojai. 

2020 m. buvo įgyvendinamas projektas „Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

veiklos efektyvumo didinimas“, kuris finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, bendra projekto 

vertė – 264 614 Eur. Įgyvendinant projektą modernizuota VšĮ Pasvalio PASPC infrastruktūra, skirta 

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (tikslinių  grupių gyventojams ir kt. 

pacientams) – įsigyta odontologinė įranga, kraujo paėmimo kėdės, defibriliatorius ir kt. priemonės, 

įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas – įsigyti baldai, reikiamos 

priemonės; pagerintos DOTS kabineto darbo sąlygos – nauji baldai, kompiuteris; užtikrintas 

kokybiškas paslaugų teikimas onkologinių ligų ir sveiko senėjimo srityje: slaugos, paliatyviosios 

pagalbos paslaugų vystymas įstaigoje ir pacientų namuose. Paslaugoms teikti įsigytos tikslinės 

transporto priemonės (pacientams lankyti namuose) – 4 vnt. ir kt. įranga. 

Savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-201 patvirtintias VšĮ Pasvalio 

PASPC vidaus kontrolės tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja VšĮ Pasvalio PASPC vidaus kontrolės 

pagrindinius tikslus, vidaus kontrolės sistemą ir jos elementus, įstaigos vadovo pareigas ir 

atsakomybę.  

 

Antrinę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio ligoninė. Duomenys 

apie VšĮ Pasvalio ligoninės suteiktas paslaugas 2020 m.: aktyvaus gydymo lovų skaičius, iš jų 

palaikomojo gydymo ir slaugos (150 (62)); pacientų skaičius (2 279); COVID-19 pacientų skaičius 

(73); suteiktų konsultacijų skaičius (21 526); Operacijų skaičius (616); dienos stacionaro /dienos 

chirurgijos apimtys (3 714/303); stebėjimo paslaugų skaičius (776); vidutinė gulėjimo trukmė 

(dienomis) (8,3); lovos funkcionavimo rodiklis (dienomis) (197); gimdymų skaičius (79); priešinės 

liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (3); storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa (44). 
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Savivaldybės taryba 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-202 patvirtino viešosios įstaigos 

Pasvalio ligoninės vidaus kontrolės tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja vidaus kontrolės pagrindinius 

tikslus, vidaus kontrolės sistemą ir jos elementus, įstaigos vadovo pareigas ir atsakomybę. 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Pasvalio rajono savivaldybėje įgyvendina Pasvalio 

rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras). Biuras vykdo valstybines 

(valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. Organizuoja 

visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, vykdo užkrečiamųjų ligų ir neinfekcinių ligų ir 

traumų profilaktiką, įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas, vykdo 

vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, teikia privalomojo sveikatos mokymo paslaugos. 

Biuras kartu su partneriais įgyvendino Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę 

sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–

2022 metų programos 2020 m. priemonių planą, Pasvalio rajono savižudybių prevencijos 2018–2020 

metų programą. Organizavo „Rotary International“ Globalios dotacijos projekto „Savižudybių 

prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ mokymus specialistams.  

2020 metais buvo tęsiamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Sveikos 

gyvensenos skatinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas. Parengti 24 internetiniai 

seminarai (vebinarai) fizinio aktyvumo skatinimo, regos stiprinimo, sveikos gyvensenos, pagarbos 

vyresniajam, tikslų išgryninimo ir kitomis jaunimui bei suaugusiems skirtomis temomis. 

Biuras teikė pagalbą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą: 24 budėjimai po 8 val. Saločių pasienyje vykdant 

Lietuvos Respublikos sienos apsaugos medicininę-karantininę kontrolę dėl COVID-19 ligos, sienos 

kirtimo punkte bei nuo 2020 m. lapkričio iki gruodžio 31 d. vykdyti COVID-19 atvejų 

epidemiologiniai tyrimai. 

 

ŽEMĖS ŪKIS 

 

Ūkininkų ūkio registras  

2020 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 43 nauji ūkininkų ūkiai, atnaujinti ūkio 

duomenys 1008 ūkiuose. Iš Ūkininkų ūkio registro išregistruota 757 ūkininkų ūkiai. Iš viso Ūkininkų 

ūkių registre yra įregistruota 1241 ūkininkų ūkis. 

Žemės ūkio valdų registras 

2020 metais į Žemės ūkio valdų registrą įregistruotos 56 naujos valdos, atnaujintos 2086, 

išregistruotos 137 valdos. 

Tiesioginės išmokos  

Pasvalio rajone priimta 1784 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso 

deklaruota 82 032 ha žemės ūkio naudmenų, 281 subjektui įbraižyti deklaruojamieji laukai (3666 

vnt.) ir užpildytos tiesioginių išmokų paraiškos. Pasvalio rajone 61 žemės ūkio subjektas paraiškas 

užpildė savarankiškai. 

Bičių maitinimo išmokų administravimas 

Dėl kompensacijos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priimti pirminiai dokumentai, 

užpildytos 208 paraiškos. Duomenys suvesti į programą ir perduoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centrui. Iš viso rajone užregistruota 311 bitynų,  nebeliko ekologinių bitynų. Bitynuose 

yra 6597 bičių šeimos. 

Užpildytos 6 paraiškos bitininkams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonę „Parama bitininkystės sektoriui“, pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“. 

Valstybinės žemės nuomos mokestis  

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 4315 sklypų, 

suformuota 1940 deklaracijų. 
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Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais dėl lengvatų taikymo, nuomos mokestis 

už valstybinę žemę sumažėjo apie 2,7 tūkst. eurų: 

1. Dėl neapmokestinamo sklypo dydžio taikymo – 1,3 tūkst. eurų. 

2. Dėl lengvatų deklaracijoms (iki 2 eurų) taikymo – 129,43 eurai. 

3. Lengvata objektams – 1,4 tūkst. eurų. 

Tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr.T1-168 „Dėl valstybinės žemės nuomos 

mokesčių lengvatų“ sumažintas nuomos mokestis už valstybinę žemę dėl koronaviruso (COVID-19) 

plitimo sukeltų pasekmių mažinimo 1 asmeniui (50 proc. sumažintas valstybinės žemės nuomos 

mokestis). 

Nuo 2019 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimu priimtas nuomos mokesčio už valstybinę 

žemę administravimo taisyklių pakeitimas, kuriuo asmuo, išsinuomojęs apleistą žemės ūkio paskirties 

valstybinės žemės sklypą ir jį sutvarkęs, būtų atleidžiamas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. 

Šia lengvata 2020 metais pasinaudojo 1 asmuo, sutvarkęs 5 ha apleistos valstybinės žemės. 

 

BENDRUOMENĖS 

 

Pasvalio rajone veikia 46 kaimo bendruomenės. Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga 

įregistruota 2006 m. kovo 3 d. Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos misija – ieškoti galimybių, 

kaip didinti bendruomenių finansinį savarankiškumą, lengvinti jų administracinę naštą, siekti, kad 

bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos dar aktyviau dalyvautų viešojo valdymo 

procesuose, rūpintis, kad būtų išgirstas kiekvienas žmogus. 

Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos asociaciją sudaro 47 nariai: Daujėnų krašto, Saločių 

miestelio ir aplinkinių kaimų, Jurgėnų kaimo, Valakėlių kaimo, Talačkonių, Pumpėnų, Švobiškio 

kaimo, Žilpamūšio krašto, Kiemėnų kaimo, Pajiešmenių kaimo, Ustukių, Raubonių kaimo, Namišių 

krašto, Vilkiškių, Meškalaukio kaimo, Tetirvinų krašto, Narteikių, Nairių, Titkonių krašto, Atžalyno, 

Pervalkų, Norių krašto, Vaškų krašto, Pušaloto, Manikūnų krašto, Kriklinių, Mikoliškio kaimo, 

Ličiūnų krašto, kaimo bendruomenė „Žvirgždė“, Žadeikonių krašto, kaimo bendruomenė 

„Kalneliškių kraštas“, Vilkagirio kaimo, Deglėnų, Gulbinėnų krašto, Puškonių kaimo, Nakiškių 

krašto, Kurpalaukio kaimo, Krinčino krašto, Nemeikšiūnų, Grūžių krašto kaimo, Norgėlų, Rimkūnų, 

Škilinpamūšio, Girsūdų krašto, Kraštų kaimo, „Šimonių krašto“ bendruomenės, Pasvalio rajono 

vietos veiklos grupė.  

Vasario 21 d. Pajiešmenių kultūros skyriaus salėje įvyko Pasvalio rajono bendruomenių 

sąjungos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime iš 47 narių dalyvavo 30 atstovų ir 

daugiau nei 40 dalyvių buvo atvykę svečio teisėmis. 

2020 m. Savivaldybė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto ir Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos bei informacinio partnerio „Savivaldybių žinios“ ir verslo partnerio VšĮ „ProPartners“ 

skelbtame respublikiniame konkurse vietos bendruomenėms „Bendruomenė–švyturys 2019–kelias į 

sėkmę“. Savivaldybės bendruomeniškumo indekso nustatymo krivulę inicijavo Pasvalio rajono 

bendruomenių sąjunga. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeniškumo indekso nustatymo į 

Pasvalio rajono bendruomenių komisijos grupę deleguoti 6 asmenys.  

Penktą kartą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Mykolo 

Romerio universitetu pagerbė aktyviausias Lietuvos bendruomenes ir paskelbė respublikinio 

bendruomenių konkurso nugalėtojus – nominacija „Bendruomeniškiausia seniūnija arba 

savivaldybė“ atiteko Pasvalio rajono savivaldybei.  

Vasario mėn. Krinčino bendruomenės valdyba pateikė paraišką Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministerijai „Krinčino miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų 

poreikiams“, prašydama paramos numatytai veiklai paremti. Projekto tikslas ir uždaviniai: Lauko 

estrados sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam laisvalaikiui. Sukurti gyventojams rekreacinę erdvę 

poilsiui ir renginiams. Krinčino krašto bendruomenė įgyvendino projektą „Krinčino miestelio viešųjų 

erdvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ Nr. NPKB-20-V-137. (Bendra projekto 

vertė 5 000 Eur. Bendruomenei skirta 4 445,00 Eur. Įrengtas lauko estrados stogo uždengimas 9×7m, 

nudažyta mediena, uždėti šoniniai tentai, kurie apsaugo nuo lietaus įgarsinimo aparatūrą ir sceną. 

Pastatyti du lauko biotualetai, dvi šiukšlių dėžės). 
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Pušaloto bendruomenė 2020 m. pradėjo ilgalaikį tęstinį projektą „Neinstitucinių paslaugų 

plėtra“, kurio tikslas – pradėti teikti tam tikras paslaugas sunkiai besiverčiantiems gyventojams, 

kurios neteikiamos socialinės rūpybos institucijų arba teikiamos nepakankama apimtimi. Projektas 

vykdomas savanoriavimo principu. 

Gegužės mėnesį Pasvalio rajono savivaldybės administracija užbaigė projekto „Pasvalio 

rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimą (projekto Nr. 20KI-

KP-17-1-01891-PR001). Projektas buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Įrengta 

daugiafunkcinė sporto aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta tvenkinio pakrantė, įrengti 

šaligatviai Taikos ir Savanorių gatvėse bei įrengti suoliukai miestelio skvere. 

Liepos mėnesį baigtas projektas „Pasvalio rajono Saločių miestelio viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas“ įgyvendinimą. Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Siekiant 

pagerinti Saločių miestelio sporto infrastruktūrą, buvo įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė ir vaikų 

žaidimo aikštelė bei stadionas. Gerinant susisiekimo infrastruktūrą buvo rekonstruota Parko gatvė ir 

įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. 

Rugsėjo 5–-6 d. įvyko Bendruomenių sąskrydis bei V tarptautinis amatų ir meno festivalis 

„Vilnonės dienos“. 

Gruodžio 19 d. Raubonių kaimo bendruomenė buvo pripažinta kaip geriausia idėjos 

įgyvendintoja Lietuvoje. 2020 m. bendruomenė dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ 

inicijuojamame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse ir sėkmingai įgyvendino savo idėją 

(sumanyta savo kraštą pristatyti šiuolaikiškai skaitmeninėje erdvėje, supažindinti su lankytinomis 

vietomis bei suteikti reikiamą informaciją. Sudarytas pažintinis turistinis maršrutas, kurio lankytinos 

vietos pažymėtos QR kodais). 

Įgyvendintas projektas „Raubonių bendruomenės vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas 

sutvarkant ir pritaikant viešąją erdvę“. Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerija pagal nacionalinės paramos kaimo bendruomenei taisykles. Dalį lėšų pridėjo 

Pasvalio rajono savivaldybė ir pati bendruomenė. Darbais prisidėjo Saločių seniūnija. Projekto tikslas 

– didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, skatinti juos aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį. Projekto 

įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta ir aktyviam poilsiui pritaikyta viešoji erdvė, įsigyta ir pastatyta 

žaidimų aikštelė, kurią sudaro: lauko gimnastikos kompleksas, žaidimų aikštelės kompleksas, 

karuselė, sūpynės, staliukas su suoliukais. 

Įgyvendinamas projektas „Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas“ įgyvendinimo (projekto Nr. 20KI-KI-17-1-01893-PR001). Projektas finansuojamas 

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir 

gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Siekiant įrengti įvairiapusišką viešąją infrastruktūrą ir ją pritaikyti 

bendruomenės poreikiams, Daujėnų miestelyje planuojama įrengti poilsio ir laisvalaikio zonas bei 

įrengti susisiekimo infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu Daujėnų miestelyje ketinama įrengti 

daugiafunkcinę sporto ir vaikų žaidimų aikšteles, įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką, rekonstruoti 800 

kv. m Baluškių gatvės ir įrengti šaligatvį Liukpetrių g., nuo seniūnijos link autobusų stotelės. 

Įgyvendinamas projektas „Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas“ įgyvendinimo (projekto Nr. 20KK-KP-17-1-02573-PR001). Projektas finansuojamas 

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir 

gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Siekiant pagerinti Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos 

būklę, planuojama įrengti katilinę ir šildymo sistemą, vandens nuotekų ir sanitarinius prietaisus, 

https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2021/03/pusalotas.docx
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2021/03/pusalotas.docx
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2021/03/salociai.docx
https://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2021/03/salociai.docx
https://raubonys.lt/igyvendintas-projektas-rauboniu-bendruomenes-vaiku-ir-jaunimo-uzimtumo-didinimas-sutvarkant-ir-pritaikant-viesaja-erdve/
https://raubonys.lt/igyvendintas-projektas-rauboniu-bendruomenes-vaiku-ir-jaunimo-uzimtumo-didinimas-sutvarkant-ir-pritaikant-viesaja-erdve/
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elektros instaliaciją, atlikti vidaus apdailos darbus. Taip pat bus įrengtas keltuvas, vidaus 

vandentiekis, keičiami mediniai langai ir durys, lentų grindys. 

2020 m. Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstyti 55 

245 Eur. Skirstant savivaldybės lėšas konkurso būdu buvo skelbiamas konkursas, o maksimali vieno 

projekto finansavimo suma siekė 600 Eur. Finansavimą konkurso būdu gavo 59 rajone veiklą 

vykdančios nevyriausybinės organizacijos (29 990 Eur). Likusios lėšos paskirstytos ne konkurso ir 

prisidėjimo būdu iš Nevyriausybinių organizacijų gautoms projektų paraiškoms finansuoti (25 255 

Eur). 

Iš Savivaldybės biudžeto Religinių bendrijų ir bendruomenių rėmimo priemonės konkurso 

būdu Pasvalio rajono Religinių bendruomenių ir bendrijų projektams finansuoti skirta 20 tūkst. Eur. 

Gauti 4 prašymai dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų dalinio projektų finansavimo, finansavimas 

buvo skirtas 4 religinėms bendruomenėms ir bendrijoms: Panevėžio stačiatikių Kristaus prisikėlimo 

parapijos Gegabrastos stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė („Gegabrastų Šv. Mikalojaus cerkvės 

varpinės stogo remontas“, 3 000,00 Eur), Pasvalio r. Skrebotiškio Švč. Jėzaus širdies parapija 

(,,Skrebotiškio Švč. Jėzaus širdies bažnyčios 100-ojo jubiliejaus – parapijos bendruomenės 

stiprinimas“, 3 000,00 Eur), Pasvalio rajono Saločių Šv. Juozapo parapija (,,Saločių Šv. Juozapo 

bažnyčios elektros instaliacijos remontas ir signalizacijos įvedimas“, 6 000,00 Eur), Pasvalio Šv. Jono 

Krikštytojo parapija (,,Vargonų projekto užbaigimas“, 8 000,00 Eur). 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 1.1.5 priemonei ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2020 m. buvo gautas 

16 972 Eur finansavimas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Priemonės 1.1.5. lėšos paskirstytos seniūnijoms, atsižvelgiant į gyventojų skaičių.  

 

Eil. 

Nr. 
Seniūnija Projekto pavadinimas 

Skirta suma, 

Eur 

1. Daujėnų seniūnija   997,00 

1.1. Girsūdų krašto bendruomenė ,,Pažinkim savo šalį“ 498,50 

1.2. Daujėnų krašto bendruomenė ,,Pažinkime Lietuvą“ 498,50 

2. Joniškėlio apylinkių seniūnija  1563,00 

2.1. Nakiškių kaimo bendruomenė ,,Bendrystės sąlygų gerinimas“ 937,80 

2.2. Narteikių bendruomenė ,,Gamta ir mes“ 312,60 

2.3. Meškalaukio kaimo bendruomenė ,,Mus vienija draugystė“ 312,60 

3. Joniškėlio miesto seniūnija  992,00 

3.1. Joniškėlio  miesto bendruomenė ,,Miesto centro laikrodis“ 992,00 

4. Krinčino seniūnija  1284,00 

4.1. Kraštų kaimo bendruomenė 

,,Bendruomenės salės išorės 

drenažo ir lietaus sistemos įrengimo 

darbai“ 

1284,00 

5 Namišių seniūnija  873,00 

5.1. Manikūnų seniūnaitija  ,,Pabūkime kartu“ 291,00 

5.2. Namišių krašto bendruomenė ,,Kad ir lauke, bet patogiai“ 291,00 

5.3. Kiemėnų kaimo bendruomenė 
,,Bendruomenės namų inventoriaus 

atnaujinimas“ 
291,00 

6. Pasvalio apylinkių seniūnija  1903,00 

6.1. Pervalkų bendruomenė 
,,Sporto pavėsinės įrengimo 

baigiamieji darbai“ 
383,00 

6.2. Talačkonių bendruomenė ,,Maisto gamybos įranga“ 380,00 

6.3. Valakėlių bendruomenė ,,Žingsnis gražesnis aplinkos link“ 380,00 

6.4. 
Pasvalio rajono ,,Atžalyno“ 

bendruomenė 
,,Gera pradžia – sėkminga ateitis“ 380,00 

6.5. Ustukių bendruomenė ,,Pažintinė kelionė po Dzūkiją“ 380,00 

7. Pasvalio miesto seniūnija  3541,00 
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Eil. 

Nr. 
Seniūnija Projekto pavadinimas 

Skirta suma, 

Eur 

7.1. 
VŠĮ Veiklių mamų klubas Pasvalio 

filialas 

,,Sensorinis kambarys 

,,Vaivorykštė“ “ 
3541,00 

8. Pumpėnų seniūnija  1515,00 

8.1. Pumpėnų bendruomenė 
,,Patogaus bendruomeniškumo 

stiprinimas“ 
303,00 

8.2. Vilkiškių bendruomenė ,,Mes už sportą“ 303,00 

8.3. Kriklinių bendruomenė ,,Šviestuvai“ 306,90 

8.4. Jurgėnų kaimo bendruomenė 
,,Aktyvi kultūrinė ir švietėjiška 

veikla bendruomenėje“ 
303,00 

8.5. Rinkūnų bendruomenė 
,,Sporto ir poilsio zonų 

atnaujinimas“ 
299,10 

9. Pušaloto seniūnija  1188,00 

9.1. Deglėnų bendruomenė  
,,Bendruomenės namų tvarkymas ir 

atnaujinimas“ 
1188,00 

10. Saločių seniūnija  1578,00 

10.1. Žilpamūšio krašto bendruomenė ,,Pažinkime gimtąjį kraštą kartu“ 1578,00 

11. Vaškų seniūnija  1538,00 

11.1. Norių krašto bendruomenė 
,,Vaikų žaidimo aikštelės 

įrengimas“ 
1538,00 

Iš viso: 16 972,00 

 

COVID-19 (koronavirusinė infekcija) 

 

Vadovaujantis Įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-

19 plitimo prevencijos“ bei siekdamas užtikrinti gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymą ir medicinos pagalbos teikimą rajono gyventojams, nuo 

2020 m. kovo 9 d. Savivaldybės teritorijoje paskelbta gripo epidemija, kaip COVID-19 plitimo 

prevencija. 

Kovo 13–27 d. paskelbtos privalomos dviejų savaičių atostogos, stabdant ugdymo procesą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. 

sprendimu Nr. V-499, nuo 2020 m. kovo 24 d. visiems sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš 

užsienio valstybių ir neturintiems COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinių simptomų, 

skiriama 14 dienų izoliacija savivaldybių administracijų numatytose patalpose – Panevėžio profesinio 

rengimo centro bendrabutis (Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio apyl. sen., Pasvalio r.). Lengvai 

sergančių izoliavimui numatytos patalpos: VšĮ Pasvalio ligoninė Geležinkeličių g. 70, Pasvalys; VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras Geležinkeličių g. 70, Pasvalys; Pasvalio 

„Riešuto“ mokykla P. Vileišio g. 8, Pasvalys. 

Balandžio 6 d. Pasvalio rajone nustatytas pirmas koronaviruso atvejis. 

Taryba 2020 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. T1-79 nusprendė , kad UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ visais nustatytais keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais 

karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje metu keleivius vežtų nemokamai. 

Balandžio 16 d. VšĮ Pasvalio ligoninės patalpose, esančiose Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, 

veiklą pradėjo Karščiavimo klinika (toliau – Klinika). Klinikos vadovas – VšĮ Pasvalio PASPC 

vyriausiasis gydytojas Vilius Povilionis. Klinika įsteigta teikti ambulatorines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams.  

Taryba 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-133 priėmė sprendimą „Dėl nekilnojamojo 

turto, patalpų nuomos, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo dėl 

koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo“, kuriame nuspręsta: 
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1. Suteikti mokesčių lengvatas: 

1.1. nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėjimo nekilnojamojo turto ir žemės 

savininkams, už Pasvalio rajono savivaldybėje esantį privačios nuosavybės teise valdomą 

nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, kuriuose yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, 

sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, 

barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo automatų salonų 

veikla, parduotuvių, prekybos, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, 

optikos prekių ir ortopedijos technikos priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus 

prekiaujančių maisto prekėmis, veikla; 

1.2. žemės nuomos mokesčio valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) už valstybinės 

žemės, kurioje yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, 

poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų 

pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, 

prekybos, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir 

ortopedijos technikos priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus prekiaujančių 

maisto prekėmis, nuomą. 

1.3. už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomą ir komunalinius 

mokesčius patalpų nuomotojams, kuriose yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, 

sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų,  kavinių, grožio 

paslaugų teikimo, vaistinių, parduotuvių, prekybos, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra prekyba 

maisto produktais ir veterinarijos veikla. 

2. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, žemės mokesčių, valstybinės žemės nuomos mokesčių 

lengvatos mokėtojams, numatytiems šio sprendimo 1 punkte, bus svarstomos ir Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimai bus priimami, pasibaigus karantino režimo laikotarpiui, šia tvarka: 

2.1. nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojai pateikia Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijai  prašymus pagal šio sprendimo 1 priedą; 

2.2. žemės mokesčių mokėtojai, valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai) pateikia Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijai prašymus pagal šio sprendimo 2 priedą; 

2.3. patalpų nuomotojai pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijai laisvos formos 

prašymą, kurio pagrindu Savivaldybės administracijos komisija galėtų objektyviai įvertinti prašymo 

suteikti lengvatą pagrįstumą. Prašyme turi būti nurodytas laikotarpis, kurio metu įmonė nevykdė arba 

iš dalies vykdė veiklą; 

2.4. prašymai pateikiami iki 2020 m. liepos 27 d. ; 

2.5. prašymus nagrinėja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija, kuri rengia ir teikia Pasvalio rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektus dėl 

visiško, dalies atleidimo  ar neatleidimo nuo mokesčių. 

Rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai paskelbus labiausiai 

koronaviruso paveiktų savivaldybių sąrašą, tarp jų pateko ir Pasvalio rajonas. 

Savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. DV-557 „Dėl 

komisijos sudarymo“ sudarė komisiją prašymams dėl nekilnojamojo turto, patalpų nuomos, žemės ir 

valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo, susijusio su koronaviruso (COVID-19) 

plitimo sukeltų pasekmių mažinimu, išnagrinėti. Komisijos nariais paskirti Savivaldybės 

administracijos atstovai, Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, Savivaldybės tarybos 

nariai Vilhelminas Janušonis ir Igoris Malinauskas.  

Komisijai pavesta išnagrinėti prašymus, teikti siūlymus, parengti ir pateikti Tarybai 

sprendimo projektus dėl visiško, dalies atleidimo ar neatleidimo nuo mokesčių. Parengti sprendimų 

projektai ir rugsėjo 30 d. priimti Tarybos sprendimai:  

Nr. T1-168 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų“ – vienam pareiškėjui 50 proc. 

sumažintas valstybinės žemės nuomos mokestis; 

Nr. T1-169 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų“ – sumažintas nekilnojamojo turto 

mokestis už 2020 metus: vienam pareiškėjui 100 proc., kitam – 50 proc. 

Nr. T1-170 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos 

mokesčių lengvatų suteikimo“ – pareiškėjas atleistas nuo Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės 
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teise priklausančių patalpų nuomos mokesčio mokėjimo už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 

2020 m. birželio 16 d. 

Taryba spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-214 pareiškėjui 70 proc. sumažino Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 

2020 m. birželio 16 d. 

Taryba lapkričio 25 d. priėmė sprendimą Nr. T1-224 „Dėl nekilnojamojo turto, patalpų 

nuomos, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos ligos) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo“, kuriame nusprendė:  

1. Suteikti mokesčių lengvatas: 

1.1. nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėjimo nekilnojamojo turto ir žemės 

savininkams, už Pasvalio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) esantį privačios nuosavybės 

teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, kuriuose yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, 

pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, 

restoranų, kavinių, barų veikla;  

1.2. žemės nuomos mokesčio valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) už valstybinės 

žemės, kurioje yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, 

poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, veikla nuomą;  

1.3. už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomą ir komunalinius 

mokesčius patalpų nuomotojams, kuriose yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, 

sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų,  kavinių veikla.  

2. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos 

mokėtojams, numatytiems šio sprendimo 1 punkte, bus svarstomos ir Savivaldybės tarybos 

sprendimai bus priimami šia tvarka: 

2.1. nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojai pateikia Savivaldybės administracijai  prašymus 

pagal šio sprendimo 1 priedą; 

2.2. žemės mokesčių mokėtojai, valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai) pateikia 

Savivaldybės administracijai prašymus pagal šio sprendimo 2 priedą; 

2.3. patalpų nuomotojai pateikia Savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą, kurio 

pagrindu Savivaldybės administracijos komisija galėtų objektyviai įvertinti prašymo suteikti lengvatą 

pagrįstumą. Prašyme turi būti nurodytas laikotarpis, kurio metu fizinis ar juridinis asmuo nevykdė 

arba iš dalies vykdė veiklą; 

2.4. prašymus nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija, kuri rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimo projektus dėl atleidimo, atleidimo iš 

dalies  ar neatleidimo nuo mokesčių; 

2.5. parengtus komisijos sprendimo projektus Savivaldybės taryba svarsto pirmame posėdyje 

pusmečiui pasibaigus arba per du mėnesius nuo ekstremaliosios situacijos Lietuvoje atšaukimo. 

2.6. nagrinėjami prašymai, pateikti po 2020 m. spalio 1 d. 

3. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. 

sprendimą Nr. T1-133 „Dėl nekilnojamojo turto, patalpų nuomos, žemės ir valstybinės žemės nuomos 

mokesčių lengvatų suteikimo dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo“. 

Lapkričio 27 d. Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje aptarta situacija Pasvalio 

socialinių paslaugų centre. 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija, gruodžio 2 d. posėdyje išklausiusi Švietimo ir 

sporto skyriaus informaciją apie nustatytus koronaviruso infekcijos (COVID-19) atvejus švietimo 

įstaigose, siūlė Savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimą dėl infekcijų plitimą 

ribojančio režimo taikymo švietimo įstaigose ir nuo gruodžio 7 d.: 

• Pradinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu. 

• Švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

rekomenduoti vykdyti tik vaikų priežiūrą, ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu. 

• Neformalųjį vaikų švietimą vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti. 

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 3 d. įvesti gyventojų judėjimo ribojimus. 

Gruodžio 17 d. Savivaldybės ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pasitarime aptartas 

sveikatos priežiūros įstaigų darbas šventiniu laikotarpiu. 
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ATSTOVAVIMAS 

 

Savivaldybės mero dalyvavimas ir Tarybos atstovavimas, delegacijų ir valdžios atstovų 

priėmimas 

 

 - sausio 15 d. Savivaldybėje lankėsi Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovai, susitikime dalyvavo ir Savivaldybės tarybos nariai, Pasvalio rajono verslininkai, 

Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė, Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktorė 

Audronė Biguzienė bei Pasvalio skyriaus specialistai (susirinkusieji diskutavo apie didžiajai daliai 

mūsų rajono verslininkų aktualias problemas); 

 - sausio 19 d. dalyvavo ataskaitiniame LPS „Bočiai“ Pasvalio skyriaus susirinkime; 

 - sausio 27 d. dalyvavo Pasvalio rajono Žadeikių miške vykusiame Holokausto aukų atminimo 

dienos minėjime; 

 - vasario 13 d. dalyvavo Pasvalio muzikos mokykloje jaunųjų muzikantų CD disko 

pristatyme, skirtame mokyklos 60-mečiui; 

 - vasario 18 d. Savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

viceministras Arūnas Plikšnys, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės 

politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Meilė Labeikytė; 

 - vasario 20 d. dalyvavo Lietuvos kultūros centrų salės iškilmingame atidarymo renginyje; 

 - vasario 26 d. Savivaldybėje vyko pasitarimas dėl pasiruošimo koronaviruso infekcijos 

(COVID-19 ligos) protrūkiui (dalyvavo VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro, 

VšĮ Pasvalio ligoninės, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Panevėžio departamento Pasvalio skyriaus ir savivaldybės atstovai); 

 - kovo 6 d. Biržų r. sav., Likėnuose, pasirašė tarptautinio turizmo bendradarbiavimo sutartį 

„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“; 

 - kovo 9 d. Pasvalio krašto muziejuje dalyvavo susitikime su Europos parlamento nare, Kovo 

11-osios akto signatare Rasa Juknevičiene; 

 - kovo 11 d. dalyvavo renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

trisdešimtmetį; 

 - gegužės 29 d. Lietuvos–Latvijos pasienyje dalyvavo projekto „Pažinkime kaimynus 

Žiemgaloje 2020“ atidaryme; 

 - birželio 19 d. Pasvalio r. Vaškų gimnazijoje dalyvavo mokyklų vadovų pasitarime; 

 - birželio 27 d. dalyvavo XV Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“; 

 - birželio 29 d. dalyvavo Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centro renginiuose, 

skirtuose Globėjų dienai paminėti; 

 - rugpjūčio 1 d. dalyvavo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos Karaliaus Žygimanto 

Augusto 500-ųjų gimimo metinių minėjime; 

 - rugpjūčio 22 d. dalyvavo Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios 100 metų jubiliejaus 

minėjime; 

 - rugpjūčio 26 d. dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda 

Biržuose; 

 - rugpjūčio 30 d. dalyvavo Pasvalio Švento Jono Krikštytojo bažnyčios naujų vargonų 

atidengimo iškilmėse ir poeto Bernardo Brazdžionio literatūros premijos įteikimo ceremonijoje; 

 - rugsėjo 19 d. dalyvavo Pasvalio miesto „Pasvaliui – 523“ šventiniuose renginiuose, 

paminklo, skirto pagerbti poeto Bernardo Brazdžionio atminimą, pristatymo renginyje; 

 - rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos prezidentūroje ir Valdovų rūmuose dalyvavo Regionų 

forume-2020; 

 - rygsėjo 21 d. Biržuose dalyvavo karių palydėtuvėse į Jungtinių Tautų vadovaujamą operaciją 

Malio Respublikoje; 

 - rugsėjo 25 d. Panevėžyje „Cido“ arenoje dalyvavo  IQ Forume „Panevėžys globaliame 

pasaulyje: skaitmenizacijos ir švietimo tandemas“; 



 34 

 - rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos kvietimu Valdovų rūmuose 

dalyvavo Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono ir pirmosios ponios Brigitte Macron garbei 

surengtoje iškilmingoje vakarienėje; 

 - spalio 1 d. dalyvavo Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ 50 metų jubiliejiniame renginyje; 

 - spalio 8 d. Pakruojyje dalyvavo Tarptautinio turizmo projekto „Pažinkime kaimynus 

Žiemgaloje!” prizų traukime. 

 

Lietuvos savivaldybių asociacija 

 

Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) – tai organizacija, atstovaujanti savo narėms 

– 60-iai miestų ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, atstovauja 

joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose tarptautinėse 

organizacijose, stiprina vietos savivaldą, formuoja savivaldybių veiklos strategiją ir koordinuoja jų 

veiklą atskirose srityse (aplinkos apsaugos, finansų ir ekonomikos, energetikos, socialinės apsaugos, 

sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros, tarptautinių ryšių, viešųjų pirkimų, žemės valdymo ir kaimo 

reikalų). 

Taryba 

 

LSA tarp suvažiavimų vadovauja taryba, į kurią įeina savivaldybių – LSA narių merai 

(Pasvalio rajono savivaldybę atstovauja Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas) arba jų įgalioti 

merų pavaduotojai, LSA prezidentas bei viceprezidentai (jeigu jie nėra merai). 

 

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdymo struktūra 

 
 

 

Suvažiavimas 

 

Aukščiausioji LSA atstovaujamoji institucija yra LSA narių atstovų suvažiavimas (toliau – 

Suvažiavimas). Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi LSA narių atstovai.  

Savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-78  išrinko Savivaldybės 

tarybos narius – Nijolę Matulienę ir Šarūną Varną, o Savivaldybės merą Gintautą Gegužinską 

delegavo Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui atstovauti Pasvalio rajono savivaldybei Lietuvos 

savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime. 

Birželio 30 d. įvyko LSA suvažiavimas, jame pristatyti svarbiausi asociacijos darbai skatinant 

savivaldybių savarankiškumą ir aktyvesnį dialogą su centrine valdžia. LSA prezidentas Mindaugas 

Sinkevičius akcentavo pagrindinius asociacijoje įvykusius pokyčius. 
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Rugpjūčio 28 d. vyko LSA valdybos narių nuotolinis susitikimas, kuriame aptartas Regionų 

plėtros tarybų steigimas, apsaugos priemonių įsigijimo procedūros, Ateities ekonomikos DNR planas. 

Savivaldybių merai diskutavo ir apie Lietuvos ligoninių bendradarbiavimo modelių pilotavimo 

projektą, kurį finansuoja ir prižiūri Europos Komisija, o įgyvendina „Ernst & Young Baltic“. 

Lapkričio 6 d. pirmą kartą nuotoliniu būdu posėdžiavusi Lietuvos savivaldybių asociacijos 

taryba patvirtino pagrindinius LSA siūlymus dėl 2021 metų biudžeto – nemažinti savivaldybių 

pajamų ir suteikti galimybes vykdyti investicinius projektus įsteigiant naują savivaldybių finansinio 

savarankiškumo instrumentą – Savivaldybių paskolų ir garantijų fondą.  

 

Panevėžio regiono plėtros taryba 

 

Panevėžio regiono plėtros taryba (toliau – PRP taryba) priima sprendimus, susijusius su 

tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu. PRP taryboje Pasvalio rajono savivaldybei atstovauja 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas (nuo 2019 m. rugsėjo 3 d., kaip PRP tarybos pirmininko 

pavaduotojas) ir 2019 m. birželio 26 d. Nr. T1-147 Pasvalio rajono tarybos sprendimu į Panevėžio 

regiono plėtros tarybą deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Kairys. 

Sausio 10–16 d. vyko PRP tarybos posėdis, organizuotas raštytinės procedūros tvarka. PRP 

taryba sprendimu pakeitė priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas, finansuojamos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą. 

Sąraše pakeistos projektų „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Krekenavos miestelyje, 

Panevėžio rajone“, „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone“ ir 

„Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio rajone“ vertės pagal baigtiems 

projektams išmokėtas lėšas, pakeisti projekto „Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės 

atnaujinimas“ finansavimo šaltiniai pagal pakeistą projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir 

padidintos projektų „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio rajone“ ir 

„Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ ES struktūrinių fondų lėšų vertės nekeičiant 

bendros projekto vertės. 

Vasario 28 d. Kupiškio rajone įvyko PRP tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyta 12 

klausimų. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininko pavaduotojas Gintautas Gegužinskas. 

Pristatyti regioninio planavimo sistemos pokyčiai, naujai planuojamo rengti regiono plėtros 

plano strategijos ir priemonių rengimo principai bei plano rengimo etapai, pateikta informacija apie 

Tarybos darbą per praėjusius metus, Tarybos narių dalyvavimą posėdžiuose, pristatyta Panevėžio 

regiono 2014–2020 metų plėtros plano metinė ataskaita, pateikta informacija apie Panevėžio regione 

vykdomų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą. 

 Kovo 16–20 d. vyko PRP tarybos posėdis rašytinės procedūros tvarka. Taryba balsavo ir 

priėmė sprendimus, susijusius su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių 

projektų planavimu ir įgyvendinimu bei Panevėžio regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimu. 

Balandžio 15–21 d. vyko PRP tarybos posėdis, organizuotas rašytinės procedūros tvarka, 

kuriame svarstyti 4 klausimai. Tarybos sprendimais pakeistuose Panevėžio regiono projektų, 

finansuojamų pagal priemones „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ bei „Didžiųjų miestų 

kompleksinė plėtra“, sąrašuose patikslinta informacija apie projektus pagal SFMIS2014 duomenis. 

 Gegužės 11–15 d. PRP taryba svarstė klausimus dėl projektų, fiansuojamų pagal priemones 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ bei 

Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, Panevėžio regiono projektų sąrašų pakeitimo. 

 Gegužės 28 d.–birželio 3 d. vykusiame posėdyje, organizuotame rašytinės procedūros tvarka, 

svarstyti 4 klausimai. 

Liepos 1 d. Biržų pilies arsenalo salėje įvyko PRP tarybos posėdis, kuriame dalyvavo AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) atstovai, pristatę ESO bendradarbiavimo su 

savivalda strategines kryptis ir prioritetus, ESO ir savivaldybių bendradarbiavimo projektus. Jie 

supažindino su ESO investicijomis Panevėžio regione per 2019–2020 metus bei pakvietė Panevėžio 

regiono savivaldybių merus bendradarbiauti ieškant bendrų sprendimo būdų. Posėdyje Taryba priėmė 

sprendimus dėl Panevėžio regiono 2021–2027 m. plėtros plano darbo grupės sudarymo, Panevėžio 
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regiono 2014–2020 m. plėtros plano pakeitimo bei pritarė Panevėžio miesto savivaldybės projekto 

„Socialinio būsto plėtra“ papildomam finansavimui. 

 Liepos 28 d.–rugpjūčio 3 d. vyko Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis rašytinės 

procedūros tvarka, svarstyti 3 klausimai, vienas iš jų – PRP tarybos nariai pritarė Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos prašymui dėl papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamam projektui 

„Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke“. Papildomo 

finansavimo poreikis atsirado dėl objektyvių priežasčių, kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos 

rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu. 

 Rugsėjo 1–7 dienomis vykusiame posėdyje, organizuotame rašytinės procedūros tvarka, PRP 

tarybos nariai svarstė 3 klausimus. Taryba balsavo ir priėmė sprendimus, susijusius su 2014–2020 

metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų įgyvendinimu. 

Spalio 2–5 dienomis vyko PRP  tarybos posėdis rašytinės procedūros tvarka, kuriame priimtas 

sprendimas dėl pasiūlymų Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano konkretizuotiems 

sprendiniams pateikimo. Įvertinusi Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių 

reikšmę Panevėžio regiono plėtrai ir atsižvelgdama į Panevėžio regiono plėtros tarybos narių 

pasiūlymus, Panevėžio regiono plėtros taryba nusprendė teikti Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano konkretizuotų sprendinių. 

Spalio 21–27 dienomis vykusiame RPR tarybos posėdyje, organizuotame rašytinės 

procedūros tvarka, svarstyti 2 klausimai. 

2020 m. spalio 28 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-215 „Dėl Panevėžio 

regiono plėtros tarybos steigimo“. Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame 

regione planuos ir koordinuos regiono plėtros taryba – savarankiškas juridinis asmuo, turintis 

įstatymu nustatytą kompetenciją. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusio Regioninės plėtros įstatymo 

nauja redakcija (toliau – RPĮ) įtvirtinamas principas – įgyvendinti regioninę politiką 

decentralizuotai, daugiau galių suteikiant regionų plėtros taryboms. 

Minėtame Savivaldybės tarybos sprendime nuspręsta: 

1. Steigti Panevėžio regiono plėtros tarybą kartu su Biržų rajono savivaldybe, Kupiškio 

rajono savivaldybe, Panevėžio miesto savivaldybe, Panevėžio rajono savivaldybe, Rokiškio rajono 

savivaldybe. 

2. Pritarti Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo sutarties projektui. 

3. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės merą Gintautą Gegužinską pasirašyti Panevėžio 

regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. 

4. Pritarti Panevėžio regiono plėtros tarybos nuostatų projektui. 

5. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės merą Gintautą Gegužinską dalyvauti Panevėžio 

regiono plėtros tarybos steigiamajame susirinkime, balsuoti už Panevėžio regiono plėtros tarybos 

nuostatų, Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento ir Panevėžio regiono plėtros 

tarybos kolegijos personalinės sudėties patvirtinimą ir pasirašyti Panevėžio regiono plėtros tarybos 

nuostatus. 

6. Deleguoti į Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegiją Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos narį Antaną Kairį. 

7. Nustatyti, kad Panevėžio regiono plėtros tarybai, kaip Pasvalio rajono savivaldybės 

stojamasis įnašas, perduodamas Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis 

finansinis turtas iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto – 2000,00 Eur (du tūkstančius eurų). 

Spalio 28–lapkričio 4 dienomis vyko Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis rašytinės 

procedūros tvarka. Taryba sprendimu pakeitė priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra“ regiono projektų sąrašą. Į sąrašą įtrauktas naujas projektas „Maisto 

/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Panevėžio regione“. Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centro planuojamo įgyvendinti projekto bendra vertė yra 903 663,13 Eur, iš kurių ES fondų 

lėšų – 768 113,66 Eur. Projektu numatoma sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo 

pajėgumus – 3771 tonas per metus. 

 Gruodžio 11 d. nuotoliniu būdu vyko PRP tarybos posėdis, kuriame buvo diskutuojama apie 

galimybes kurti regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemą, siūlomus 



 37 

tolimojo (tarpmiestinio) susisiekimo pokyčius, 2021 m. mokinių priėmimą į Panevėžio regione 

esančias profesinio mokymo įstaigas. 

 Gruodžio 22–30 dienomis vykusiame posėdyje, organizuotame rašytinės procedūros tvarka, 

svarstyti 2 klausimai. 

 

Panevėžio kolegijos taryba 

 

Panevėžio kolegijos taryba yra kolegialus Panevėžio kolegijos valdymo organas. Ji yra 

Panevėžio kolegijos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, 

socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius. 

Panevėžio kolegijos taryba sudaryta iš 9 narių. 

Panevėžio kolegijos Akademinė taryba 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. V4-14. Kolegijos 

tarybos pirmininku išrinko Sigitą Gailiūną, akcinės bendrovės „Lietkabelis“ generalinis direktorius, 

tarybos pirmininko pavaduotoju – Gintautą Gegužinską. 

Nariai: 

dr. Donatas Aviža, Technologijos mokslų fakulteto docentas; 

dr. Rasa Glinskienė, Socialinių mokslų fakulteto docentė; 

Rima Adomaitienė, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė; 

Reda Jonušauskienė, Socialinių mokslų fakulteto lektorė; 

Justas Kirailis, Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentas, Biomedicinos mokslų 

fakulteto studijų programos „Kineziterapija“, KTP-18 akademinės grupės studentas; 

prof. dr. Rimantas Didžiokas, Klaipėdos universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas, 

profesorius; 

Raimondas Dambrauskas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius. 

Panevėžio kolegijos taryba sudaryta 5 metų kadencijai.  

2020 metais vyko 3 Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiai virtualioje posėdžių auditorijoje. 

Buvo patvirtinti kolegijos veiklai aktualūs dokumentai, patvirtintas Kolegijos tarybos darbo 

reglamentas, Kolegijos tarybos veiklos ataskaita už 2019 m., priimti kiti sprendimai, susiję su turto 

nuoma, teisės aktų pasikeitimais. 

 

Atstovavimas Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongresas 

 

Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresas (ET VRVK) – yra konsultacinis 

Europos Tarybos organas, vietos ir regionų valdžių asamblėja, atstovaujanti beveik dviems šimtams 

tūkstančių vietos ir regionų savivaldybių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių. 

Kongresą sudaro dveji rūmai – Vietos valdžios ir Regionų. Abeji Kongreso rūmai į Strasbūre 

organizuojamas plenarines sesijas susirenka du kartus per metus. Komitetų posėdžiai vyksta 

dažniausiai po tris kartus per metus. 

Statutinis forumas tarp Kongreso sesijų veikia Kongreso vardu. Komitete Lietuvai atstovauja 

Lietuvos delegacijos narys Gintautas Gegužinskas. 

Monitoringo komiteto funkcijos apima Europos Tarybos Vietos savivaldos chartijos 

įgyvendinimo priežiūros bei vietos ir regionų valdžių rinkimų monitoringo klausimus. Komitetas 

rengia ataskaitas apie vietos ir regionų demokratiją Europoje. Komitete Lietuvai atstovauja Gintautas 

Gegužinskas, Nijolė Dirginčienė. 

Kongreso misija – stiprinti vietos ir regionų demokratiją Europoje, skatinti diskusijas dėl 

vietos ir regionų savivaldos tobulinimo, administracinių gebėjimų stiprinimo priemonių. 

 Kongresas atlieka bendro pobūdžio vietos savivaldos padėties kiekvienoje valstybėje, 

pageidaujančioje tapti Europos Tarybos nare tyrimus (toks tyrimas Lietuvoje buvo atliktas 1995 m.) 

bei reguliariai atlieka Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo valstybėse narėse tyrimus 

(tokie tyrimai Lietuvoje buvo atlikti 2001 ir 2012 m.). 

Lietuva į ET VRVK deleguoja aštuonis atstovus (keturis tikruosius ir keturis pakaitinius) – 

atitinkamai po du tikruosius ir po du pakaitinius narius į Vietos valdžios rūmus ir į Regionų rūmus. Į 

Vietos valdžios rūmus deleguojami savivaldybių merai, į Regionų rūmus – savivaldybių tarybų nariai, 
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kurie kartu yra ir regionų plėtros tarybų nariai. Atstovus į Vietos valdžios rūmus skiria Lietuvos 

savivaldybių asociacija, atstovus į Regionų rūmus – Ministras Pirmininkas Vidaus reikalų 

ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos teikimu. 

 Remiantis Delegacijos sudarymo tvarka, nacionalinė delegacija ET VRVK formuojama 

atsižvelgiant į subalansuotą atstovavimą Lietuvos Respublikos regionams, savivaldybėms ir 

politinėms partijoms vietos ir regionų valdžios institucijose. Paprastai laikomasi principo, kad 

delegacijoje yra skirtingų šalies regionų atstovai. Taip pat paisoma proporcingo moterų ir vyrų 

pasiskirstymo Lietuvos Respublikos vietos ir regionų valdžios institucijose. Nuo 2007 m., Europos 

Tarybai priėmus naują Kongreso chartiją, reikalaujama, kad kiekvienoje nacionalinėje delegacijoje 

būtų ne mažiau kaip 30 proc. mažiau atstovaujamos lyties atstovų (skyrius 2 d) (Lietuvos atveju tai 

reiškia, kad delegacijoje turi būti bent 3 kitos lyties atstovai). 

Lietuvos savivaldybės Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese atstovauja: 

Vietos valdžios rūmuose – Gintautas Gegužinskas, Pasvalio r. savivaldybės meras ir Nijolė 

Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė. 

Daugiau informacijos apie ET VRVK rasite šioje nuorodoje: 

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

2020 metais Gintautas Gegužinskas atstovavo Lietuvai: 

vasario 10–12 dienomis komandiruotė Meco mieste, Prancūzijos Respublikoje, dalyvavo ET 

VRVK Monitoringo komiteto posėdyje 

Kovo 15–19 dienomis numatyta komandiruotė į Strasbūrą, Prancūzijos Respublikoje, 

dalyvauti ET VRVK 38-ojoje sesijoje buvo atšaukta dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos). 

Rugsėjo 28 dieną dalyvavo ET VRVK 39-ojoje sesijoje nuotoliniu būdu. 
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Gerbiamieji Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai, Savivaldybės tarybos nariai, praėjo dar 

vieni darbo metai, kurie buvo kitokie. 2020 metai visiems mums tapo rimtu iššūkiu dėl užklupusios 

koronaviruso infekcijos (COVID-19) pandemijos, kai turėjome išmokti kitaip dirbti, bendrauti ir 

gyventi. Dėl pandemijos paskelbtas karantinas koregavo planus ir įsipareigojimus, tačiau nepaisant 

iškilusių sunkumų, buvo vykdomi numatyti darbai, įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, sėkmingai 

teikiamos paslaugos gyventojams. 

Ataskaitą parengėme apibendrinus Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų 2020 m. veiklos ataskaitas. Dėkoju Jums visiems, kad greitai ir gerai prisitaikėte prie naujų 

nuotolinio bendravimo sąlygų, už komandinį darbą, aktyvumą, supratingumą, diskusijas, nes visa tai 

lėmė bendrų tikslų įgyvendinimą. Kartu padarėme nemažai darbų, palaikėme vieni kitus ir aktyviai 

reiškėme savo nuomonę, ginčijomės ir nepaisant skirtingų nuomonių ir išsakytų skirtingų pozicijų 

radome sprendimų būdus ir bendrą sutarimą.  

Mūsų laukia vėl nauji darbai, nauji iššūkiai, o būdami susitelkę, vieningi, gerbdami vieni kitus 

toliau dirbsime Pasvalio krašto žmonėms! 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos vardu – 

Pasvalio rajono savivaldybės meras G. Gegužinskas 


