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Pasvalio rajono savivaldybės
2021 m. veiklos ataskaita

2022
Pasvalys

Pasvalio rajono
plėtros vizija
Pasvalio kraštas – sveika, veikli bendruomenė,
gyvenanti kokybiškoje ir saugioje aplinkoje, vystanti
inovatyvų žemės ūkį ir produkcijos perdirbimą,
pažintinį turizmą, sauganti kultūros paveldą ir unikalią
pasvalietišką tarmę.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Teritorijos (žemės plotas) km² – 1 289

Gyventojai – 22 575
(2022 m. sausio 1 d. išankstiniais Statistikos departamento duomenimis)

Seniūnijos – 11

Seniūnaitijos – 39

Bendruomenės – 46

DEMOGRAFINĖ SITUACIJA
Gimimų registravimas
2021 m. Pasvalio r. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 168 vaikai, 87 berniukai ir 81
mergaitė. (2020 m. įregistruoti 148 gimimai, 2019 m. įregistruoti 224).

Į apskaitą įtraukti vaikai (LR piliečiai) gimę užsienyje – 42 (Jungtinė Karalystė – 16,
Norvegija – 9, Danija – 6, Vokietija – 4, Airija – 3, Nyderlandai – 2, Ispanija – 1, Ukraina – 1).
6 vaikų vienas iš tėvų užsienio pilietis: (tėvas) Jemeno, Norvegijos, Jungtinės Karalystės,
Vokietijos, Ispanijos piliečiai; 1 vaiko mama – ukrainietė.
Pagal vaikų gimimo seką šeimoje daugiausia gimsta pirmųjų (58) ir antrųjų (72) vaikų.
2021 metais trečią vaiką gimdė 21 moteris, ketvirtas vaikas gimė 7 šeimose, penktas vaikas
gimė 2 šeimose, dviejose šeimose gimė 7-as, vienoje šeimoje – 8-as vaikas.

Mirčių registravimas

Pasvalio rajono savivaldybės meras
Gintautas Gegužinskas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Povilas Balčiūnas

Pasvalio rajono savivaldybės mero
pavaduotojas
Stanislovas Kiudis

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Paulius Petkevičius

SAVIVALDYBĖS TARYBA
Taryboje darbą tęsia 2019 –2023 m. kadencijos 25 tarybos nariai (įstaty mų
nustatyta tvarka demokratiška i išrinkti Savivaldybės bendruomenės atstovai).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Pasvalio
rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) veiklos reglamentu,
Savivaldybės meras 2021 metais planavo Savivaldybės tarybos veiklą, sudarė
Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikė Savivaldybės tarybos
sprendimų projektus, šaukė Savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems
pirmininkavo, koordinavo Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą,
pasirašė Savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo,
protokolus. Visi Savivaldybės tarybos posėdžiai buvo atviri, tiesiogiai transliuoti
„Youtube“ kanale, o Savivaldybės tarybos posėdžio archyvinė vaizdo ir garso
medžiaga paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje ir „Youtube“ kanale.
Rugsėjo 9 d. Savivaldybės merui pateiktas Savivaldybės tarybos narių – L.
Kruopio, S. Vainausko ir G. Žardecko pareiškimas „Dėl frakcijos pavadinimo
keitimo“, kad keičiamas frakcijos pavadinimas į – opozicinė Lietuvos regionų
partijos frakcija.
Gruodžio 20 d. Savivaldybės merui pateiktas Savivaldybės tarybos narių – J.
Jovaišienės, V. Linkevičiaus, N. Matulienės, N. Trinskienės pareiškimas „Dėl
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ Pasvalio rajono savivaldybės taryboje.

Jungtinė Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų ir Lietuvos
socialdemokratų partijų frakcija
Jurgita Vaitiekūnienė
(frakcijos pirmininkė)
Zenonas Zimkus
(pirmininko pavaduotojas)
Rasa Andžiuvienė
Gintautas Gegužinskas
Vilhelminas Janušonis
Antanas Kairys
Stanislovas Kiudis
Rimvydas Mitkus
Regina Mitrienė
Helena Simonaitienė
Antanas Sudavičius
Eglė Vegytė-Anilionė
Šarūnas Varna

Opozicinė Lietuvos regionų
partijos frakcija
Gediminas Žardeckas
(frakcijos pirmininkas)
Linas Kruopis
Stasys Vainauskas

Opozicinė demokratų frakcija ,,Vardan
Lietuvos“
Jūratė Jovaišienė
(frakcijos pirmininkė)
Vladas Linkevičius
Nijolė Matulienė
Neringa Trinskienė

Opozicinė Darbo ir Valstiečių ir
žaliųjų frakcija
Remigijus Janušis
Igoris Malinauskas
Rimas Želvys

Frakcijoms nepriklauso:
Visuomeninio rinkimų
komiteto „Už savo kraštą“
atstovai
Gediminas Andrašūnas
Algirdas Mulevičius

FRAKCIJOS

SAVIVALDYBĖS TARYBA

SAVIVALDYBĖS TARYBA
VEIKLA
Savivaldybės meras 2021 metais sušaukė 10 Savivaldybės
tarybos posėdžių ir jiems pirmininkavo, koordinavo
Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą.
Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją dėl koronaviruso
infekcijos (COVID-19 ligos), valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos paskelbimą, 8 iš 10 Savivaldybės tarybos posėdžių
vyko nuotoliniu būdu.
Savivaldybės tarybos nariai svarstė 278 sprendimų
projektus, priėmė 271 Savivaldybės tarybos sprendimą.

Priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius 2019–2021 m.

2021 m.

2020 m.

2019 m.

271

260

265

SAVIVALDYBĖS TARYBA
VEIKLA
Darbotvarkės klausimų skaičius
12.22
11.24
10.29
09.29
08.25
06.23
05.26
04.28
03.31
02.24

43
28
11
31
18
31
23
22
26
43

Savivaldybės tarybos posėdžiuose buvo svarstomi su savivaldybės bendruomenės
gyvenimu susiję klausimai, sprendžiamos svarbiausios problemos, priimti rajono
gyventojams reikšmingi sprendimai.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOLEGIJA

Eil. Nr.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAI

KOLEGIJOS
POSĖDŽIŲ
SKAIČIUS /
DALYVAVO

Lankomumas
(proc.)

Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-145 sudaryta Pasvalio
rajono savivaldybės tarybos kolegija iš 10 Savivaldybės 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 pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai. Kolegijos posėdžių metu daromas
garso įrašas, kuris laikomas posėdžio protokolu. 2021 metais buvo sušaukta 11 Kolegijos
posėdžių.

1.

Gintautas Gegužinskas

11/11

100

2.

Vilhelminas Janušonis

11/8

73

3.

Stanislovas Kiudis

11/11

100

4.

Igoris Malinauskas

11/11

100

5.

Nijolė Matulienė

11/11

100

6.

Algirdas Mulevičius

11/10

91

7.

Antanas Sudavičius

11/8

73

8.

Neringa Trinskienė

11/9

82

9.

Jurgita Vaitiekūnienė

11/11

100

10.

Gediminas Žardeckas

11/11

100

SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETAI
Savivaldybės tarybos teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos
sprendimai, Savivaldybės mero potvarkiai, yra sudaryti komitetai. Pagrindinė komitetų veiklos
forma yra posėdžiai.

IR TARYBOS
FunKOMISIJOS
Data & Fact
Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudarė nuolatines
komisijas:
Etikos ir Antikorupcijos.

Savivaldybės tarybos sprendimais
sudarytos komisijos:
Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo;
Socialinės paramos teikimo;
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo;
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti ;
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo;
Smulkaus verslo rėmimo programos;
Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo;
Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos
vertinimo;
Pasvalio krašto premijos rekomendacijų vertinimo;
Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo.

Savivaldybės tarybos sprendimais
sudarytos tarybos:
Jaunimo reikalų;
Nevyriausybinių organizacijų;
Kultūros;
Visuomeninė sporto;
Bendruomenės sveikatos;
Bendruomeninių organizacijų;
Švietimo.

SAVIVALDYBĖS MERO
POTVARKIAI
Savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Pagal teisės
aktų suteiktą kompetenciją Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
2021 m. metais pasirašė 238 potvarkius.

Savivaldybės mero potvarkiais buvo sudarytos 9 komisijos, parengti
5 potvarkiai dėl įgaliojimų suteikimo, 80 potvarkių pasirašyta dėl
kasmetinių atostogų suteikimo ir komandiruočių, 91 potvarkis –
personalo klausimais, 19 potvarkių dėl apdovanojimo Savivaldybės mero
padėkos raštais.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS
NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMAS
Savivaldybės tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už
darbo laiką atliekant Savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama
(apmokama).
Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą vidutinį mėnesinio
darbo užmokesčio dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Faktiškai dirbtas
laikas – tai laikas, atliekant Savivaldybės tarybos nario pareigas
Savivaldybės tarybos, Kolegijos, komitetų, komisijų, darbo grupių, frakcijų,
koalicijų posėdžiuose.
Savivaldybės tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo.

Išmokos pavadinimas
Atlyginimas už darbo
laiką atliekant Tarybos
nario pareigas
Tarybos nario veiklos
išlaidų apmokėjimas
Iš viso:

Suma, Eur
14 839,91

70 095,72
84 935,63

Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos,
pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų
nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali
būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma.
2021 m. Savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidų kompensacija
nesinaudojo 2 Savivaldybės tarybos nariai.

2021 M.
SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETAS

Biudžeto
pajamų
planas
įvykdytas
102,2
proc.

Savivaldybės
tarybos
patvirtintame 2021 metų
Savivaldybės
biudžete
planuota gauti
34797,3
tūkst.
Eur
pajamų,
gauta
35530,6
tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETAS (PAJAMOS)

SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETAS
(IŠLAIDOS PAGAL
EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ)

Patikslintas Savivaldybės
biudžeto
išlaidų
planas
35997,6 tūkst. Eur. Išleista
35172,7 tūkst. Eur. Išlaidų
planas įvykdytas 97,7 proc.
2021
metais
grąžinome
58837,53 Eur nepanaudotų
specialiųjų tikslinių dotacijų, iš
jų: 22001,80 Eur socialinei
paramai mokiniams teikti,
13492,00 Eur socialinėms
išmokoms ir kompensacijoms
skaičiuoti ir mokėti (laidojimo
pašalpos),
10203,80
Eur
socialinėms
paslaugoms
finansuoti,
150,73 Eur
neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimui
užtikrinti,
2000,00 Eur nuomojamo būsto
kompensacijoms
mokėti,
9496,68
Eur
Užimtumo
didinimo programos lėšų,
skirtų užimtumo skatinimo ir
motyvavimo
paslaugų
nedirbantiems ir socialinę
paramą gaunantiems asmenims
modeliui įgyvendinti, 1492,52
Eur socialinių paslaugų šakos
kolektyvinės
sutarties
įsipareigojimams vykdyti.

SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETAS
(ASIGNAVIMŲ PAGAL
PROGRAMAS
STRUKTŪRA, TŪKST.
EUR)

VIETINIS ŪKIS IR
PLĖTRA
Statyba
2021 m. vykdyti objektai:
Buitinio
pastato (Raubonių vandens malūnokaršyklos-verpyklos u. k. KVR 2399) Taikos g. 5,
Raubonių k., Pasvalio r. sav., kapitalinio remonto ir
paskirties keitimo į muziejaus (kultūros 8.10) projektas, I
etapo darbai, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai –
178,8 tūkst. Eur, projektas užbaigtas;
Buitinio
pastato (Raubonių vandens malūnokaršyklos-verpyklos u. k. KVR 2399) Taikos g. 5,
Raubonių k., Pasvalio r. sav., kapitalinio remonto ir
paskirties keitimo į muziejaus (kultūros 8.10) projektas, II
etapo darbai, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai –
164,0 tūkst. Eur;
Pasvalio r., Pasvalio apylinkių sen., Pervalkų kaimo Ežero gatvės nuo 0,430 km ik 1,065
km kapitalinio remonto projektas, kapitalinio remonto darbai – 204,0 tūkst. Eur;
Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra, Joniškėlio miesto sodo teritorijos
sutvarkymo projektas, statybos ir rekonstravimo darbai – 349,0 tūkst. Eur, projektas užbaigtas.
Taip pat buvo įvykdyti objektai:
„Elektromobilių stotelės įrengimas adresas Taikos g. 22, Pasvalys“, „Pumpėnų gimnazijos
katilinės pertvarkymas į dujinę katilinę adresas Panevėžio g. 53, Pumpėnai“, „Riedučių,
riedlenčių ir dviračių parko įrengimas Pasvalio smegduobių parke“, „Pasvalio P. Vileišio g.
pėsčiųjų alėjos įrengimas“, „Pumpėnų sen. administracinio pastato dujotiekio ir dujinio katilo
įrengimas“, „Dujinio šildymo įrengimas Baluškių g. 6-5, Daujėnų mstl., Pasvalio r. sav.“.
Socialinių būstų remonto darbai, sutvarkyti 5 būstai (adresai Vytauto g. 29-4,6,16,
Petkevičaitės-Bitės g. 34-1, Joniškėlis ir Atžalyno g. 6-11, Pasvalys).

Įrengta Pasvalio P. Vileišio g. pėsčiųjų alėja

PASVALYJE PRADĖJO VEIKTI
ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ

Elektromobilių įkrovimo stotelė
įrengta adresu Taikos g. 22, Pasvalys.
Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų
agentūra, vykdydama Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijos
pavedimą, savivaldybių administracijoms
neatlygintai naudoti perdavė
elektromobilių viešojo įkrovimo stoteles.
Savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 24
d. sprendimu Nr. T1-221 „Dėl Pasvalio
rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-110 „Dėl
elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos
teikimo“ pakeitimo“ nusprendė, kad
elektromobilių viešojo įkrovimo paslauga
vartotojams bus teikiama neatlygintinai iki
2023 m. gruodžio 31 d.

Kelių priežiūros ir plėtros
programa
2021 metais buvo gauta 1342,9 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių inventorizavimui atlikti.
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
1706,4
1342,9

1275,4

960,4

967,5

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

tūkst. Eur

Iš šių lėšų turtui įsigyti panaudota 832,6 tūkst. Eur. atlikti darbai:
Pasvalio r., Pasvalio apylinkių seniūnijos kelio Ps-027 Pasvalio miesto parkas – Pagojaus II kaimas atkarpos
nuo 0,00 km iki 1,02 km kapitalinio remonto darbai – 156,6 tūkst. Eur;
Pumpėnų seniūnijos privažiuojamojo kelio Pm-012 į Lavėnų kaimą inžinerinės paslaugos ir kapitalinio remonto
darbai – 218,6 tūkst. Eur;
Namišių seniūnijos Kiemėnų kaimo Parko gatvės (pėsčiųjų takas) (Nr. 123506) inžinerinės paslaugos ir
kapitalinio remonto darbai – 71,8 tūkst. Eur;
Pasvalio miesto Pakrantės gatvės (Nr. 22919) atkarpa inžinerinės paslaugos ir kapitalinio remonto darbai –
101,0 tūkst. Eur;
Pasvalio apylinkių seniūnijos Valakėlių kaimo Žemdirbių gatvė (Nr. 29888) inžinerinės paslaugos ir kapitalinio
remonto darbai – 171,7 tūkst. Eur;
Joniškėlio apylinkių seniūnijos Meškalaukio kaimo Pievų gatvė (Nr. 131302) inžinerinės paslaugos ir
kapitalinio remonto darbai – 80,0 tūkst. Eur;
Pasvalio apylinkių seniūnijos Pervalkų kaimo Broniaus Krivicko gatvė (Nr. 123316) inžinerinės paslaugos – 7,4
tūkst. Eur;
Pasvalio miesto Žemaitės gatvės (Nr. 22927) atkarpa inžinerinės paslaugos – 5,4 tūkst. Eur;
Pasvalio miesto Palėvenės gatvė (Nr. 22918) inžinerinės paslaugos – 7,3 tūkst. Eur.
Iš programos lėšų einamiesiems tikslams skirta 510,3 tūkst. Eur. Atlikti šie priežiūros darbai ir inžinerinės
paslaugos:
Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (žiemos priežiūra) – 55,3 tūkst. Eur;
Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) – 41,6
tūkst. Eur;
Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (žvyravimas) – 103,9
tūkst. Eur;
Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (griovio profilio
atkūrimas) – 35,0 tūkst. Eur;
Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (išdaužų užtaisymas) – 46,9 tūkst. Eur;
Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (išdaužų užtaisymas)
– 99,7 tūkst. Eur;
Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kitų inžinerinių statinių tiesimo, rekonstravimo, taisymo
(remonto) ir priežiūros darbų laboratoriniai tyrimai ir bandymai – 1,20 tūkst. Eur;
Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastrinių matavimų ir kadastrinių bylų
sudarymo paslaugos – 30,0 tūkst. Eur.
Pasvalio miesto P. Vileišio gatvės (Nr. 22968), Ramiosios gatvės (Nr. 22931), Rūtų gatvės (Nr.22959)
inžinerinės paslaugos ir paprastojo remonto darbai – 82,8 tūkst. Eur.

Žvyrkelių asfaltavimo programa 2016–2024 m.

Kelias Valakėliai–Pušalotas

Ruožų, atrenkamų pagal Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio
dangų („zebrų“) atrankos metodiką ir pagal Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų
atrankos metodiką,
Atlikti asfaltavimo darbai
sąrašas

Melioracija

Pasvalio rajonui 2021 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio
ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
(melioracijai) atlikti skirta 319 000,00 Eur. Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Pasvalio
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinta Pasvalio
rajono 2021 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa.
2021 m., vykdant Pasvalio rajono melioracijos griovių ir jų statinių remontą, už 229
446,54 Eur suremontuota 46,366 km griovių (išvalytos sąnašos, nukirsti krūmai, nušienauta),
pakeistos naujomis 500 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 39128,66 Eur atlikta 20 avarinių melioracijos statinių remonto
darbų. Už 20 422,05 Eur atlikta 7 vnt. melioracijos statinių remonto darbų gyvenvietėse.
Suremontavus 1,493 km valstybei nuosavybės teise priklausančių drenažo linijų, melioracijos
sistemų veikimas pagerėjo 69,24 ha žemės plote.
Pasvalio rajono 2021 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa
įgyvendinta.
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TURTAS

2021 metais Savivaldybės tarybos sprendimu nurašyta
valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto už 3 619 Eur.
Nurašyti 5 Savivaldybės nekilnojamojo turto objektai, kurių likutinė
vertė 22 347 Eur, Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašyta
už 40 218 Eur, nematerialiojo už 45 801 Eur, trumpalaikio – už 68
453 Eur. Suorganizuota 20 nekilnojamojo turto aukcionų, parduoti 5
nekilnojamojo turto objektai už 41 523 Eur, kito Savivaldybės
materialaus turto viešo aukciono būdu parduota už 1 291,50 Eur.
Sudarytos 9 turto panaudos sutartys ir 12 susitarimų dėl
panaudos sutarčių pakeitimų ir nutraukimų. Sudarytos 2
Savivaldybės turto patikėjimo sutartys, kuriomis turtas perduotas
UAB „Pasvalio vandenys“ ir VšĮ Pasvalio ligoninei.
Parengti 4 Savivaldybės tarybos sprendimai dėl leidimo
nuomoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, 3
nuomininkams išnuomotos Savivaldybės negyvenamosios patalpos,
kurių bendras plotas – 203,40 kv. m.
2021 metais Savivaldybė iš Nacionalinės švietimo agentūros
neatlygintinai gavo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto – už
55 049 Eur, kuris perduotas Pasvalio rajono švietimo įstaigoms.

INVESTICIJOS

2021 M. ĮGYVENDINTI
PROJEKTAI

1. Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio
rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane.
2. Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvės kapitalinis remontas.

3. Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros
atnaujinimas.
4. Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra.
5. Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros
atnaujinimas.
6. Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (II).
7. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio
dvaro parke.

Įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, parengti
investiciniai projektai bei pateiktos paraiškos
finansavimui gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų, Lietuvos valstybės biudžeto (VIP) bei kitų
Lietuvos ir Europos Bendrijų programų

Projekto
(veiklos)
pavadinimas

Finansavimo
šaltinis /
Biudžetas
(Eur)

Nuotrauka

Pastabos

„Pasvalio rajono
savivaldybės
socialinio būsto
fondo plėtra“

ES Struktūriniai
fondai, Lietuvos
valstybės
biudžeto ir
Savivaldybės
lėšos
276 101,55

Projektas
įgyvendintas

„Joniškėlio
miesto viešosios
infrastruktūros
plėtra“

ES Struktūriniai
fondai, Lietuvos
valstybės
biudžeto ir
Savivaldybės
lėšos
1 056 256,82

Projektas
įgyvendintas

„Kraštovaizdžio
formavimas ir
ekologinės
būklės gerinimas
Joniškėlio dvaro
parke“

ES Struktūriniai
fondai, Lietuvos
valstybės
biudžeto ir
Savivaldybės
lėšos
420 548,00

Projektas
įgyvendintas

Pasvalio rajono
Daujėnų
miestelio
viešosios
infrastruktūros
atnaujinimas

Europos žemės
ūkio fondo
kaimo plėtrai ir
Savivaldybės
biudžeto lėšos
244 814,05

Projektas
įgyvendintas

Projekto
(veiklos)
pavadinimas

Finansavimo
šaltinis/
Biudžetas
(Eur)

Pasvalio rajono
Raubonių
gyvenvietės
viešosios
infrastruktūros
atnaujinimas

Europos žemės
ūkio fondo
kaimo plėtrai ir
Savivaldybės
biudžeto lėšos
243 364,46

Projektas
įgyvendintas

Kraštovaizdžio ir
gamtinio karkaso
sprendinių
keitimas Pasvalio
rajono
savivaldybės
teritorijos
bendrajame plane

ES Struktūriniai
fondai,
Savivaldybės
biudžeto lėšos
78 650,00

Projektas
įgyvendintas

„Pasvalio kultūros
centro
infrastruktūros
modernizavimas“

ES Struktūriniai
fondai, Lietuvos
valstybės
biudžeto ir
Savivaldybės
lėšos
915 044,97

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

Projektas
įgyvendintas

Pasvalio rajono
Pamažupių I
kaimo viešosios
infrastruktūros
įrengimas

Europos žemės
ūkio fondo
kaimo plėtrai ir
Savivaldybės
biudžeto lėšos
109 526,63

Projektas
įgyvendinamas

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

Savivaldybių
pastatų fondas
576 817,00

Projektas
įgyvendinamas

Nuotrauka

Pastabos

Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvės kapitalinis remontas

Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas

Atnaujintas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštynas
ir įrengta geriamojo vandens kolonėlė

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
„Dviračių transporto infrastruktūros
plėtra Taikos ir Mūšos gatvėse Pasvalio
mieste“

„Pasvalio miesto Biržų gatvės
rekonstravimas“

Neformalaus ugdymosi galimybių
plėtra Pasvalio muzikos mokykloje

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

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos
Pasvalyje, P. Vileišio g. 7, vidaus
patalpų modernizavimas

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos
sporto aikštyno atnaujinimas

„Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios
bibliotekos infrastruktūros
modernizavimas“

„Socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra Pasvalio rajone“

Pasvalio miesto Nepriklausomybės
gatvės kapitalinis remontas

Pasvalio miesto P. Avižonio gatvės
šaligatvių kapitalinio remonto darbai

Pasvalio miesto P. Vileišio gatvės
šaligatvių kapitalinio remonto darbai

Pasvalio miesto Panevėžio gatvės
remonto darbai

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“
modernizavimas

Raubonių bendruomenės vaikų ir
jaunimo užimtumo didinimas
sutvarkant ir pritaikant viešąją erdvę

Pasvalio rajono Pušaloto miestelio
viešosios infrastruktūros atnaujinimas

Pasvalio rajono Saločių miestelio
viešosios infrastruktūros atnaujinimas

Pasvalio Smegduobių parke atidarytas ekstremalaus
sporto riedlenčių parkas

Riedlenčių parkas įrengtas Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto ir paramos lėšomis. Paramą
parko įrengimui skyrė UAB „Kurana“. Bendra projekto vertė – 72 tūkst. Eur.

ATSINAUJINANTYS
ENERGIJOS IŠTEKLIAI
Atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) sąvoka yra apibrėžiama Lietuvos
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 str. 2 dalyje nurodant, kad tai
energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija, aplinkos energija,
geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos,
įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių
neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas
ateityje, energija.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities
veiksmų plane 2021–2030 metams numatytų veiksmų įgyvendinimą, Savivaldybės gali
įgyvendinti konkrečius veiksmus arba prisidėti prie konkrečių veiksmų įgyvendinimo.

2021 m. liepos 23 d. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla pagal Klimato kaitos
programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo)
panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar
centrų elektros energijos poreikiams“ pateikė paraišką projekto „63,7 kW galios Saulės
fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos stogo“ (Nr. KKAM-SVV01-0136) finansavimui gauti.
Bendra projekto vertė 60 515 Eur, Aplinkos projektų valdymo agentūra įsipareigojo
suteikti 80 proc. projekto vertės paramą (50 562,51 Eur), likusias bendrojo finansavimo lėšas
Savivaldybės taryba 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu T1-160 nusprendė skirti iš Pasvalio
rajono savivaldybės biudžeto.

Projekto įgyvendinimo metu ant Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos pastato
stogo bus įrengiama apie 63,70 kW saulės fotovoltinė elektrinė, kurios pagaminta elektros
energija būtų panaudojama vidaus reikmėms. Sumontavus saulės elektrinę būtų pasiekti šie
efektai: sumažėtų neigiamas poveikis aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2 kiekio
sumažinimas); sumažėtų energijos sąnaudos ir išlaidos už elektrą, o sutaupytos lėšos galėtų
būti skiriamos tiesioginei veiklai. Tuo pačiu siekiama skatinti visuomenę domėtis
atsinaujinančiais energijos ištekliais ir jų naudojimu savo reikmėms.

Savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 24 d. priėmė
sprendimą Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono
savivaldybės Pasvalio apyl. sen. (Girniūnų ir Kiemelių
kaimų) saulės elektrinių infrastruktūros specialiojo
plano rengimo“, kuriuo pritarė saulės elektrinių
infrastruktūros specialaus plano rengimui planavimo
iniciatoriaus uždarosios akcinės bendrovės „PSVL
SUN“ lėšomis ir nustatė planavimo tikslus.
Savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 22 d. priėmė
sprendimą Nr. T1-232 „Dėl Pasvalio rajono
savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio,
Pabuojų, Kauklių ir Šedeikonių kaimų pagal parengtą
schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – saulės
energetikos
inžinerinės
infrastruktūros
plėtros
specialiojo plano rengimo“, kuriuo pritarė Pasvalio
rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto
miestelio, Pabuojų, Kauklių ir Šedeikonių kaimų pagal
parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos –
saulės energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros
specialiojo plano rengimui planavimo iniciatoriaus
uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vėjas“
lėšomis.
Savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 22 d.
priėmė sprendimus Nr. T1-230 ir T1-231:
„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos
(Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių,
Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio,
Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio,
Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) ir Pasvalio
rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto
miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių
kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų,
Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio pagal
parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos –
vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros
specialiojo plano rengimui uždarųjų akcinių bendrovių
„Aukštaitijos vėjas“ ir „Inovatyvi energija“ lėšomis.

2022 m. balandžio 4 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į
Pasvalio rajono Pušaloto seniūnijos gyventojų išreikštą nepasitenkinimą ir pasiūlymus,
pateikė reikalavimą specialiojo plano rengėjams – neplanuoti teritorijų vėjo jėgainėms
statyti arčiau nei 1 km iki esamų gyvenamųjų namų.

„RAIL BALTICA“ PROJEKTINIAI
PASIŪLYMAI PASVALIO RAJONE
„Rail Baltica“ yra plyno lauko geležinkelio transporto infrastruktūros projektas, kurio
tikslas yra integruoti Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą. Lietuvoje, Latvijoj ir
Estijoje bus nutiesta 870 km greitojo elektrifikuoto geležinkelio dvikelio, kuriuo traukiniai
važiuos iki 249 km/val. greičiu. Projektą užbaigti planuojama iki 2026 m. pabaigos.

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, žemė visuomenės poreikiams, kurioje bus tiesiamas
„Rail Baltica“ geležinkelis, paimta dviem etapais. Panevėžio, Pasvalio, Kauno, Jonavos ir Kėdainių
rajonuose visuomenės poreikiams išpirkti 2565 sklypai „Rail Baltica“ geležinkeliui tiesti.
Lietuvoje visuomenės poreikiams paimtos žemės plotuose ūkininkams leista tęsti savo veiklą iki
realių statybų pradžios.

Planuojamas 256 m ilgio tarpvalstybinis geležinkelio viadukas per Mūšos upę.
Siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos principų laikymąsi, numatomi 4 triukšmą
mažinantys užtvarai, kurių bendras ilgis sieks apie 450 m. Saugiai gyvūnų migracijai
užtikrinti ruože Vaškai–Lietuvos–Latvijos valstybinė siena numatomas ir žaliasis tiltas.
Smulkiems gyvūnams pereiti, tokiems kaip varliagyviai, po geležinkelio bėgiais
suprojektuojamos pralaidos.

„RAIL BALTICA“
GELEŽINKELIO LINIJA

Panevėžio miesto ir rajono, Pasvalio, Kėdainių ir Jonavos rajonų savivaldybių
bei verslo bendruomenės diskusija apie europinio standarto geležinkelio linijos
tiesimo planus nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos sienos, taip pat apie „Rail
Balticos“ įtaką regiono plėtrai ir investicijoms

ŠVIETIMAS
Vienas iš svarbiausių švietimo lygį
savivaldybėje apibūdinančių rodiklių yra
švietimo prieinamumas.
Jis vertinamas pagal švietimo sistemos
struktūrų ir ugdymosi poreikių dermę,
pradinio,
pagrindinio,
vidurinio
ir
neformaliojo
švietimo
teikėjų
tinklo
pakankamumą, kuris užtikrina asmenų
ugdymąsi.

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose 1–12 kl. mokėsi 2 400 mokiniai, t. y. 48
mokiniais mažiau negu 2020 m. (2020 m. – 2448).
Iš viso 2017–2021 m. Savivaldybės švietimo įstaigose
ugdomų vaikų ir mokinių sumažėjo 415, t. y. – 11,4 proc.
Didžiausias yra 5–12 klasių mokinių skaičiaus mažėjimas.

2021 m. Pasvalio rajono savivaldybėje veikė 15
savarankiškų švietimo įstaigų. Mokinių skaičiaus mažėjimas turi
įtakos grupių ir klasių komplektų skaičiui. Kasmet mažėja nuo 10
iki 4 klasių komplektų. Grupių ir klasių komplektų skaičius iš
viso:
2019 m. – 200;
2020 m. – 190;
2021 m. – 186.

Savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-61 ,,Dėl
Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–
2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Pasvalio rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų
bendrasis planas.
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nebevykdomas ugdymas Pasvalio Lėvens
pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriuje; Krinčino Antano Vienažindžio
pagrindinė mokykla pertvarkyta į progimnaziją.

Mokyklinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus
Pasvalio švietimo įstaigose pokytis (rugsėjo 1 d. duomenimis)

Ikimokyklinio Priešmokyklinio 1–4 kl.
amžiaus vaikų amžiaus vaikų mokinių
sk.
sk.
sk.

5–8 kl.
mokinių
sk.

9–10 kl.
mokinių
sk.

11–12 kl.
mokinių
sk.

Iš viso

2017 m.

621

213

866

959

564

408

3631

2018 m.

618

199

858

914

518

388

3495

2019 m.

659

176

853

843

495

370

3396

2020 m.

635

184

805

848

426

370

3268

2021 m.

617

199

781

845

424

350

3216

sk.
5 m.
pokytis proc.

-4

-14

-85

-114

-140

-58

-415

-0,6

-6,6

-9,8

-11,9

-24,8

-14,2

-11,4

2021 m.
Savivaldybės
švietimo
įstaigose mokėsi
mokiniai atvykę
iš užsienio
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Pagal
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo programas
2021–2022 m. m. Pasvalio rajono
savivaldybės švietimo įstaigose ugdoma
816 vaikų (nuo 1 iki 6 m. amžiaus),
2020–2021 m. m. – 820, 2019–2020 m.
m. – 835.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų
skaičius mažėja – tai lemia mažas vaikų
gimstamumas. Priešmokyklinio amžiaus
vaikų skaičius kasmet didėja. Tam įtakos
turi iš emigracijos grįžtančios jaunos
šeimos ir priešmokyklinio ugdymo
ankstinimas nuo penkerių metų.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Valstybinius
brandos
egzaminus laikė visų rajono
gimnazijų
mokiniai.
Lietuvių
kalbos ir literatūros egzaminą laikė
131 mokinys, anglų kalbos – 125,
istorijos – 65, matematikos – 115,
biologijos – 55, chemijos – 10,
fizikos
–
17,
informacinių
technologijų – 13, geografijos – 20,
rusų kalbos – 1.
Visi laikiusieji išlaikė istorijos, geografijos, informacinių technologijų ir chemijos
egzaminus. Gauti 7 aukščiausi įvertinimai – 100 balų. Po du ,,šimtukus“ surinko 3 mokiniai
(už matematikos ir informacinių technologijų Valstybinius brandos egzaminus). Viena mokinė
,,šimtuku“ įvertinta už anglų kalbos Valstybinį brandos egzaminą. Visi mokiniai mokėsi
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje.

Respublikinio projekto
„Kino busas“ kūrybinės
dirbtuvės

Mobilioji
mokslinė
laboratorija
(„MoMoLab“)

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės gimnazija
Gautas mokyklinis geltonasis
autobusas Iveco Daily 50C18

Įrengta IT ir gamtos mokslų
laboratorija
Tęsiamas bendradarbiavimas su
Joniškėlio slaugos ligonine

Įrengta edukacinė erdvė

Pagal sudarytą sutartį su VšĮ
Panevėžio profesinio rengimo
centro Joniškėlio Igno Karpio
žemės ūkio padaliniu nuo
2021 m. Joniškėlio Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės
gimnazijos mokiniai mokosi
TR1 kategorijos traktorių
vairavimo modulio
profesinėje mokykloje.
Šia galimybe pasinaudojo
penki I klasės gimnazijos
mokiniai.

Pasvalio r. Vaškų gimnazija
Gimnazijos bendruomenė, išsikėlusi
tikslą pagerinti mokinių pasiekimus,
nuo 2020 m. dalyvauja Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamame projekte
,,Kokybės krepšelis“.
2021 m. pavasarį startavo 40 val. programa
„Bendradarbiavimo
strategijos
–
įtraukiantysis
mokymas(is) mokinio pažangai pasiekti“. Projekto metu
įsigyta
hibridinė,
informacinės
komunikacinės
technologijos įranga, įrengta funkcionali klasė, skirta
bendradarbiavimo metodams pamokose taikyti.

2021 m. rugsėjo 1-ąją Vaškų gimnazijos Tetirvinų skyriuje pradėjo veikti
antra ikimokyklinio ugdymo grupė, atnaujintos patalpos, papuoštos
gimnazijos mokinių piešiniais ir spalvomis.

Gimnazijos erdvės sutraukia iš visos respublikos jaunimą, mylintį
lietuvišką dainą, gebančius kurti ir interpretuoti

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija
Nuo 2017 m.
įgyvendinama
Sveikatos
stiprinimo
programa, kuri
pavadinta
„Stiprūs ir
sveiki
emociškai“.

Gimnazija dalyvauja programoje „Jaunimas gali“, kurios pagrindiniai tikslai – ugdyti būtinus
jaunimui gyvenimo įgūdžius, sudaryti sąlygas būti fiziškai aktyviems, sukurti saugią ir pozityvią
aplinką augimui, didinti bendruomenių įsitraukimą, mažinti socialinę atskirtį, kurti savanorystės
tradicijas.

Gimnazija bendradarbiauja su ne pelno siekiančia organizacija „Būk geresnis“, kurios viena iš
pagrindinių veiklų yra prasmingų renginių bei socialinių akcijų organizavimas.

Pasvalio rajone
organizuojamuose
Jaunimo
apdovanojimuose
laimėtojais
paskelbti net keli
gimnazijos atstovai.

Pasvalio r. Krinčino Antano
Vienažindžio progimnazija

Paminėta mokyklos 410-mečio
sukaktis

Kalėdų
belaukiant
Vaikų gynimo diena

Edukacija Pasvalio krašto
muziejuje

Rudens mugė

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos
pagrindinė mokykla

Patyriminis mokymas(is), pamokos netradicinėse erdvėse (Saločių apylinkių
kraštovaizdžio ir istoriniai objektai, Projektas ,,Gamtos pažinimo takais“ ir kt.).

Bendruomeniškumas,
ilgametis tradicinių
renginių ir mokyklos
kultūros puoselėjimas
–
Kalėdinis karnavalas

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
Vyko intensyvi tarptautinių Erasmus+ projektų veikla

Projektų lėšomis Lėvens
pagrindinėje mokykloje
įrengtas šiuolaikiškas ir
modernus anglų k. kabinetas.

Mokytojų ir mokinių komandos dalyvavo 12 projektų: „Critical Science detectives“,
„Family based Learning“, „Young Europeans“, „Missions based Open Science Scooling“,
„Science girls“, „Climate change“, „Game changers“, „Schools as Drivers of Changes“, „Getting
Heads Together“, „Eco – system“, „Respect“, „De Crit“.

Technologijų mokytojas Petras Kruopis prie
Lėvens pagrindinės mokyklos įrengė Saulės
laikrodį. Lietuvos saulės laikrodžių puslapyje šis
laikrodis įregistruotas kaip 50-asis saulės
laikrodis Lietuvoje LT000050.
Taip pat šį saulės
laikrodį galima
išvysti aplankius
pasaulinę virtualiąją
saulės laikrodžių
svetainę
sundialatlas.net

Tradicija tapo kasmet organizuojama
Šeimos šventė. Parodytas
spektakliukas ,,Katinėlis ir gaidelis''
(režisierė Vilma Stepanovienė).

Pasvalio Svalios progimnazija

Svalios
progimnazija
už
aktyvią
gamtosauginę veiklą 2021 apdovanota 14-ąja
Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo
fondo sertifikatu.

Svalios progimnazijos bendruomenė
įsijungė į Pirmosios ponios Dianos
Nausėdienės
organizuotą
kalėdinę
„Baltojo
paukščio“ akciją sukūrė
žaisliukus, kuriais buvo papuošta
Prezidentūros eglė.
Integruotos dienos „Saugus ir sveikas
tvariai judėdamas“

Aktyviai
dešimtus
metus
veikianti
Maironiečių organizacija dalyvavo projekte
„Keliaujame Lietuvos poetų, rašytojų
gyvenimo ir kūrybos keliais“

Karnavalas

Pasvalio „Riešuto“ mokykla
Mokyklos paskirtis – specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, kitos paskirtys –
socialinės globos paslaugos, socialinių įgūdžių mokymas.
Tarptautinis virtualus neįgaliųjų menų festivalis „Kai Tu šalia“

Mokyklos 60-ies metų jubiliejus

Edukacinė pamoka „Kosminis skrydis
vaikams“

Netradicinė pamoka – išvyka „Žaliasis
šaltinis“

Užsiėmimas „Fraktalų piešimas – kelias į
save per spalvas ir formas“

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“
Įstaiga nuo 2020 m. rugsėjo mėn.
dalyvauja Erasmus+ KA229 mokyklų
mainų partnerystės projekte „Green heart“
(liet. „Žalioji širdis“), kurį vykdo „Vrtec
Črnuče“ darželis Slovėnijoje.
2021 m. lapkričio mėn. viešėjo projekto partneriai – ugdymo specialistai iš Turkijos bei kelių
Europos šalių – Bulgarijos, Graikijos, Slovėnijos. Svečiams pristatyti „Liepaitėje“ taikomi ugdymo
metodai bei priemonės, edukacinės erdvės, NUMICON metodika, darbas su specialiųjų poreikių
vaikais.
Nuo 2021 m. sausio mėn. įstaigoje taikoma
matematinio skaičiavimo NUMICON metodika,
kurią sukūrė ir nuolat tobulina Oxford University
Press. Ši metodika padeda suprasti skaičius bei
aritmetinius veiksmus per multisensorinius
pojūčius, praktiką, lytėjimą, vaizdus bei žaidimą.
NUMICON priemonės padeda matyti bei paliesti
aritmetinio veiksmo rezultatą, todėl įsiminti ir
atlikti aritmetinius veiksmus yra daug lengviau.
Pasitelkiamos
informacinės
kompiuterinės technologijos priemonės:
interaktyvi lenta, ekranas, planšetiniai
kompiuteriai,
robotai,
skaitmeniniai
mikroskopai, interaktyvios programos.
Vaikai mokosi programavimo pagrindų nuo
1,5 metų.

Lopšelio-darželio patalpose įrengta edukacinė
erdvė STEAM ugdymui „Gyvasis kampelis“:
žuvys, vėžliai, afrikinės sraigės, gyvalazdės,
amadinai, jūrų kiaulytės, Džiungarijos žiurkėnas ir
kt. Vaikams sudaryta galimybė stebėti, susipažinti
su gyvuoju pasauliu

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“

Nuo 2014 m. vyksta OLIMPINĖS KARTOS projektas
,,Sportuojantys vaikai – šaunūs draugai“

Veiklos
sensoriniame
kambaryje,
įgyvendinant
SEU
programas:
„Kimochis“
ir „Zipio
draugai“
Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta šventė
,,Vaikyste, nusijuok“ – „Muilo burbulų fiesta“

Lauko edukacinės erdvės Rudenėlio šventės „Obuoliukų fiesta“ metu

Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“
Įstaigoje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, specialusis ir įtraukusis
ugdymas. Pusė visų vaikų yra turintys nedidelių, vidutinių, didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių. Pritaikyta aplinka ir priemonėms autistiškiems vaikams, vaikams
su Dauno sindromu.

STEAM
platformos idėjos
ir jų taikymas
darbe su vaikais

Visa Pasvalio lopšeliodarželio „Žilvitis“
bendruomenė dalyvavo
judumo savaitėje „Judėkime
linksmai ir aukime sveikai“.

Sukurta savita ugdomoji aplinka pagal vaikų amžių, poreikius ir galias, skatinanti tyrinėti,
stebėti ir motyvuoti pažinti pasaulį. Buvo vizualizuotos ir įvardintos lauko erdvės. Aplinka
pritaikyta sėkmingam ugdymui ir saugiam veikimui.

Organizuotos parodos, parengti informaciniai lankstinukai, skirti lopšelio-darželio „Žilvitis“
35-mečiui paminėti.
Įrengti ir atnaujinti stendai koridoriuose.

NEFORMALUSIS UGDYMAS
Pasvalio rajone veikia
2 neformaliojo vaikų švietimo
įstaigos:
Pasvalio muzikos mokykla
ir
Pasvalio sporto mokykla.

Muzikos mokyklos mokinių skaičiaus pokytis
Mokinių skaičius
Mokslo metai

2018–2019
Profile 01
2019–2020
2020–2021
2021–2022

Iš viso mokykloje
(iš jų – Dailės sk.)
292
297
267
266

(63)
(75)
(65)
(65)

Dalis nuo bendro
1–12 kl. mokinių
skaičiaus (proc.)
10,9
11,6
10,9
11,1

Profile 02
Sporto mokyklos mokinių skaičiaus pokytis
Mokslo metai

Mokinių
sk.

Dalis nuo bendro 1–12 kl.
mokinių skaičiaus (proc.)

2018–2019

345

12,9

2019–2020

313

12,2

2020–2021

324

13,2

2021–2022

317

13,6

Profile 03

Pasvalio muzikos mokykla
Nuo rugsėjo mėn. 1-osios dienos
įsteigta Fleitos klasė

Atidaryta Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos
dailės skyriaus mokinių darbų paroda.

Akordeonų orkestro veiklos 20-metis

Tradicinis kalėdinis koncertas

Pasvalio sporto mokykla
Spalio mėnesį įsteigtas kineziterapeuto etatas, kuris suteikė sveikatingumo naudą visai bendruomenei.
Vyksta mankštos kūdikiams; mankštos žmonėms, turintiems stuburo problemų; besilaukiančių mamyčių
mankštos; senjorų mankštos; svorio reguliavimo mankštos.

Įrengtas naujas ir modernus arenos LED apšvietimas
Netradicinės kūno kultūros pamokos

Atviras Pasvalio dziudo
čempionatas

Seniūnijų sporto žaidynių
estafetinio plaukimo
varžybos

Kalėdinis merginų
rankinio turnyras

SPORTAS
Pasvalio parko stadione vyko futbolo kovos.
Susitiko Pasvalio FC „Pasvalys“ ir FK „Dembava“ komandos (III lyga).

Pasvalio parko stadione startavo PASVALIO MARATONAS.
Beveik 320 dalyvių įveikė įvairaus ilgio distancijas.
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Pasvalio rajono savivaldybės
Švietimo pagalbos tarnyba
Tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Pasvalio rajono
savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams),
švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą
teikiantiems specialistams.

Sukurta kūrybinė grupė
pakvietė
visus
Lietuvos
Respublikos
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio,
pagrindinio ugdymo pedagogus
ir švietimo pagalbos specialistus
dalyvauti skaitmeninių mokymo
priemonių „Skaičių labirintas“
kūrimo projekte.

Tarnybos psichologės
vedė Pozityvios
tėvystės mokymus
pagal STEP programą.

Vykdyti 5 projektai: Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo projektas „Kartu su vaiku - 9“; Vaikų ir jaunimo
socializacijos stovykla „Smalsučių vasara-3“; Pasvalio rajono jaunimo ir
su jaunimu dirbančių organizacijų projektas „Kino mintys“; Pasvalio
rajono savivaldybės priklausomybių medžiagų narkotikų, alkoholio,
tabako ir kitų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–2022 metų
programa; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos įgyvendinimas
„Emocinė sveikata gyvenimui 2“. Veiklose dalyvavo 260 asmenų.

Pasvalio
kultūros
centras
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Pasvalio kultūros centras (toliau – Centras) – įstaiga, sauganti ir puoselėjanti kultūros
tradicijas, suteikianti galimybę kiekvienam Pasvalio rajono gyventojui įsijungti į kūrybinę veiklą,
skatinanti jaunimo iniciatyvas, užtikrinanti liaudies meno ir mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir
koordinaciją bei naujų šiuolaikiškų mėgėjų meno formų atsiradimą, tenkinanti bendruomenės
kultūrinius poreikius ir organizuojanti profesionalaus meno sklaidą. Centro veikla vykdoma
remiantis tradicijomis bei kultūros darbuotojų darbo patirtimi, kuri yra nuolat tobulinama, ieškant
populiarių, įdomių, atitinkančių laikmetį, formų.
2021 m. Pasvalio rajone veikė 66 mėgėjų meno kolektyvai (būreliai,
klubai ir kt.), aktyviai dalyvaujantys kultūrinėje veikloje ne tik rajone, bet
Lietuvoje.
Eil. Nr. Kolektyvo tipas
Kolektyvų (pavienių atlikėjų) skaičius
1.
Iš viso kolektyvų:
1.1.
Chorai
2
1.2
Vokaliniai ansambliai
20
1.3.
Šokių kolektyvai
10
1.4.
Teatro kolektyvai
7
1.5.
Folkloro kolektyvai
11
1.6.
Liaudiškos muzikos kapelos
6
1.7.
Pučiamųjų instrumentų orkestrai
2
1.8.
Armonikieriai
8
1.9.
Pop grupės, atlikėjai
3
Iš viso Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius
2.
(dalyvavimas dainų švenčių atrankose, šventėse – 5 paskutinių metų laikotarpis)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Vokaliniai ansambliai, chorai
Šokių kolektyvai
Teatro kolektyvai
Folkloro kolektyvai
Liaudiškos muzikos kapelos
Pučiamųjų instrumentų orkestrai
Studijos, būreliai, klubai ir kiti
kolektyvai

3
3
0
6
2
2
4

Centras parengė ir įgyvendino 17 Lietuvos kultūros tarybai ir Pasvalio rajono savivaldybei
teiktus ir finansuotus projektus (renginius, festivalius): „III Šiaurės Lietuvos chorų festivalis“,
„Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“, „Respublikinis Joninių ir Lietuvos teatrų festivalis „Senasis
tiltas“, Panevėžio regiono folkloro žanro pristatymas tarptautiniame šokių, dainų ir muzikos
festivalyje „Solidarity of Cultures“ Sakartvele, Respublikinis lietuviškos dainos konkursas
„Laisvės akordai“, XXIV vaikų ir jaunimo gyvos muzikos atlikėjų konkursas „Nauji veidai“,
akvarelistų pleneras „Atspindžiai“, skirtas dailininko ir pedagogo Algirdo Lukšto atminimui,
„Pasvalio krašto teatro kūrėjai“ – leidyba, renginių ciklas „Tradicinė virtuvė“, jaunimo
trumpametražio kino konkursas „Trumpo metro sprintas“, „Amatų ir folkloro dialogas“ (miesto
šventės metu), „Slaptas vakaras Pasvalyje“, „Teatriškai terapinė stovykla“, „Vaikų ir jaunimo
šokių festivalis“, „Šokio magija“, „Kvėpuok ir dūduok 2021“ ir „Išmokime siūti kartu“.
Didžiausiuose festivaliuose (chorų bei teatro „Senasis tiltas“) dalyvavo virš 1500 dalyvių
(daugiau nei 40 kolektyvų) iš visos Lietuvos kurie savo pasirodymus surengė įvairiose Pasvalio
rajono vietose (bendruomenėse, bažnyčiose, parkuose ir t. t.).

Pasvalio kultūros centro veikla
Respublikinis Joninių ir Lietuvos teatrų festivalis
„Senasis tiltas 2021“

III Šiaurės Lietuvos chorų festivalis

XXIV vaikų ir jaunimo gyvos muzikos
atlikėjų konkursas „Nauji veidai“

Festivalis-mugė „Amatų ir folkloro dialogas“

Šeštą kartą, rugsėjo
4–5 dienomis, prie
Raubonių vandens
malūno-karšyklosverpyklos vyko
Tarptautinis amatų
ir meno festivalis
„Vilnonės dienos“

Pasvalio miesto šventė – „Vys par to ãlo 2021“

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji
biblioteka

Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešoji biblioteka
2021 m. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos (toliau – Viešoji biblioteka) veikla
buvo nukreipta į bibliotekos misijos – būti atvira, skatinti žinių visuomenės raidą, formuoti visą
gyvenimą trunkančio mokymosi aplinką, užtikrinti teisę į informaciją, raiškos laisvę ir suteikti
galimybę visiems ir kiekvienam naudotis informaciniais ištekliais – nuoseklų įgyvendinimą.
2021 metais buvo vykdoma projektinė veikla: įgyvendinti 3 projektai, finansuoti Lietuvos
kultūros tarybos ir Savivaldybės. Jų įgyvendinimui iš viso gauta 3 725 Eur. 2021 m. Viešoji
biblioteka pateikė 2 projektų paraiškas Lietuvos kultūros tarybai, šiuo metu laukiama sprendimo
dėl jų finansavimo. Taip pat buvo pateikti 3 projektai Jaunimo reikalų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Iš jų finansuotas tik vienas projektas „Kvapų ir ramybės
mokykla“ ir šio projekto veiklos bus įgyvendinamos 2022 metais.
Aktyviai dalyvauta veiklose, skirtose pažymėti 2021-uosius metus – Marijos Gimbutienės,
Juozo Zikaro, Vytauto Mačernio, Juozo Lukšos-Daumanto, kardinolo Vincento Sladkevičiaus bei
minint iškilių Pasvalio krašto asmenybių jubiliejines datas: diplomato, visuomenės veikėjo, teisės
m. dr. Antano Stasio Bačkio, teisininko, agronomo, inžinieriaus, visuomenės veikėjo Petro
Vileišio, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, poeto, kunigo Antano Vienažindžio, agronomo,
agrarinių mokslų habil. dr. Petro Vasinausko ir kt.
Pradėtos teikti naujos paslaugos: „Mono arba Stereo“, Vaikų erdvėse, atviro jaunimo centre.
Visose rajono bibliotekose modernizuota ir baigta diegti LIBIS skaitytojų aptarnavimo
posistemė.
Buvo organizuoti įvairūs renginiai, didelio populiarumo sulaukė lauko parodos bei renginiai
netradicinėse erdvėse (Vytauto Didžiojo aikštė, prie paminklo poetui Bernardui Brazdžioniui, prie
Antanėlio skulptūros, parkuose ir kt. erdvėse).
Metų pabaigoje atidaryta Rašytojų erdvė, kurioje rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo
kambarys bei Jono Mikelinsko biblioteka, tapo traukos centru bendruomenės nariams,
besidomintiems krašto kultūros paveldu. Visiškai sutvarkyta Krašto galerija, kurioje yra visos
reikalingos priemonės organizuoti edukacinę veiklą įvairaus amžiaus lankytojams. Iš dalies
pradėjo veikti kraštiečio filosofo Algio Mickūno filosofijos centras, kuriame buvo suorganizuotas
pirmasis susitikimas su Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos gimnazistais.
Savo veiklą tęsė Senjorų klubas viešojoje bibliotekoje, skaitytojų klubai Pajiešmenių ir
Saločių kaimo bibliotekose, Mamyčių klubas Joniškėlio m. bibliotekoje.
2021 m. gruodžio 31 d. rajono bibliotekų dokumentų fondą sudarė 12 viešosios bibliotekos
ir 32 kaimo bibliotekų padalinių dokumentų fondai. Jose sukauptas 247804 fizinių vienetų ir
61365 pavadinimų dokumentų fondas.
2020–2022 m. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji bibliotekoje buvo įgyvendintas projektas
„Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, infrastuktūros modernizavimas“, pagal
Valstybės investicijų programą. Šio projekto metu IV aukšte buvo įrengta Rašytojų erdvė: M.
Katiliškio atminimo kambarys, J. Mikelinsko biblioteka, laisvalaikio erdvė, poilsio zonos
svečiams, sanitarinės patalpos, virtuvė, knygų saugykla, archyvas. Suremontuotos III aukšto
patalpos, II aukšto patalpos: garso ir vaizdo įrašų studija, skaitykla, serverinė, pagalbinė patalpa ir
tualetas neįgaliesiems. Suremontuota oranžerija ir koridoriai (tilteliai jungiantys du bibliotekos
korpusus), laiptinė. Taip pat bibliotekoje įrengtas keltuvas, rekuperacinė vėdinimo sistema. Iš viso
bibliotekos plotas padidėjo 441,0 kv. m. Suremontuotų patalpų plotas – 825,79 kv. m.

Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešosios bibliotekos veikla

57-asis Tarptautinis
festivalis „Poezijos
pavasaris 2021“

Duris atvėrė
atnaujintas Mariaus
Katiliškio atminimo
kambarys

Boleslovo Tuskėno
vieno paveikslo parodos
„Keliaujantis miestas“
pristatymas

Meninių fotografijų
lauko paroda „Viena
Pasvalio diena.
1989-ųjų akimirkos“

Akimirkos iš
susitikimo su rašytoju
ir knygų
iliustratoriumi
D. Šukiu

Pasvalio
krašto
muziejus

Pasvalio krašto muziejus
Pasvalio krašto muziejus (toliau – Muziejus) yra visuomenei tarnaujanti ir jos raidą
atspindinti vieša, nuolatinė, įstatymo nustatyta tvarka įregistruota biudžetinė kultūros įstaiga,
kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir
dvasines kultūros vertybes, teikti visuomenei turizmo informacijos, neformaliojo švietimo,
sociokultūrinės edukacijos ir kitas, su Muziejaus veikla susijusias paslaugas.
Muziejus vykdo tris strateginio plano programas: 1) Muziejaus ir Turizmo informacijos
centro veiklos organizavimą ir administravimą; 2) muziejinių vertybių fondo kaupimą,
saugojimą, konservavimą ir restauravimą; 3) kultūrinės ir edukacinės veikos organizavimą.
Vadovaujantis šiomis programomis vykdoma visa Muziejaus veikla. 2021 m. Savivaldybės
taryba Muziejui patvirtino 22,75 pareigybes.
2021 m. baigtas Muziejaus priestatas, kuriame yra meno galerija, edukacinės patalpos,
žaidimų kambarys ir kitos būtinos Muziejaus veiklai patalpos.
Muziejaus fonduose sukaupta daugiau kaip 50 000 pagrindinio ir pagalbinio fondo
eksponatų. Tai Pasvalio krašte naudoti ar pagaminti etnografiniai daiktai.
2021 m. karantino metu, uždarius duris lankytojams, skirtas didelis dėmesys Muziejaus
rinkinių tvarkymui, vertinimui, skaitmeninimui, inventorinimui, tyrinėjimui. Savivaldybės
Tarybai skyrus naujas patalpas Muziejaus eksponatų saugyklai, paskutinį metų ketvirtį vyko
intensyvus eksponatų pervežimas iš kitų eksponatų saugojimo vietų į buvusios Valakėlių
mokyklos patalpas. Perkelta daugiau kaip 30 000 eksponatų.
Nors ir buvo nepalankios sąlygos, 2021 m. Muziejų aplankė daugiau kaip 23 000 lankytojų,
vestos 357 ekskursijos po Muziejų ir po miestą, įvyko 158 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose
sulaukta net 3167 dalyvių. Muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose kasmet dalyvauja vis
daugiau lankytojų. Ypač pasiteisino Kultūros paso sistema, kurios dėka atvyksta vis daugiau
mokinių iš kitų Lietuvos vietų. Muziejaus darbuotojai vedė edukacinius užsiėmimus ne tik
Muziejaus patalpose, bet ir išvykose Kaune, Panevėžyje, rajono šventėse ir kt.
2021 m. suorganizuoti 48 renginiai ir surengtos 32 parodos. Išskirtini renginiai, kurie
sulaukė daugiausia dalyvių, tai: Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys-susitikimas su „Misija
Sibiras“ dalyviu, kraštiečiu Zigmu Pakštaičiu; tradicinis poezijos renginys „Krinčino verdenės“;
Respublikinis rokerių suvažiavimas, skirtas keliautojui, kraštiečiui Antanui Poškai; susitikimas
su žymia Lietuvos žolininke, vaistininke prof. Jadvyga Balvočiūte ir naujos Muziejaus
edukacinės programos „Žolynų paslaptys“ pristatymas; Edmundo Ganusausko knygos
„Ekscelencija, monsinjoras ir...“, kurioje aprašomi pasvaliečiai Vidmantas Urbonas ir Eugenijus
Malinauskas, pristatymas; Muziejaus projekto „Pasvalio gatvės meno galerijos sukūrimas“
renginys: susitikimas su dailininku Tadu Šileika, paskaita „Gatvės menas kaip gerbūvio
priemonė“; Vilniaus universiteto bibliotekos projekto-parodos „Vilniaus universiteto
bibliotekoje: Pasvalys“ pristatymas; Europos paveldo dienų 5 renginiai Pasvalio krašte; miesto
šventės renginiai: Pasvalio menininkų grupės „Rats“ parodos atidarymas; Algirdo Lukšto
akvarelių parodos pristatymas; akvarelistų plenero „Atspindžiai“ filmuotos medžiagos
pristatymas; Pasaulinės turizmo dienos šventė: susitikimas su Metų keliautoju Aurimu
Valujavičiumi; suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi“ renginiai;
visuomeninė rudens akcija „Apšvieskime Smegduobių parką moliūgų žibintais“; Panevėžio
fotografų grupės parodos FLUXUS netradicinis atidarymo renginys. Vyko tarptautinis renginys
– JAV ambasados Vilniuje ir Užsienio reikalų ministerijos organizuotos parodos „Summer
Welles deklaracijai-80“ pristatymas, skirtas paminėti JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių
atkūrimo 30-mečio ir deklaracijos 81- erių metų sukaktį. Renginyje dalyvavo JAV ambasados
viešosios diplomatijos vadovė Sara Stealy, LR Užsienio reikalų ministerijos atstovas Dominykas
Aurila ir kiti garbūs svečiai.

Tradicinis poezijos renginys
„Krinčino verdenės“

Paroda muziejaus kiemelyje
„Žolinės vainikas“

Pasvalio
krašto
muziejaus
veikla
Įgyvendinta fotorėmelio,
kaip keliaujančio
kalėdinio atviruko idėja
Projektas „Pasvalio gatvės meno galerijos sukūrimas“
(3 piešiniai)

Tradicinė paroda-mugė
„Metai“

Interaktyvus pažintinis
maršrutas „Neatrastas
Pasvalio paveldas“

Projektas „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ (tęstinis)

Susitikimas su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados atstovais
Pasvalio krašto muziejuje vykusios fotografijos parodos „Sumner
Welles deklaracijai – 80“ atidarymo proga

Emma

TURIZMAS, KULTŪROS IR
GAMTOS PAVELDAS
Pasvalio krašto muziejus atliko Turizmo informacijos centro funkcijas, rinko, kaupė,
atnaujino informaciją apie Pasvalio rajono turizmo išteklius ir paslaugas. Nuolat skelbta
informacija „Facebook“ sistemoje. Pateikta informacija apie Pasvalio r. lankytinus objektus,
turizmo naujienas Nacionalinei turizmo skatinimo agentūrai „Keliauk Lietuvoje“, Lietuvos
turizmo naujienas skelbiantiems portalams facebook sistemoje „We love Lithuania“,
„Lankytinos vietos Lietuvoje“, „Ką pamatyti Lietuvoje“, „Keliaujančios mamos“,
„Lankomiausių objektų TOP10“ „Šilčiausi“ lankytini objektai žiemos sezono metu“ ir kitiems
portalams. Teikta išsami informacija leidyklos „Terra Publica“ leidiniui „Įdomiausios kelionės
po Lietuvą“. Nuolat pildyta LR turizmo rūmų duomenų bazė – teikta atnaujinama informacija,
nuotraukos apie Pasvalio r. turistinius išteklius ir paslaugas. Aktyviai dalyvauta rengiant
piligrimų kelią „Camino Lituano“ ir rengiant tarptautinį maršrutą „Pažinkime kaimynus
Žiemgaloje 2022“. Sukurtas naujas Pasvalio TIC‘o logotipas, simbolizuojantis Pasvalio krašto
kraštovaizdžio išskirtinumą – smegduobes. Bendradarbiauta su turizmo paslaugų teikėjais,
gaunant iš jų informaciją ir perduodant jiems turizmo naujienas. Teikta paraiška projektui
„Turizmo sėkmingiausieji 2021“, pristatytas Pasvalio kempingas. Per metus Turizmo
informacijos centras sulaukė 2015 lankytojų. Suorganizuotos 5 pažintinės ir poilsinės kelionės
po Lietuvą (Visaginas, Tauragė, Akmenė, Kėdainiai, Palanga). Pasvalio krašto muziejuje veikia
Pasvalio krašto vaizdo studija „Langs“, vizualiai įamžinanti ir archyvuojanti rajono kultūrinę,
šviečiamąją, sportinę ir kt. veiklą. Nufilmuoti 52 renginiai. 20 vaizdo įrašų paskelbta interneto
svetainėje www.youtube.com.

Interaktyvus pažintinis maršrutas „Neatrastas Pasvalio paveldas“

PROJEKTAS, KURIS LEIDŽIA GERIAU PAŽINTI
ŠIAURĖS LIETUVOS PAVELDO VERTYBES

„Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra“ – tai Europos regioninės plėtros
fondo lėšomis finansuotas projektas.
Jo metu iš viso įrengti 179 informaciniai kelio ženklai (Nr.
628 ir 629), kurie padės lengviau pasiekti norimą kultūros ar
gamtos paveldo vietą.

Projektinė veikla:
- baigtas įgyvendinti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Raubonių vandens
malūno-karšyklos-verpyklos kapitalinio remonto ir restauravimo darbų I etapas pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projektą „Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės
viešosios infrastruktūros atnaujinimas“. 2019–2021 m. atlikti pastato priestato kapitalinio
remonto ir restauravimo darbai;
- įgyvendintas tarptautinis Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų turizmo projektas
„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje 2021“.
Paveldo objektų tvarkyba:
- pagal Kultūros ministerijos 2021 m. paveldotvarkos programą tęsiami tvarkybos ir
kapitalinio remonto darbai valstybės saugomame kultūros paveldo objekte Raubonių vandens
malūne-karšykloje-verpykloje (pagrindiniame pastate);
- pateiktos paraiškos nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimui
(Kultūros ministerijos 2022 m. paveldotvarkos programai): Pumpėnų vėjo malūno tvarkybos
darbai; Pumpėnų bažnyčios langų su vitražais restauravimo darbai.
Tyrimai:
- parengta archeologinių tyrimų Saločių mūšio (1703 m.) vietoje programa ir metodika,
atlikti vietovės archeologiniai žvalgymai (mūšio vietos įamžinimo strategijos I etapo darbai);
- tęsiami Pasvalio dekanato bažnyčių sakralinio meno (varpų) tyrimai.

Kultūros paveldo aktualizavimas, sklaida:
- įgyvendinta Europos paveldo dienų‘ 2021 renginių programa: 5 pažintinės ekskursijos
po Pasvalį ir rajoną;
- su Pasvalio krašto muziejumi įgyvendintas tęstinis projektas „Žiemgala XIII a.
dokumentuose“: išleistas senųjų dokumentų rinkinys „Sėlos ir Žiemgalos vyskupystės aktai.
Acta episcopatus Seloniensis et Semigalliensis“;
- išleista brošiūra „Baltijos kelio atminimo ženklai Pasvalio krašte“;
- publikuoti straipsniai paveldo ir istorijos temomis žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“
(2), Pasvalio r. laikraštyje „Darbas“ (5);
- 8 paskaitos / užsiėmimai įvairiose jaunimo švietimo veiklose;
- spauda ir TV: bendradarbiavimas rengiant reportažus laikraščiuose „Panevėžio kraštas“ (apie
Škilinpamūšio dvarą), „Darbas“ (apie senąsias kapines), televizijoje – apie Pumpėnų vėjo
malūną, Raubonių karšyklą-verpyklą.

Įgyvendintas projektas „Raubonių gyvenvietės viešosios
infrastruktūros atnaujinimas“

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti kultūros paveldo objekto – Raubonių
vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos darbus, pritaikant kultūros
paveldo objektą gyventojų ir lankytojų reikmėms.

Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų turizmo
projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“
darbo grupės posėdis

Tarptautinis Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų
turizmo projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje
2021“

SOCIALINĖ APLINKA
Pasvalio socialinių paslaugų centras
Įstaiga išsiskiria veiklos įvairiapusiškumu, kurios vidaus struktūrą sudaro:
Administracija;
Institucinės socialinės globos padalinys;
Pagalbos namuose padalinys;
Dienos užimtumo padalinys;
Globos centro padalinys;
Darbo su šeimomis padalinys.
Paminėta vaikų Globėjų diena

Su Paslaugų centro teikiamomis paslaugomis ir
perspektyvomis susipažino LR socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Monika Navickienė.
Darbo su šeimomis padalinys gavo
EQUASS ASSURANCE kokybės sertifikatą

Šeimų ir vaikų gynimo dienos šventė

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-269,
atsižvelgiant į tai, kad didėjo socialinių paslaugų poreikis, skirti papildomi 7 etatai, nustatytas
didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 113.
Socialinių paslaugų centre taip pat teikiamos skalbyklos ir pirties paslaugos
Skalbyklos paslaugos 2020–2021 m.
Metai

2020
2021

Iš viso
išskalbta
skalbinių
(kg.)
22696,67
24532,18

Išskalbta skalbinių
(kg) Centro
gyventojams
12976,60
13114,60

Išskalbta skalbinių
(kg) rajono
gyventojams ir
įstaigoms
9720,07
11417,58

Gautos lėšos už
mokomas
skalbimo
paslaugas
21325,62 Eur
25207,95 Eur

Patirtos
sąnaudos

39829,20 Eur
47860,46 Eur

Pirties ir dušo paslaugomis 2021 metais pasinaudojusių asmenų skaičius mažėjo, dėl
šalyje paskelbto karantino, nes kelis mėnesius pirtis nedirbo. Pirties bei dušo paslaugomis
per mėnesį vidutiniškai pasinaudoja apie 100 asmenų.

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai

2021 metais globos namuose buvo įgyvendinami 2 projektai:
1. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšų tęstinis projektas „Kartu mes galime – IV“, kuriam buvo skirta 1000 Eur.

2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Vaikų ir jaunimo socializacijos
projektas „Išlaisvink mintis gamtoje – III“, kuriam buvo skirta 400 Eur.

Įstaigoje vaikams ugdomi maisto gamybos, bendravimo
ir kultūringo elgesio prie stalo įgūdžiai, jie skatinami
būti fiziškai aktyviais, organizuojamos išvykos,
stiprinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Įstaigos struktūrinis padalinys – Šeimos krizių centras teikia
specialiąsias socialines paslaugas: laikiną nakvynę,
psichosocialinę pagalbą, socialinių įgūdžių ugdymą ir
palaikymą, laikiną apgyvendinimą.
2021 m. buvo suteiktos socialinės priežiūros paslaugos 43
asmenims.

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto
žmonių užimtumo centras ,,Viltis“

2021 m. įteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS ASSURANCE sertifikatas.
Gautas sertifikatas įpareigoja nuolat tobulėti ir prisidėti prie nuolatinio socialinių paslaugų
kokybės gerinimo proceso Lietuvoje ir visoje Europoje.
Pradėtos teikti laikino atokvėpio paslaugos ir prisidėta prie socialinių
paslaugų teikimo plėtros asmenims su proto negalia.
2021 metais šiomis paslaugomis naudojosi 9 šeimos, suteiktos 82 paslaugos.

Užimtumo centro „Viltis“ teatro
kolektyvas kartu su Marijampolės,
Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio, Zarasų,
Biržų teatro kolektyvais dalyvavo Biržų
kultūros centro organizuotame
neįgaliųjų teatrų festivalyje „Gerumo
sparnai“.

Užimtumo centro „Viltis“ paslaugų
gavėjai dalyvavo savanoriškoje veikloje

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra pirminė asmens sveikatos
priežiūra ir visuomenės sveikatos priežiūra. Pirminė sveikatos priežiūra sprendžia
pagrindines bendruomenės sveikatos problemas, teikdama vidaus ligų
profilaktikos, gydymo, sveikatos išsaugojimo bei reabilitacijos paslaugas, o
visuomenės sveikatos priežiūra siekiama ugdyti sveikatą (sveikatos žinių
populiarinimas, sveikatos mokymas), užkirsti kelią vartojimui skirtų produktų,
maisto, geriamojo vandens, gyvenamosios, darbo ir gamtinės aplinkos kokybės
blogėjimui, užkirsti kelią ligoms ir traumoms, sumažinti sergamumą.
Pirminę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo:

VšĮ Pasvalio pirminės
asmens sveikatos
priežiūros centras

Aukštaitijos šeimos klinika
(UAB „Inmedicus“)

2021 m gruodžio 1 d. veiklą
pradėjo
UAB „Medicinos namai
šeimai“

Prie VšĮ Pasvalio PASPC, 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo prisirašę
17 982 rajono gyventojai, prie UAB „Inmedicus“ – 3 451 gyventojas, prie UAB
„Medicinos namai šeimai“ – 629 gyventojai.

Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-235 pakeista
viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo
struktūra.
Atsižvelgiant į rajono gyventojų mažėjimą, siekiant optimizuoti paslaugų
teikimą ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą,
Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre plečiamos slaugos
paslaugos namuose, todėl atsisakyta veiklos Dagių, Kraštų, Norgėlų ir
Meškalaukio medicinos punktuose.

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos
priežiūros centras
Plėtojamos slaugos paslaugos į namus
2021 m. baigtas įgyvendinti projektas „Pasvalio
pirminės asmens sveikatos centro veiklos efektyvumo
didinimas“ pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609.
Iš Projekto lėšų įsigyta medicinos įrangos už 74 212
Eur, transporto priemonių už 108 000 Eur.

Koronaviruso infekcija (COVID-19)

Pasvalio rajono mobiliajame COVID19 ligos tyrimų paėmimo punkte nuolat
dirbo 3 darbuotojos.
Vakcinavimo punkte nuolat dirbo dvi
darbuotojos.

Atnaujinama medicininė įranga
Savivaldybės remiamų sveikatos programų
įgyvendinimas 2021 m.
Sveikatinimo programai „Pasvalio rajono
gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyvenimo
kokybės gerinimas“ skirta 21 641,68 Eur. Įsigyta
ilgalaikio medicininio inventoriaus – nauja
odontologinė kėdė bei atnaujinta kita darbui
reikalinga įranga.
Įstaiga jungė 27 struktūrinius padalinius: Pasvalio polikliniką, Joniškėlio polikliniką, greitąją medicinos
pagalbą, Pasvalio psichikos sveikatos centrą, psichiatrijos dienos stacionarą, Pušaloto, Vaškų, Daujėnų, Krinčino, Saločių
ir Pumpėnų ambulatorijas, Raubonių ir Namišių BPG kabinetus, 15 medicinos punktų: Deglėnų, Girsūdų, Grūžių,
Gulbinėnų, Jurgėnų, Kiemėnų, Kriklinių, Mikoliškio, Pajiešmenių, Rinkūnų, Švobiškio, Nakiškių, Tetirvinų, Ustukių ir
Žilpamūšio medicinos punktus.

VšĮ Pasvalio ligoninė
Antrinio lygio medicinos paslaugas teikia VšĮ Pasvalio
ligoninė.
VšĮ Pasvalio ligoninės suteiktos paslaugos 2016–2021 metais

Vykdomas projektas Nr.
J02-CPVA-V-08-0001
„VšĮ Respublikinės
Panevėžio ligoninės
tuberkuliozės
diagnostikos ir gydymo
infrastruktūros
modernizavimas ir
gydymo efektyvumo
didinimas“

Projekto tikslas –
spręsti tuberkuliozės ligų
plitimo kontrolės,
diagnostikos ir gydymo
paslaugų gerinimo
klausimus ir pagerinti
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę
ir prieinamumą Panevėžio
regiono gyventojams.

Pasvalio rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuras
Savivaldybių visuomenės
sveikatos biurų asociacijos
surengtuose „Metų
specialisto“
apdovanojimuose geriausia
metų specialistė Pasvalio
rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro
specialistė Daiva Čingaitė
Vakcinavimo punkte kasdien
dirbo Visuomenės sveikatos
biuro specialistai

Sveikatos
ugdymas
švietimo
įstaigose
Visuomenės sveikatos biuras vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms)
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės
teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio
mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės
sveikatos stebėseną. Organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, vykdo
užkrečiamųjų ligų ir neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką, įgyvendina valstybines
visuomenės sveikatos strategijas ir programas, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės
sveikatos priežiūrą, teikia privalomojo sveikatos mokymo paslaugas.

DARBO RINKA

❑2021 m. Pasvalio rajone nedarbas mažėjo. 2021 m. kovo 1 d. nedarbas
rajone – 18,8 proc. (registruota bedarbių – 2 578). 2022 m. kovo 1 d.
nedarbas sumažėjo – 12 proc.
❑Registruota bedarbių 2022-03-01 Pasvalio rajone:
❑viso – 1612, iš jų:
• vyrai – 898;
• moterys – 714;
• gyvena kaime – 1180;
• jaunuoliai iki 29 m. – 200;
• Ilgalaikiai bedarbiai – 473;
• neįgalieji – 127.

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS
UAB „Pasvalio autobusų parkas“
Bendrovės ūkinės veiklos rūšys: keleivių vežimas miesto
reguliariais susisiekimo maršrutais, kitas keleivių vežimas
sausumos transportu, transporto priemonių techninė priežiūra
ir remontas.
Bendrovė turi licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius
autobusais už atlygį tiek tarptautiniais maršrutais, tiek ir
Lietuvos teritorijoje.
PELNAS (NUOSTOLIAI)

Bendrovės lėšomis, lizingo būdu
įsigyti autobusai:
Mercedez Benz Sprinter
Mercedez Benz Tourino

Modernizuota, skaitmenizuota
Bendrovės degalų užsipylimo kolonėlė

Naujos Autobusų stoties laukimo salės
lauko durys

Įsigytos 35 šiuolaikiškos vidaus kėdės
Autobusų stoties laukimo salėje

Pakeisti susidėvėję, sulūžę perono suolai ir
surūdijusios, nusidėvėjusios šiukšliadėžės

Apskardintos perono pastogės laikančiosios
konstrukcijos

UAB „Pasvalio butų ūkis“
2021 m. bendrovė dalyvavo ir laimėjo konkursą „Socialinių būstų remontas“. Atliko įvairių
remonto darbų 4 savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose: buvo pakeisti langai,
durys, išdažytos sienos, pakeista grindų danga, elektros instaliacija, suremontuotos krosnys,
įrengti šviestuvai.

Prieš
remontą

Po
remonto

Prieš
remontą

Po
remonto

PELNAS (NUOSTOLIAI)

Bendrovė administruoja Pasvalio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų
bendrąją nuosavybę 89 daugiabučiuose ir vykdo bendro naudojimo objektų
techninę priežiūrą.
2021 m. pratęsė arba sudarė naujas pastato techninės priežiūros, šildymo ir
karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros, administravimo sutartis su penkiais
objektais.
2021 m. pabaigoje Bendrovė administravo 205 Pasvalio rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. Savivaldybės
gyvenamųjų patalpų administravimas apima sutarčių su nuomininkais valdymą ir
vykdymo užtikrinimą, reguliarų patalpų ir jų naudojimo tikrinimą.

2020–2021 m. UAB „Pasvalio butų ūkis“
dalyvavo
LR aplinkos ministerijos aplinkos projektų
valdymo agentūros skelbtame kvietime
daugiabučių namų atstovams „Dėl suskystintų
naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo
kitais energijos šaltiniais“.

SND balionų šalinimo
programos gyventojams
subsidija, nupirktos 55
elektrinės viryklės

UAB „Pasvalio butu ūkis“ yra
paskirtas Pasvalio rajono
savivaldybės energetinio
efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose
programos administratoriumi ir
administruoja įvairių
administravimo formų
daugiabučių namų atnaujinimo
įgyvendinimo projektus Pasvalio
mieste ir rajone.

Panevėžio g. 12, Pasvalys namas prieš renovaciją

Panevėžio g. 12, Pasvalys namas po renovacijos

UAB „Pasvalio knygos“
Bendrovės pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba
knygomis ir kanceliarinėmis prekėmis.

PELNAS (NUOSTOLIAI)

UAB „Pasvalio knygos“ misija – skatinti pažinimo ir skaitymo poreikį,
auginti kultūrinį gyvenimą, teikti pažinimo džiaugsmą ir skaitymo malonumą.
UAB „Pasvalio knygos“ vizija – esame lyderiai Pasvalio rajone,
pasiūlydami platų ir klientų poreikius atitinkanti asortimentą.
UAB „Pasvalio knygos“ strategija – siekti pelno, užtikrinti pakankamą
kiekį mokomosios literatūros.
Vertybės
- Komandinis darbas
- Lojalumas
- Profesionalumas ir kokybė
- Įžvalga, tobulėjimas ir kaita
- Sąžiningumas ir asmeninė atsakomybė

Sukurtas elektroninis puslapis https://pasvalioknygynas.lt/

Atnaujinta parodų tradicija, vėl veikia galerija „Ant
palangės“

Išnuomotos nenaudojamos patalpos, kuriose įsikūrė
sensorinis kambarys „Vaivorykštė“

Praplėstas prekių asortimentas, sudarytos ilgalaikes sutartys su naujais
tiekėjais. Prekyboje – atributika su Lietuvos bei Pasvalio simboliais,
gaminiai su garsių Lietuvos ir pasaulio menininkų darbų
reprodukcijomis

UAB „Pasvalio vandenys“
Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų
surinkimas, nuvedimas ir jų valymas. Pasvalio rajone vartotojams ir abonentams
tiekiamas vien tik požeminis geriamasis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija
poreikius. Vandenviečių sanitarinė būklė gera. Jose vykdomas požeminio
vandens monitoringas, kurį atlieka UAB „Vilniaus hidrogeologija“.

PELNAS (NUOSTOLIAI)

Bendrovė eksploatuoja Pasvalio bei Joniškėlio miestų ir 48 miestelių ir
kaimų vandentiekos ir vandenvalos ūkį. Visa tai sudaro 239,7 km
vandentiekio, 134,8 km nuotekų bei 11,1 km paviršinių nuotekų tinklų, 66
arteziniai gręžiniai, 73 nuotekų siurblines, 24 nuotekų biologinio valymo
įrenginiai.

Investicijos į geriamojo vandens tiekimo kokybės užtikrinimą bei
nuotekų surinkimą ir valymą 2021 m.
Nuotekų tinklai ir nuotekų siurblinė Vaškų g., Pasvalys
Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Pušalote
Rekonstruoti vandens gerinimo ir geležies šalinimo įrenginiai: Girsūdų k., Tetirvinų k.,
Kalno k., Vaškų bei Pušaloto miesteliuose
Įrengti nuotekų tinklai ir nuotekų siurblinė Paupio g., Diliauskai
Vandentiekio ir nuotekų tinklai Vaškai–Iciūnai
Įrengta vandens ėmimo kolonėlė Joniškėlio g., Pasvalyje
Vandentiekio tinklai Papyvesių g., Payvesiai
Vandentiekio tinklai Raubonių k., (iki Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos).
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Joniškėlio mieste I etapas

Pasvalio rajono savivaldybės
Priešgaisrinė tarnyba
Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinėje tarnyboje yra patvirtinti 58 etatai:
25 ugniagesiai gelbėtojai, 24 ugniagesiai gelbėtojai-vairuotojai, 6 ugniagesiai gelbėtojaivyr. vairuotojai, 1 vadovas, 1 vyr. buhalterė, 1 vyr. specialistė.
Pagrindiniai Priešgaisrinės tarnybos tikslai – išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą,
apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.
2021 metais gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams atlikti, savivaldybės Priešgaisrinės
tarnybos deleguotoms funkcijoms vykdyti skirta 728 500 Eur, Savivaldybė skyrė 48 800 Eur.
Turimų gaisrinių automobilių parkas:
1. MB1313 – 1973 m.
2. Gaz 66 – 1978 m.
3. Kamaz 4310 – 1988 m.
4. Magirus Deutz 120 – 1975 m.
5. Iveco 75-16 – 1986 m.
6. Gaz 3309 – 2002 m.
7. Magirus Deutz 170 – 1971 m.
8. Volvo F613 – 1983 m.
9. Kamaz 431105 – 1988 m.

Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų tinklas apima
visą rajono teritoriją.
2021 metais Pasvalio rajone kilo 93 gaisrai, iš jų –15 Pasvalio miesto teritorijoje.

-

Gaisrai:
gyvenamojo sektoriaus pastatuose ir patalpose – 36 (24 gaisrai gyvenamuosiuose namuose
ir 12 kartų degė ūkiniai pastatai);
atvirose teritorijose – 16 gaisrų (9 kartus degė pievos, 7 kartus ražienos);
žemės ūkio objektuose – 2;
žemės ūkio technika (kombainai) – 5;
šiaudų ir šieno rulonai – 5;
šiukšlių konteineriuose ir sąvartynuose – 15;
visuomeninės ir gamybinės paskirties objektuose – 2;
nenaudojamuose statiniuose – 3.
autotransportas – 6;
kiti atvejai – 3.

Savivaldybės parama verslui
Savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos (toliau – Programa)
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 (toliau –
Komisija) yra kolegialus organas, sudarytas Savivaldybės tarybos ir
priimantis sprendimus Programos administravimo klausimais.

2021 m. du kartus skelbtas verslo idėjų finansavimo konkursas, kurio tikslas
– pagal nustatytus kriterijus atrinkti originaliausias ir perspektyviausias
modernias verslo idėjas, kurių įgyvendinimui Savivaldybė numačiusi skirti
finansinę paramą. Savivaldybės administracija gavo 2 paraiškas. Vertindami
paraiškas, Komisijos nariai nusprendė, jog verslo idėjos neatitinka Programos
nuostatų bei konkurso keliamų reikalavimų, todėl Komisija neteikė siūlymo
Savivaldybės tarybai skirti finansavimą verslo idėjų įgyvendinimui.
2021 metais Smulkaus verslo rėmimo programai skirti 5 000 Eur liko
nepanaudoti.

KOMUNALINIŲ
ATLIEKŲ
SURINKIMAS IR
TVARKYMAS
Kartu su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo
centru ir gamintojų importuotojų organizacijomis

parengtos viešųjų pirkimų atviro konkurso
„Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių
bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo
Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo
paslaugos“ sąlygos ir įvykdytas viešasis konkursas.
Jį laimėjo UAB „Ekonovus“ ir pradėjo
pasiruošiamąjį laikotarpį, kurio metu rajono
individualių namų valdų gyventojams pradėti dalinti
individualių pakuočių atliekų surinkimo konteineriai
(stiklo ir kitoms pakuotės atliekoms)

2021 m. pakuočių atliekas
rajone
tvarkanti
įmonė
iš
kolektyvinių rūšiavimo konteinerių,
bei individualių rūšiavimo talpų
surinko ir perdavė perdirbimui:

Mišrios
komunalinės
atliekos (t)

Metai

Plastikas (t)

Stiklas (t)

2020

171,24

133,36

Popierius /
kartonas (t)
89,17

2021

133,32

221,36

113,87

Maisto /
Tekstilės
virtuvės
atliekos (t)
atliekos (t)

Metai

2020
2021

5516
4467

4,85
4,70

62,87
43,62

Didelių
gabaritų
atliekų,
surinktų
apvažiavimo
būdu,
įskaitant
padangas (t)

138,0
68,95

Gatvių valymo
liekanos
ir
biologiškai
skaidžios
atliekos,
surinktos
iš
kolektyvinių
konteinerių
aikštelių

Pavojingos
atliekos,
surinktos
apvažiavimo
būdu

Į
didelių
gabaritų
aikšteles
pristatytos
atliekos (t)

48,86

5,65

835,0
860,22

Lyginant su 2020 metais, gerokai padidėjo popieriaus / kartono pakuočių atliekų
kiekis. Tai siejama su pandemijos laikotarpio metu padidėjusiu užsakomų prekių
srautu į namus bei pakuotei naudojamo plastiko mažinimo tendencija.
2021 m. kartu su Atliekų tvarkymo centru ir Gamintojų ir importuotojų
asociacija buvo organizuotas gaminių surinkimas iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir
organizacijų – surinkta 42,883 t įvairių elektros elektroninės įrangos atliekų.

ŽEMĖS ŪKIS
Pagal Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos duomenis (iki
2022 m. sausio 1 d.), Pasvalio
rajono savivaldybės bendras
plotas 128 887,17 ha, žemės
ūkio naudmenos 96 294,19 ha
iš viso rajono žemės ploto.
Pagal
Lietuvos
statistikos
metraštį, žemės ūkio naudmenos – tai
dirbamosios žemės plotas, kurį
sudaro ariamoji žemė (įskaitant
šiltnamių plotą), kultūrinės ir
natūralios
ganyklos,
pievos,
daugiamečių augalų plotai ir daržai,
skirti naudoti asmeniškai.

Pasvalio rajono savivaldybės žemės fondo sudėtis
iki 2022 m. sausio 1 d., ha

Pasvalio rajone priimta 1 790 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti.
Iš viso deklaruota 86 070 ha žemės ūkio naudmenų.

Pagal Valstybės žemės fondo pateiktus duomenis, Pasvalio rajono savivaldybėje žemės
našumo balas siekia 50,17. Šis balas iš Lietuvos savivaldybių yra vienas didžiausių.

2021 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 37 nauji ūkininko ūkiai, atnaujinti ūkio
duomenys 614 ūkių.
Iš Ūkininkų ūkio registro išregistruota 39 ūkininko ūkiai.
Iš viso Ūkininkų registre yra įregistruota 1 249 vnt. ūkininkų.

Pasvalio ekologinių ūkių žemėlapis
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Valstybinės žemės nuomos mokestis
Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais dėl lengvatų taikymo, nuomos mokestis
už valstybinę žemę sumažėjo apie 4,5 tūkst. eurų:
1. Dėl neapmokestinamo sklypo dydžio taikymo – 1,3 tūkst. Eur.
2. Dėl lengvatų deklaracijoms (iki 2 eurų) taikymo – 95,54 Eur.
3. Lengvata objektams – 3,09 tūkst. Eur.
2021 metais Savivaldybės tarybos sprendimais sumažintas nuomos mokestis už valstybinę
žemę dėl COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo 2 asmenims.
Nuo 2019 m. vasario 20 d. Savivaldybės 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 yra pasinaudoję 2 asmenys, sutvarkę 22,15
ha apleistos valstybinės žemės.
Už valstybinės žemės nuomą, į savivaldybės biudžetą turėtų būti surinkta 621 tūkst. eurų.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
SENIŪNIJOS

Daujėnų
Joniškėlio apylinkių
Joniškėlio miesto
Krinčino
Namišių
Pasvalio apylinkių
Pasvalio miesto

Pumpėnų
Pušaloto
Saločių
Vaškų

Seniūnija yra Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje
savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos
teritorijos ribas savo sprendimu nustato Savivaldybės taryba.

Daujėnų seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Daujėnų, Girsūdų ir Porijų.
Daujėnų miestelio viešosios
infrastruktūros atnaujinimas;
Buvusioje Girsūdų mokyklos
bibliotekoje bei kitose pagalbinėse
patalpose pakeisti langai ir baigtas
patalpų remontas;
Atlikti Daujėnų seniūnijos pastato
patalpų, naudojamų Daujėnų Švč.
Jėzaus vardo parapijos vaikų dienos
centro „Kartu“ veiklai, remonto
darbai.

Joniškėlio apylinkių seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 4 seniūnaitijas: Meškalaukio, Švobiškio,
Joniškėlio, Narteikių.

Sena medinė Ruškelių kapinių tvora
pakeista nauja, segmentine;
Meškalaukio kaimo kapinėse
pastatytas naujas medinis kryžius;
Seniūnija perėmė 20 ha ploto
Joniškėlio dvaro parko tvarkymą;
Restauruotas Pasvalio–Pakruojo
rajonų ribas žymintis riboženklis;
Prižiūrima unikalaus gamtos
paveldo paminklo Skalių kalno –
dolomito atodangos teritorija.

Joniškėlio miesto seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 3 seniūnaitijas:
Vytauto, G. Petkevičaitės-Bitės ir Linkuvos
Sigitų klubo iniciatyva – Sigito Ilgučio
atminimui pagerbti, pastatytas suoliukas;
dirbtuvių pastato stogo keitimas; gatvių
apšvietimo remontas; aikštelės šalia
mūrinių kapinių
tvarkymo darbai;
organizuota pagyvenusių žmonių šventė
„Neįsileiskime rudens į širdį“ .

Krinčino seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 4 seniūnaitijas:
Krinčino, Pajiešmenių, Gulbinėnų ir Kraštų.

Paminklo rašytojui Mykolui
Karčiauskui atidengimas;
Parko teritorijos tvarkymas;
Kraštų administracinio pastato
remontas;
Kraštų pastato (koplyčiabiblioteka-medicinos punktas )
fasado tvarkymas.

Namišių seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 3 seniūnaitijas:
Namišių, Manikūnų, Kiemėnų.

Namišiuose ir Kiemėnuose duris atvėrė Vaikų dienos užimtumo centrai

Seniūnijos gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimui,
atskirose gatvių atkarpose, viešosiose erdvėse natrio
lempų šviestuvai keičiami į LED šviestuvus;
Įrengta 18 kelių eismo ženklų, reguliuojančių greitį
bei sunkiasvorių automobilių svorį;
Įrengtas naujas pėsčiųjų takas Parko g., Kiemėnų k.

Namišių seniūnija – Saugiausia metų
seniūnija

Pasvalio miesto seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 3 seniūnaitijas:
Biržų–Taikos gatvių, Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių, Joniškėlio–Stoties–
Geležinkeliečių gatvių.
Seniūnija atlieka 67 gatvių priežiūrą, tvarko 120 ha ploto viešąsias teritorijas,
organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Pasvalio mieste, organizuoja 4
kapinių priežiūrą.

2021 metais buvo tvarkomi ir prižiūrimi miesto
paplūdimiai: naujai atvežtas ir pakeistas, frezuojamas maudyklų
smėlis, vasaros sezono metu kelis kartus per mėnesį tikrintas
vandens užterštumas (paimti vandens tyrimų mėginiai). Miesto
prieigose prie Lėvens ir Svalios upių chemikalais naikinti
Sosnovskio barščiai.
Užtikrinant saugesnę aplinką eismo dalyviams,
atliktas kasmetinis gatvių ženklinimo atnaujinimas, t. y.
perdažytos pėsčiųjų perėjos – Vilniaus, Panevėžio, Taikos,
Kalno, Vyšnių, Biržų gatvėse, skiriamosios juostos, įgyvendinti
saugaus eismo komisijos sprendimai ir pagerintos eismo
sąlygos. Atsižvelgiant į saugaus eismo komisijos sprendimus,
keleiviams įrengtos dvi autobusų stotelės Geležinkeliečių
gatvėje, Topolių gatvėje pastatytas sferinis veidrodis.
Seniūnija pagamino ir įrengė apsauginę tvorelę
Nepriklausomybės gatvėje ties 59 gyvenamuoju namu pėsčiųjų
saugumui užtikrinti.
Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių
namų kiemuose Joniškėlio gatvės 4C, Taikos gatvės 35.
Kolektyvinių sodų teritorijoje Bokšto gatvėje įrengta nauja
aikštelė buitinių atliekų konteineriams. Baigta demontuoti
Stoties gatvės kapinių senos tvoros atkarpa ir vietoje jos
pastatyta nauja tvora. Stoties g. kapinėse – nauji įėjimo
laipteliai, sutvarkyti pagrindiniai kapinių vartai.

Pasvalio apylinkių seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 4 seniūnaitijas:
Ustukių, Papyvesių, Talačkonių ir Valakėlių.

Prie Talačkonių ir Skėrių kaimų kapinių įrengti pastatai įrankiams susidėti.

Seniūnija atliko 107,1 km vietinių viešųjų kelių, 55392
kv. m gatvių ir šaligatvių priežiūrą: greideriuoti
žvyrkeliai, jų priežiūrai naudotos dulkėjimo mažinimo
priemonės, nušienautos pakelės, iškirsti krūmai
pakelėse.

Tvarkomi neprivatizuotini,
rekreacijai skirti žemės plotai:
Valakėlių parkas ir skveras,
Ustukių želdynai prie karjero,
tvenkinio, Talačkonių, Pervalkų,
Diliauskų, Maliupių (Kryžių
slėnis, Atgimimo parkas)
želdynai.

Seniūnija organizavo gatvių apšvietimo tinklų
eksploataciją 17 gyvenviečių. Ustukių kaime Ustukių g.,
Talačkonių kaime Lėvens g. buvo keičiami neekonomiški
gatvių šviestuvai į ekonomiškus.

Pumpėnų seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 4 seniūnaitijas:
Pumpėnų, Kalno, Kriklinių, Rinkūnų.
Pumpėnų senųjų ir naujųjų
kapinių aplinkos tvarkymo,
atliekų aikštelės įrengimo darbai;
Viešųjų erdvių tvarkymas;
Krikliniuose rengiama vaikų
žaidimų aikštelė;
Kriklinių bendruomenės patalpos
po remonto;
Privažiuojamojo kelio į Lavėnų
k. nuo rajoninio kelio žvyruotos
dalies asfaltavimas.

Pušaloto seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 3 seniūnaitijas:
Pušaloto, Mikoliškio ir Deglėnų.

Baigtas projekto
„Pasvalio rajono
Pušaloto miestelio
viešosios infrastruktūros
atnaujinimas“
įgyvendinimas.

Pušaloto miestelyje atnaujintas gatvių apšvietimas, keičiant
naujai šviestuvus į ekonomiškesnius.

Nupurkšta apie 8 ha Sosnovskio barščių.

Pušaloto Stoties g. nuvalytas
grindinys, paklota šaligatvio
atkarpa.

Tvarkyta aplinka, rinktos šiukšlės.

Saločių seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 4 seniūnaitijas:
Pumpėnų, Kalno, Kriklinių, Rinkūnų.
Seniūnija vykdo 103,45 km vietinių viešųjų kelių ir 20,10 km gatvių priežiūrą; 17,732 ha
ploto viešųjų teritorijų, iš jų – 5,79 ha parkų ir skverų tvarkymą; 25 kapinių, iš jų – 12
veikiančių, bendras plotas 8,31 ha, tvarkymą ir 21 paveldo objektų priežiūrą.

Atliktas kapitalinis Raubonių k. šarvojimo
koplyčios remontas.

Baigtas Žilpamūšio mokyklos pastato
(605 kv. m) stogo remontas.

Nušlifuotos ir nulakuotos Saločių
kultūros centro salės grindys.

Atnaujinta apie 200 metrų
šaligatvio Saločiuose Liepų g.
atkarpa.

Vykdomas Dagių,
Kurpalaukio, Saločių
miestelio, Šakarnių,
Puškonių, Puodžių,
Raubonių, Žadeikonių ir
Žilpamūšio kaimų (59
gatvių) apšvietimo
atnaujinimas.

Suremontuotas antras
(pirmasis pakeistas 2020
m.) Saločių miestelio
katilinės katilo šilumokaitis
ir viena pakura, sutvarkytas
katilinės stogas.

Vaškų seniūnija
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 5 seniūnaitijas:
Kalneliškių, Grūžių, Vaškų, Nairių ir Tetirvinų.

Apskardintas Nairių kultūros namų stogas.

Naujai įrengta ir padidinta Vaškų kultūros namų scena:
pakeistas visas medinis pagrindas, įrengtos naujos
grindys, nupirktos naujos scenos užuolaidos;
Seniūnijos kaimuose atlikti žvyravimo darbai. Grūžių
kaime Kalno gatvėje atliktas asfalto duobių užtaisymas;
Tetirvinų vaikų darželio pastate įrengtas naujas
granulinis šildymo katilas, rekonstruota Vaškų
gimnazijos Tetirvinų vaikų darželio vaikų žaidimo
aikštelės pavėsinė;
Laistyta dulkėjimą mažinančiomis medžiagomis
2 500 m žvyruotų kelių ir gatvių.

Bendruomeninės veiklos stiprinimas
2021 m. veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonės ,,Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėje“ įgyvendinimas

Finansavimas – iš LR
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Mažėjant
Pasvalio rajono gyventojų
skaičiui, kasmet mažėja ir
priemonei skiriama lėšų
suma. Priemonės lėšos
paskirstytos seniūnijoms,
atsižvelgiant į gyventojų
skaičių.
2021 m. Savivaldybės
nevyriausybinėms
organizacijoms
buvo
paskirstytas finansavimas,
skirstant Savivaldybės lėšas
konkurso
būdu
buvo
skelbiamas konkursas, o
maksimali vieno projekto
finansavimo suma siekė 800
Eur.
Finansavimą konkurso
būdu gavo 58 rajone veiklą
vykdančios nevyriausybinės
organizacijos.
Likusios
lėšos
paskirstytos
ne
konkurso ir prisidėjimo
būdu iš Nevyriausybinių
organizacijų
gautoms
projektų
paraiškoms
finansuoti.
Nevyriausybinėms
organizacijoms 2021 m.
buvo skirta 58 000 Eur.

BENDRUOMENĖS

Į „Pasimatymą Deglėnų parke“
susirinko kraštiečiai, kartu paminėtas ir
Išnykusių kaimų atminimo parko 10metis.

Tradicinė Ustukių
skinsiu – vainiką pinsiu“

šventė

„Žolyną

XIII kartą organizuoti Naktiniai
skaitymai prie Pyvesos

VAIKAI IR JAUNIMAS
2021 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimui
paskirstyta 35 040 Eur, iš jų – 24 919,89 Eur vasaros socializacijos
projektams. Iš viso finansuoti 43 projektai, iš jų 32 – vasaros.
Suorganizuotos dvi stacionarios vasaros stovyklos, 26 dieninės ir 4 kito
tipo stovyklos. Vaikų vasaros stovyklose dalyvavo 901 vaikas ir
jaunuolis, iš kurių – 165 socialiai remtini.

Jaunimo reikalų taryba 2021 m. siekė Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatuose numatytų tikslų bei vykdė juose numatytas funkcijas.
2021 m. Savivaldybėje buvo 4417 jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų (2020 m. – 4500).
Aktyviai veikė 4 neformalios jaunimo grupės, 5 su jaunimu dirbančios organizacijos ir 4 jaunimo
organizacijos.
2021 m. iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo
programos (08) Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonės (08.01.02.01.04) paskirstyta 13
110 Eur jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 34 projektams finansuoti (iš jų – 1600 Eur
Savivaldybės prisidėjimas prie Jaunimo reikalų departamento finansuojamo projekto „Mobilus
darbas su jaunimu Pasvalio rajone“). Projektais buvo siekiama skatinti jaunimo iniciatyvumą,
pilietiškumą, įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, skatinti savanorystę, sveiką jaunimo gyvenseną,
kūrybiškumą, jaunimo bendradarbiavimą, aktyvų laisvalaikio praleidimą ir kt. – sudaryta galimybė
įgyvendinti įvairias jaunimo iniciatyvas.
Pasvalyje šeštą kartą vyko jau
tradicine tapusi Pilietiškumo mokykla

RELIGINIŲ BENDRIJŲ IR BENDRUOMENIŲ
PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
Iš Savivaldybės biudžeto Religinių bendrijų ir bendruomenių rėmimo
priemonės konkurso būdu Pasvalio rajono Religinių bendruomenių ir bendrijų
projektams finansuoti skirta 70 tūkst. Eur.

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – naujas varpas
Šv. Jono Krikštytojo vardu pavadintas bažnytinio meno kūrinys atkeliavo iš Lenkijos. Ten jį
pagamino visame pasaulyje garsi Jano Felčinskio varpų liejykla. Parapijos tikintiesiems varpą
padovanojo kraštiečių Morkūnų šeima. Varpas pašventinas 2021 m. birželio 27 d.

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – naujas varpas

Įrašai ant varpo žiedo: PARATE VIAM DOMINI, RECTAS
FACITE SEMITAS EIUS! (Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite
Jam takus!). Pirmoje pusėje: NOMEN MEUM EST IOANNES
BAPTISTA (Mano vardas Jonas Krikštytojas). CONSOLO VIVA.
FLEO MORTUA. PELLO NOCIVA (Guodžiu gyvuosius, apverkiu
mirusius, atitolinu nelaimes). Antroje pusėje: GYVENIMUI MANE
PAŠAUKĖ JONO IR VALERIJOS MORKŪNŲ ŠEIMA,
BAŽNYČIĄ VALDANT POP. PRANCIŠKUI, VYSKUPIJOS
ORDINARU ESANT VYSK. LINUI VODOPJANOVUI OFM,
PARAPIJOS KLEBONU – DEK. KUN. HENRIKUI KALPOKUI.

ATSTOVAVIMAS
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA
Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) – tai organizacija, atstovaujanti savo narėms
– 60-iai savivaldybių. Pasvalio rajono savivaldybei atstovauja Savivaldybės meras G.
Gegužinskas. Atstovauti Pasvalio rajono savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijos narių
atstovų suvažiavime Savivaldybės tarybos sprendimu išrinkti Savivaldybės tarybos nariai – N.
Matulienė ir Š. Varna.

2021 m. LSA narių atstovų XXVII suvažiavimas

Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Azerbaidžano savivaldybių
asociacijos atstovų susitikimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO GITANO NAUSĖDOS
INICIJUOTAS IR KARTU SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJA BEI LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ
ASOCIACIJA ORGANIZUOTAS
REGIONŲ FORUMAS

Aptarti svarbiausi regionų politikos ir savivaldos plėtros, savivaldos savarankiškumo stiprinimo
klausimai

PANEVĖŽIO REGIONO
PLĖTROS TARYBA
Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai – planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos
įgyvendinimą Panevėžio regione, skatinti socialinę, ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų
vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Panevėžio regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp
savivaldybių mažinimą, skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų
vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą.

Panevėžio regiono plėtros taryboje (toliau – PRPT) Pasvalio rajono savivaldybę atstovauja
Savivaldybės meras G. Gegužinskas
Į PRPT kolegiją deleguotas Savivaldybės tarybos narys Antanas Kairys
2021 m. PRPT posėdžiai, PRPT visuotiniai dalyvių susirinkimai vyko nuotoliniu būdu.
G. Gegužinskas dalyvavo Panevėžio regiono merų ir PRPT administracijos darbiniuose pasitarimuose,
susitikimuose-diskusijose dėl Panevėžio regiono plėtros strategijos 2021–2030 m. aptarimo, funkcinių zonų
steigimo Panevėžio regione.

PRPT kolegijos posėdis
STEAM centro
atidarymas
Panevėžyje

SUSITIKIMAI SU MINISTRAIS
2021 m. kovo 31 d. vyko susitikimas su
LR susisiekimo ministru Mariumi
Skuodžiu, LR Energetikos ministru
Daniumi Kreiviu ir Ekonomikos ir
inovacijų ministre Aušrine Armonaite.

Aptarti sustojimo ir poilsio aikštelės šalia
automagistralės Via Baltica įrengimo ir
verslo slėnio plėtros ir kiti Pasvalio kraštui
aktualūs ir reikšmingi klausimai.

2021 m. balandžio 15 d. LR švietimo,
mokslo ir sporto ministerijoje vyko
susitikimas su LR švietimo, mokslo ir
sporto ministre Jurgita Šiugždiniene,
LR Seimo nariu Antanu Matulu,
Pakruojo rajono savivaldybės meru
Sauliumi Margiu.

Spr ęstos aktualios švietimo problemos.
Aptartos ne tik abiturientų, bet ir kitų
mokinių sugrįžimo į klases galimybės.

2021 m. rugpjūčio 17 d. Panevėžio miesto savivaldybėje vyko susitikimas su
LR susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu
Pristatyta savivaldybėms aktuali Kelių
priežiūros ir plėtros programos (KPPP)
pertvarka, kuri turėtų užtikrinti aiškų,
skaidrų, suprantamą lėšų paskirstymą
savivaldybėms bei suteikiančią galimybę
padidinti finansavimą savivaldybių vietinės
reikšmės keliams.
Susitikime taip pat aptartas regionui
svarbus
projekto
„Rail
Baltica“
įgyvendinimas, savivaldybėms kylantys
infrastruktūros gerinimo klausimai.

2021 m. liepos 15 d.
LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės
vizitas

Ministrė lankėsi Lavėnų socialinės
globos namuose, dalyvavo Respublikinės
Lietuvos neįgaliųjų šventės atidaryme
Balsių malūne, lankėsi Pasvalio socialinių
paslaugų centre, Pasvalio Šv. Jono
Krikštytojo parapijos vaikų dienos centre.

Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje susitiko su Pasvalio rajono savivaldybės vadovais ir
socialiniais darbuotojais.

2021 m. rugpjūčio 12 d.
LR sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio vizitas
Ministras lankėsi
Joniškėlio palaikomojo
gydymo ir slaugos
skyriuje,
Pasvalio
Lėvens
pagrindinėje
mokykloje
įrengtame
vakcinavimo
punkte,
VšĮ Pasvalio ligoninėje
ir VšĮ Pasvalio pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros centre.

Aptarti probleminiai klausimai su
įstaigų medikais, diskutuota apie
būsimus sisteminius pokyčius sveikatos
apsaugos sistemoje.

2021 m. rugsėjo 9 d.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės
vizitas

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje aptarti aktualūs ugdymo klausimai, aptartos
gimnazijos dalyvavimo Tūkstantmečio mokyklų programoje galimybės, Pasvalio „Riešuto“
mokykloje kalbėta apie įtraukiojo ugdymo aktualijas.

Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje vyko susitikimas su Pasvalio rajono savivaldybės
ir švietimo įstaigų vadovais, aptarta rajono švietimo būklė, Tūkstantmečio mokyklos programa,
diskutuota dėl programos įgyvendinimo galimybių.

EUROPOS TARYBOS VIETOS IR
REGIONŲ VALDŽIOS KONGRESAS
(ET VRVK )
ET VRVK – yra konsultacinis Europos Tarybos organas, vietos ir regionų valdžių
asamblėja, atstovaujanti beveik dviems šimtams tūkstančių vietos ir regionų savivaldybių iš 46
Europos Tarybos valstybių narių (Rusija iš Europos Tarybos pašalinta 2022 m. vasario mėn.).

G. Gegužinskas Lietuvą atstovauja Statutiniame forume, Monitoringo komitete
ir Lietuvos savivaldybės Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese Vietos
valdžios rūmuose.

G. Gegužinskas dalyvavo:

ET VRVK 40-ojoje sesijoje

ET VRVK instituciniame,
ET VRVK monitoringo ir valdymo komitetų
posėdžiuose

ET VRVK Europos Liaudies partijos atstovų
susirinkime,
ET VRVK 41-ojoje plenarinėje sesijoje

Sod seada dero meram takimata svero
eos etama accusam etmo justo egrd
fosduom dolores etmda jam takimta
sanctus esto isit drin for the druamet.

2021 m. spalio 25–28 d. vyko
ET VRVK 41-oji sesija

PRADĖTOS PANEVĖŽIO
APSKRITIES
VYRIAUSIOJO
POLICIJOS
KOMISARIATO NAUJO
PASTATO STATYBOS

SUSITIKIMAI SAVIVALDYBĖJE
Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės pulkininkas leitenantas vadas Vidas Zabiela
pristatė naująjį Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503 pėstininkų kuopos
vadą kapitoną Raimondą Gruodį.

Tarptautinę baltosios lazdelės dieną susitikimas su
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio r. filialo atstovais
Aptartos
neregiams
bei
silpnaregiams
kylančios
problemos, diskutuota, ką būtų
galima nuveikti, kad regėjimo
neįgalieji jaustųsi saugesni mieste
ir
rajone.
Gerai
matantys
susitikimo dalyviai, dėvėdami 5
dažniausiai pasitaikančias akių
ligas simuliuojančius akinius,
galėjo pajusti, kokį vaizdą mato
žmogus, sergantis viena ar kita
akių liga.

Lietuvos agronomų
sąjungos įkūrimo 100-metis

Apdovanoti Pasvalio rajono mokinių fotografijos konkurso
„Mano Pasvalio kraštas“ laureatai

APDOVANOJIMAI
AUKSINĖ KRIVŪLĖ
2021
Pasvalio rajono savivaldybei atiteko
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos nominacija
„Už pagalbos pažeidžiamoms
grupėms plėtrą ir bendruomeniškumo
stiprinimą“

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
APDOVANOTA UŽ MOTERŲ IR VYRŲ
LYGYBĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
2021 METAIS

Šiam
apdovanojimui
Savivaldybė nominuota, nes
lyčių lygybės tematikos
įtraukiamos
į
bendrojo
lavinimo programas.

PASVALIO KRAŠTO
GARBĖS PILIEČIO
VARDO SUTEIKIMO
IŠKILMĖS
Pasvalio krašto garbės piliečio vardas suteiktas:
profesoriui, habilituotam technologijų mokslų daktarui
Rimantui Mykolui Kanapėnui ir
kraštiečiui rašytojui, Kovo 11-osios akto signatarui Kaziui Sajai

LIETUVOS PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
„PADĖKOS ŽENKLAS“

DAUJĖNUOSE PAMINĖTAS
LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS 100-MEČIO
JUBILIEJUS

2019–2023 metų kadencijos
Pasvalio rajono savivaldybės taryba

2021 m. padarėme daug gražių ir reikšmingų darbų, priėmėme
svarbių sprendimų.
Esu dėkingas Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės
administracijos darbuotojams, aktyviems įvairių bendruomenių
žmonėms – visiems, kas savo idėjomis, veikla prisidėjo prie mūsų
krašto kūrimo ir jo puoselėjimo.
Esu tikras, kad ir 2022-ieji, ketvirtieji Pasvalio rajono savivaldybės
tarybos kadencijos metai, bus sėkmingi ir kartu įveiksime visas
kliūtis ir krizes!
Gražėjantis mūsų kraštas – mūsų visų nuopelnas.
Ačiū, kad esate kartu!

Nuotraukų ir informacijų autoriai / šaltiniai
https://www.facebook.com/vilnonesdienos/photos/pcb.411006700431176/411000323765147
https://www.facebook.com/2136737469878948/photos/a.2136811299871565/3141283186091033/
https://www.facebook.com/358600610912365/photos/pcb.4020680504704339/4020678164704573/?type=3&theater
https://www.lzukt.lt/naujienos/lietuvos-agronomu-sajungai-100-metu/#naujiena-1
https://www.regionunaujienos.lt/pasvalyje-vyko-treciasis-siaures-lietuvos-choru-festivalis/
https://www.joniskelis.lt/2018/05/igyvendinamas-projektas-joniskelio-miesto-viesosios-infrastrukturos-pletra/
https://jp.lt/panevezyje-atidarytas-steam-centras/
https://hi-in.facebook.com/panevezioppar/photos/a.354441371413426/1808918335965715/?type=3&theater
http://darbs.lt/2019/11/21/prie-krincino-seniunijos-vairo-stojo-naujas-vadovas/
https://www.rail-baltica.lt/naujienos/rail-baltica-i-panevezio-regiona-privilios-nauju-infrastrukturos-objektu-ir-sukurs-darbo-vietu/
https://www.railbaltica.org/lt/visuomenei-pristatyti-rail-baltica-projektiniai-pasiulymai-pasvalio-rajone/
https://pajiesmeniumokykla.lt/portfolio
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/pasvalio-petro-vileisio-gimnazija-tukstantmecio-mokyklos-vizija-233-1602798
https://jp.lt/pasvalyje-modernus-ekstremalaus-sporto-parkas/
https://www.facebook.com/Tetirvin%C5%B3-biblioteka-103615367992046/photos/103616021325314
https://www.lsea.lt/
https://www.vartotojai.lt/ekologiniu-ukiu-zemelapis/
https://www.lrytas.lt/gamta/zeme/2021/08/27/news/rado-buda-nuo-vizualines-tarsos-apsaugoti-krastovaizdzio-vertybes-pades-specialus-sarasai-20557752
https://vilnonesdienos.eu/vi-asis-festivalis-vilnones-dienos/
https://www.geoportal.lt/oldmap/index.jsp?mode=zis
http://valstietis.tv3.lt/pirma-kategorija/parlamentarams-melioracijos-testas/?comments
http://www.pasvalia.lt/gidas/objektai/191-pasvalio-sv-jono-krikstytojo-baznycia
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/kauno-startuoliai-varzosi-del-miesto-savivaldybes-investiciju.d?id=74852998
http://www.voruta.lt/lietuvai-pagrazinti-draugijos-100-mecio-jubiliejus/
http://darbs.lt/wp-content/uploads/2017/09/22219324_1724903037522046_874204193_o.jpg
https://www.lsa.lt/naujienos/2021/02/15/azerbaidzanas/
https://atamis.lt/project/nepriklausomybes-g-pasvalys/
https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/prezidenturoje-rengiamas-regionu-forumas-apie-savivaldos-savarankiskuma-1041728
https://welovelithuania.com/pasvalio-smegduobiu-parke-atidarytas-riedlenciu-parkas/
http://www.pasvalia.lt/nekilnojamasis-paveldas/100-pasvalio-miesto-istorinis-centras
https://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are
https://raubonys.lt/igyvendintas-projektas-rauboniu-bendruomenes-vaiku-ir-jaunimo-uzimtumo-didinimas-sutvarkant-ir-pritaikant-viesaja-erdve
Aidos Garastaitės nuotraukos
Dainiaus Vareikos nuotraukos
Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Pasvalio skyriaus informacija

