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* 2020 m. duomenys 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-161 „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2027 metams patvirtinimo“ patvirtintas Pasvalio 

rajono strateginis plėtros planas 2021-2027 metams. Pasvalio rajono strateginis plėtros 2021-2027 

metams planas yra programavimo lygmens planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir 

ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje planuoti,  kuriuo nustatoma bendroji Pasvalio rajono 

savivaldybės plėtros strategija ir priemonės jai įgyvendinti.  

Dokumente yra išskiriamos 4 prioritetinės sritys: 

I prioritetas. Pažangi ir konkurencingas ekonomika. 

II prioritetas. Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone. 

III prioritetas. Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas. 

IV prioritetas. Saugus rajonas ir efektyvi savivalda. 

Prioritetinėms sritims įgyvendinti suformuluota 14 tikslų, 37 uždaviniai. Nurodyti pasiekimų indikatoriai, 

įgyvendinimo laikotarpis bei vykdytojai. Plėtros plane buvo planuotos 255 priemonės. 

EFEKTO (VIZIJOS VERTINIMO) RODIKLIAI 

Pasvalio rajono savivaldybės 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. 

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

1. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

tiesioginių užsienio 

investicijų,  

tenkančių 1-am 

gyventojui, santykis 

su šalies 
rodikliu, proc. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

7,0 15,0 6,2 

 Tiesioginės užsienio investicijos (toliau TUI) – ta vienas svarbiausių ekonominių 

konkurencingumo rodiklių, kuris suteikia galimybes lengviau pasiekti naujas rinkas, didina vietinės 

ekonomikos integraciją, skatina tarptautinės vertės kūrimą. 

Rodiklis matuojamas TUI 1-am gyventojui Pasvalio r. sav., padalintos iš TUI 1-am gyventojui 

šalyje ir padauginta iš 100. Remiantis statistikos departamento duomenimis, 2018–2020 m. 

laikotarpiu TUI Pasvalio rajone yra linkusios mažėti ir 2020 m. buvo 0,8 proc. mažesnės nei 2018 

m. 

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

2. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

verslumo lygio 

rodiklio santykis su 

šalies rodikliu, proc.  

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

45,3 
Ne mažiau kaip 

45,3 
50,6 
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Verslumo lygis – tai mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų.  

2021 m. Pasvalio rajone veikė 353 mažų ir vidutinių įmonių. Pasvalio verslumo lygio rodiklis siekė 

15,8, kai Lietuvoje 1000-iui gyventojų teko 31,2 mažų ir vidutinio dydžio įmonių. Palaipsniui šis 

skaičius didėja. Buvęs žemiausias rodiklis Panevėžio regione dabar yra 4 vietoje (iš 6 

savivaldybių). 

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

3. 

Pasvalio rajono 

savivaldybėje 

apdirbamosios 

gamybos veikloje 

veikusių ūkio 

subjektų dalies nuo 

visų veikiančių ūkio 

subjektų santykis su 

šalies rodikliu, proc. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

124,0 135,0 125,5 

Pasvalio rajone apdirbamosios pramonės sektoriaus ūkio subjektų dalis yra didesnė nei vidutiniškai 

šalyje, čia gerai išplėtotas mažmeninės prekybos tinklas. 2021 m. Pasvalio rajono savivaldybėje iš 

visų 722 veikiančių ūkio subjektų 47 sudarė apdirbamosios gamybos veikla. Rodiklis yra nežymiai 

didesnis, nes šalies rodiklis taip pat mažėja. 

 

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

4. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 
bendrosios žemės 

ūkio produkcijos, 

tenkančios 1-am 

gyventojui, santykis 

su šalies rodikliu, 

proc. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

500 Nemažėjantis 570* 

Pagal Lietuvos statistikos metraštį, bendrąją žemės ūkio produkciją sudaro kalendoriniais metais 

gautas žemės ūkio augalų derlius, daugiamečių sodinių, gyvulių ir paukščių išauginimo ir 

gyvulininkystės produkcija to meto kainomis. 

2020 m. bendroji žemės ūkio produkcija augo ir siekė  130,4 mln. Eur ir vienam gyventojui teko 

0,006 mln. Eur, kai Lietuvoje šis rodiklis buvo 6 kartus mažesnis – 0,001 mln. Eur vienam 

gyventojui.  

 

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

5. 

Pasvalio rajono 

savivaldybėje 

apsilankiusių turistų 

skaičius, tūkst. 

asmenų 

Pasvalio TIC 28,7 35,0 19,3 

Pasvalio rajono savivladybėje 2021 m. lankėsi daugiau nei 19 tūkst. turistų. Kaip ir visoje Lietuvoje 

šis skaičius sumažėjo dėl prasidėjusios pasaulinės pandemijos ir jos sukeltų apribojimų. Siekiant 
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didinti krašto turistinį patrauklumą, tai yra labai svarbus rodiklis, į kurį ateityje turėtų būti 

kreipiama daugiau dėmesio.  

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

6. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės bendro 

vidutinio mėnesinio 
darbo užmokesčio 

(bruto) santykis su 

šalies rodikliu, proc. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

80,5 90,0 75,5 

 2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Pasvalio rajone buvo 1 258,6 Eur, tai daugiau nei 

400 Eur mažesnis atlyginimas, nei bendras šalies rodiklis.  

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

7. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

nedarbo lygio 

(registruotų 

bedarbių ir darbingo 

amžiaus gyventojų 

santykis) santykis su 

šalies rodikliu, proc. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

134,1 
100,0 (atitinka 

šalies rodiklį) 
113,1 

2021 m. duomenimis, Lietuvoje nedarbo lygis siekė 13 proc., kai Pasvalio rajone jis buvo 1,7 proc. 

didesnis. Nors šis rodiklis vis dar yra didesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau skaičius gerokai 

sumažėjo per pastaruosius 4 metus. Dėl pasaulinės pandemijos 2020 m. nedarbo lygis Pasvalio 

rajone siekė, net 15,5 proc. ir buvo vienas didžiausių Panevėžio regione. 

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

8. 

Vidutinės tikėtinos 

gyvenimo trukmės 

Pasvalio rajone 

(metai) ir santykis su 

šalies rodikliu, proc. 

Higienos instituto 

sveikatos 

informacijos 

centras 

96,7 
100,0 (atitinka 

šalies rodiklį) 
94,7* 

Lyginant Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę su Lietuvos 

vidurkiu, Pasvalio rajono savivaldybėje ji trumpesnė 4 metais. 2020 m. Lietuvos vidurkis buvo 

75,1 metai, Pasvalio – 71,1 metai. Deja, mažėjantis rodiklis rodo blogėjančią gyventojų sveikatą. 

Taip pat šiam rodikliui įtakos turėjo prasidėjusi pasaulinė COVID-19 pandemija, kuri ne tik 

sumažino gyvenimo trukmę, tačiau dėl sunkiau prieinamų medicinos paslaugų gyventojai neatliko 

profilaktinių / prevencinių patikrų ar laiku negavo tinkamos medicinos pagalbos.  

Nr. 

Vertinimo 

rodiklio 

pavadinimas 

Duomenų šaltinis 

Atskaitos 

taškas (2018 

m.) 

Planuojama 

reikšmė (2027 

m.) 

Pasiekta 

reikšmė  

9. 

Rūšiuojamų 

komunalinių atliekų 

dalis Pasvalio rajono 

savivaldybėje nuo 

viso surinktų atliekų 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

56,3 Didėjantis 51,9 
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kiekio per metus, 

proc. 

2021 m. Pasvalio rajone buvo susidarę 4 446,9 t atliekų, iš kurių  51,9 proc. t. y. 2 316,7 t buvo 

rūšiuojamos. 48,9 proc. visų susidariusių atliekų buvo perdirbtos arba panaudotos pakartotinai.    
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REZULTATŲ (PRIORITETŲ) RODIKLIAI 

Pasvalio rajono plėtros iki 2027 metų strateginiame plane yra išskirtos 4 prioritetinės Pasvalio rajono strateginės plėtros sritys: pažangi ir konkurencinga 

ekonomika, aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone, švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas, saugus rajonas, efektyvi 

savivalda. 

Nr. Vertinimo rodiklio pavadinimas Duomenų šaltinis 
Ataskaitos 

taškas 
 Planuojama 

reikšmė 

I. PRIORITETAS. PAŽANGI IR KONKURENCINGAS EKONOMIKA 

1.1. tikslas. Pažangaus žemės ūkio vystymas bei kaimo plėtra 2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

gyvulininkystės žemės ūkio 

produkcijos dalis nuo bendrosios 

žemės ūkio produkcijos, proc. 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
29,8 27,1* 30,0 

2. 

Ekologinių ūkių, turinčių VšĮ 

„Ekoagrus“ sertifikatą, skaičius 

Pasvalio rajono savivaldybėje, 

vnt. 

VšĮ „Ekoagrus“ 12 5 15 

3. 
Naujai įkurtų žemės ūkio 

kooperatyvų skaičius, vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

- - 
Ne mažiau kaip 3 

per laikotarpį 

 

Vertinant šį tikslą pastebima, kad 2020 m. Pasvalio rajone gyvulininkystės žemės ūkio produkcija siekė 35,3 mln. Eur, t. y. 27,1 proc. nuo visos bendrosios 

žemės ūkio produkcijos rajone ir rodiklis yra mažėjantis. VšĮ „Ekoagrus“ 2021 m. duomenimis, Pasvalio rajone „Ekoagrus“ sertifikatą turėjo 5 ūkiai, 2 įmonės 

gavo sertifikatus perdirbti ekologiškus produktus.  

Ataskaitiniais metais Pasvalio rajone registruotų kooperatyvų nebuvo. 

 

1.2. tikslas. Investicijas ir konkurencingumą skatinančios 

ekonominės aplinkos kūrimas 
2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 
Pasvalio rajono savivaldybės 

materialinių investicijų, tenkančių 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
53,7 48,7* 60,0 
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1-am gyventojui, santykis su 

šalies rodikliu, proc. 

2. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

veikiančių ūkio subjektų 

skaičiaus, tenkančio 1 000-iui 

gyventojų, santykis su šalies 

rodikliu, proc. 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
50,0 53,8 60,0 

 

Vertinant investicijas ir konkurencingumą Pasvalio rajone, vienas rodiklių yra materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, kurios, 2020 m. 

duomenimis, siekė 1 543 Eur, jos buvo 2 kartus mažesnės nei šalies vidurkis ir buvo mažesnės nei ataskaitiniais metais. Tačiau 2021 m. pradžioje Pasvalyje 

veikė 466 ūkio subjektai, t. y. 21 veikiantys ūkio subjektai 1000-iui gyventojų, kai šalyje 1000-iui gyventojų teko 39 ir šis rodiklis auga link planuojamos 

pasiekti rodiklio reikšmės.  

 

1.3. tikslas. Rajono turistinio patrauklumo didinimas 2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Pasvalio rajono savivaldybėje 

sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų 

lankymui savivaldybių kultūros ir 

gamtos paveldo objektų bei 

teritorijų skaičius, vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

- 1 

Ne mažiau kaip 3 

objektai/ teritorijos 

per laikotarpį 

2. 

Pasvalio rajono savivaldybėje 

apgyvendintų turistų skaičius, 

tūkst. asmenų 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
7,7 3,8 Didėjantis 

3. 

Pasvalio rajono savivaldybėje 

apsilankiusių užsienio turistų 

skaičiaus dalis nuo visų 

apsilankiusių turistų skaičiaus, 

proc. 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
1,0 1,1 10,0 

 

Skatinant didinti rajono turistinį patrauklumą, tvarkomi lankytini objektai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas tvarkyti ir patogesniam lankymui pritaikytas 

Žalsvasis šaltinis. Kaip ir kitiems tikslams, taip ir šiam didelę neigiamą įtaką turėjo prasidėjusi pasaulinė pandemija, kuri sumažino turistų srautus. Planuojami 

rodikliai siekė mažesnes reikšmes nei buvo galima planuoti. Ataskaitiniais metais apgyventinų turistų skaičius Lietuvoje sumažėjo perpus ir siekė šiek tiek 

daugiau 3 800 turistų, iš kurių tik 1,1 proc. buvo užsieniečiai. 
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II. PRIORITETAS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALIAI ATSAKINGAME RAJONE IR PILIETIŠKAME RAJONE 

2.1. tikslas. Galimybių mokytis ir tobulėti visiems 

užtikrinimas 
2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Pasvalio rajono savivaldybės 1-6 

metų vaikų, dalyvaujančių 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme, dalis 

nuo bendro 1-6 metų vaikų 

skaičiaus, proc. 

Lietuvos statistikos 

departamentas, 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

76,2 75,7 90,0 

2. 

Mokinių, dalyvavusių Pasvalio 

rajono savivaldybės BUM 

ugdyme, dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus, proc. 

Lietuvos statistikos 

departamentas, 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

86,0 87,8 90,0 

3. 

Mokinių, dalyvavusių Pasvalio 

rajono savivaldybės neformaliojo 

švietimo veiklose dalis nuo BUM 

mokinių skaičiaus, proc. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

72,5 77,1 75,0 

 

Pasvalio rajone yra sudarytos galimybės mokytis. Pagal pateiktus Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Lietuvos statistikos 

departamento duomenis, rodikliai didėja link planuojamos reikšmės, tačiau tikėtina, kad rodiklių reikšmės turėtų būti didesnės, dėl to, kad yra išvykusių šeimų, 

kurių deklaruojama gyvenimo vieta yra Pasvalio rajono savivaldybė, tačiau mokymo įstaigą jie lanko kitur. 

 

2.2. tikslas. Kultūrinės veiklos skatinimas bei puoselėjimas 2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Modernizuotų ir įveiklintų 

Pasvalio rajono savivaldybės 

kultūros infrastruktūros objektų 

skaičius, vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

- 1 

Ne mažiau kaip 3 

objektai per 

laikotarpį 

2. 

Pasvalio kultūros centre vykusių 

kultūros renginių skaičius / 

dalyvių juose skaičius, vnt. / 

asmenys 

Lietuvos 

nacionalinis 

kultūros centras 

1012 / 68164 435 / 67 200 Nemažėjantis 



* 2020 m. duomenys 

3. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

meno mėgėjų kolektyvų dalyvių 

skaičius, tenkantis 1000-iui 

gyventojų, asmenys 

Lietuvos statistikos 

departamentas, 

Lietuvos 

nacionalinis 

kultūros centras 

3,7 3,0 5 

4. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje ir jos 

filialuose per metus apsilankiusių 

fizinių asmenų / virtualių 

lankytojų skaičius, asmenys 

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

Fizinių 

asmenų– 

220 047 

Virtualių 

lankytojų – 31 

515 

147 345 / 40 164 

Fizinių asmenų– 

nemažėjantis 

Virtualių lankytojų 

– didėjantis 

5. 

Pasvalio krašto muziejuje per 

metus apsilankiusių lankytojų 

skaičius, asmenys 

Pasvalio krašto 

muziejus 
40 112 23 204 45 00 

 

Įgyvendinant šį tikslą, 2021 m. atnaujintos ir rekonstruotos Pasvalio kultūros centro Didžioji salė bei kitos erdvės. 1-oji rekonstrukcijos dalis yra užbaigta, 

darbai tęsiami. Dėl susiklosčius pasaulinės pandemijos sumažėjo ir renginių skaičius, tačiau ataskaitiniais metais lankytojų skaičius sumažėjo nežymiai ir beveik 

siekia ataskaitinio laikotarpio reikšmę. 2021 m. Pasvalio rajone veikė 66 mėgėjų meno kolektyvai (būreliai, klubai ir kt.), aktyviai dalyvaujantys kultūrinėje 

veikloje ne tik rajone, bet ir visoje respublikoje.  

Kaip ir daugelį sričių, taip ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos bei Pasvalio krašto muziejaus darbą ir rezultatus lėmė prasidėjusi pandemija. 

Nors fizinių lankytojų skaičius viešojoje Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje sumažėjo 1,5 karto, tačiau virtualių lankytojų skaičius pradėjo 

sparčiai augti. Tai sudarė sąlygas žmonės dalyvauti virtualiuose renginiuose, diskusijose ir kituose nuotoliniu būdu bibliotekoje rengiamuose renginiuose. Dėl 

jau minėtos priežasties sumažėjo ir Pasvalio krašto muziejaus reginių bei lankytojų skaičius.  

 

2.3. tikslas. Socialinės atsakomybės užtikrinimas 2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

šeimų, patiriančių socialinę 

riziką, skaičius, tenkantis 1000-

iui gyventojų, šeimos 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
6,0 3,8 5,0 

2. 

Socialinių paslaugų asmens 

namuose gavėjų skaičius Pasvalio 

rajono savivaldybėje, asmenys 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
196 47 Didėjantis 
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3. 

Asmenų (šeimų), buvusių 

Pasvalio rajono savivaldybės 

sąraše socialiniam būstui 

nuomoti, skaičius metų pabaigoje, 

asmenys (asmenys ir šeimos) 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

84 63 Mažėjantis 

 

Stebint socialinės atsakomybės užtikrinimą Pasvalio rajone, buvo stebimas ir šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičius. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 

pagalba buvo teikiama 85 šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, kuriose auga 219 nepilnamečiai vaikai. Tačiau ataskaitiniais metais socialinių paslaugų 

asmens namuose gavėjų skaičius sumažėjo dėl sumažėjusio poreikio.  

Kaip ir siekiama asmenų (šeimų), esančių sąraše socialiniam būstui gauti, skaičius mažėja ir ataskaitiniais metais, jų skaičius siekė 63.  

 

2.4. tikslas. Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas 2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

suaugusiųjų gyventojų, kurie 

vertina savo sveikatą, kaip gerą 

arba labai gerą, dalis, proc. 

Higienos instituto 

sveikatos 

informacijos centras 
65,4 65,4* 70,0 

2. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

gyventojų, dalyvavusių sveikatos 

prevencinėse programose, dalis 

nuo turėtų patikrinti asmenų 

skaičiaus ir santykis su šalies 

rodikliu, proc.  

Panevėžio TLK 38,5 / 84,8 55,8 / 108,1 
100,0 (atitinka 

šalies vidurkį) 

3. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

sporto organizacijose 

sportuojančių gyventojų dalis, 

lyginant su bendru Pasvalio 

rajono savivaldybės gyventojų 

skaičiumi, proc. 

Lietuvos sporto 

statistikos 

metraštis, Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

4,7 4,1 6,0 

4. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

sporto varžybų, sporto ir 

sveikatinimo renginių 

skaičius/dalyvių juose skaičius, 

vnt./ asmenys 

Lietuvos sporto 

statistikos metraštis 
991 / 8876 474 / 7 544 Didėjantis 



* 2020 m. duomenys 

 

2021 m. Pasvalio rajone prevencinėse sveiktos programose dalyvavo 55,8 proc. gyventojų nuo turėtų patikrinti asmenų, kai Lietuvoje vidutiniškai dalyvavo 

51,6 proc. Daugiausia žmonių dalydavo krūties vėžio (71 proc.) ir storosios žarnos prevencinėse programose (63 proc.), mažiausiai – po 44 proc. žmonių 

dalyvavo širdies ir kraujagyslių ligų, bei prostatos vėžio prevencinėse programose.  

2020 m. Lietuvos sporto statistikos metraščio duomenimis, Pasvalio rajone sportavo 958 gyventojai. Sportuojančių gyventojų dalis, lyginant su bendru Pasvalio 

rajono gyventojų skaičiumi, mažėja. Pasaulinė pandemija lėmė, kad 2020 m. buvo rengiama mažiau sporto varžybų, sveikatinimosi reginių, kuriuose dalyvavo 

ir mažiau dalyvių.  

 

2.5. tikslas. Bendruomeniškumo ugdymas 2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Veikiančių vietos veiklos grupių 

skaičius Pasvalio rajono 

savivaldybėje, vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės vietos 

veiklos grupė 

2 2 Ne mažiau kaip 2 

2. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimo organizacijų ir 

neformalių jaunimo grupių 

skaičius, vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

17 13 Nemažėjantis 

3. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimo organizacijų, su jaunimu 

dirbančių organizacijų ir 

neformalių jaunimo grupių 

vykdytų veiklų, projektų skaičius, 

vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

35 34 Didėjantis 

 

2021 m. Pasvalio rajone buvo registruotos 2 veikiančios vietos veiklos grupės. Aktyviai veikė 4 neformalios jaunimo grupės, 5 su jaunimu dirbančios 

organizacijos ir 4 jaunimo organizacijos. Ataskaitiniais metais lėšos buvo skirtos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 34 projektams finansuoti. 

 

III. PRIORITETAS. ŠVARESNIS, IŠVYSTYTAS IR GERIAU PASIEKIAMAS RAJONAS 

3.1. tikslas. Rajono pasiekiamumo gerinimas 2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių su 

patobulinta danga ilgio dalis nuo 

bendro vietinės reikšmės kelių 

ilgio, proc. 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
16,9 41,0* 20,0 



* 2020 m. duomenys 

2. 

Pasvalio rajono savivaldybėje 

įrengtų naujų dviračių ir/ ar 

pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

17 18,1 19 

3. 

Pasvalio rajono savivaldybėje 

vykusių kelių eismo įvykių, 

kuriuose sužeisti arba žuvo 

žmonės, skaičius, vnt. 

Lietuvos statistikos 

departamentas 
28 13 Mažėjantis 

4. 

Įrengtų įkrovimo stotelių 

elektromobiliams skaičius 

Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijoje, vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

1 2 Ne mažiau kaip 3 

 

Gerinant rajono pasiekiamumą, yra nuolat atnaujinami keliai. 2020 m. duomenimis, kelias su patobulinta danga ilgis siekė 473 km, t. y. 41 proc. nuo viso 

vietinės reikšmės kelių ilgio. Ataskaitiniais metais Namišių seniūnijoje Kiemėnų kaime buvo atliekami kapitaliniai pėsčiųjų tako darbai Parko gatvėje, kurio 

ilgis 421 m. Taip pat šiuo laikotarpiu Taikos g. 22 Pasvalyje buvo įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. Pasvalio rajone kelių eismo įvykių, kuriose buvo sužeisti arba žuvo žmonės, sumažėjo perpus.  

 

3.2. tikslas. Efektyvios inžinerinio aprūpinimo 

infrastruktūros vystymas darnoje su gamtine aplinka 
2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Pasvalio rajono savivaldybėje 

renovuotų daugiabučių 

gyvenamųjų namų skaičius 

(užbaigta renovacija), vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

25 28 Didėjantis 

 

Pasvalio rajono savivaldybėje iki 2018 m. buvo renovuota 25 daugiabučiai namai. Per pastaruosius trejus metus šis skaičius padidėjo 3 namais. 2021 m. buvo 

baigtas renovuoti vienas daugiabutis namas.  

 

3.3. tikslas. Švarios aplinkos užtikrinimas, kraštovaizdžio 

puoselėjimas 
2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Iki reikalaujamų normų išvalomų 

centralizuotai surenkamų ūkio, 

buities ir gamybos nuotekų dalis 

UAB „Pasvalio 

vandenys“ 
95,0 95,0 100,0 



* 2020 m. duomenys 

Pasvalio rajono savivaldybėje, 

proc. 

2. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

aplinkos monitoringo programos 

įgyvendinimas per metus, vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

1 1 1 

 

3.4. tikslas. Kitos rajono viešosios infrastruktūros vystymas 

ir plėtra 
2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Labai gerai ir gerai įvertintų 

seniūnijų skaičius atliktoje 

Pasvalio rajono savivaldybės 

gyventojų pasitenkinimo 

seniūnijų darbu vertinimo 

apklausoje, proc. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

seniūnijos 

- - 70,0 

 

Ataskaitiniais metais apklausos nebuvo vykdomos, nes dėl prasidėjusios pandemijos didžioji dalis paslaugų buvo teikiama nuotoliniu būdu, ne visas paslaugas 

buvo galima suteikti dėl įvestų apribojimų.  

 

IV. PRIORITETAS. SAUGUS RAJONAS IR EFEKTYVI SAVIVLADA 

4.1. tikslas. Savivaldybės įstaigų valdymo veiklos efektyvumo 

užtikrinimas 
2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojų, 

dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, seminaruose, 

renginiuose, dalis nuo bendro 

savivaldybės administracijos 

darbuotojų skaičiaus, proc. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

- 24 100 

2. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

gerovės indekso santykis su šalies 

savivaldybių vidurkiu, proc. 

Vilniaus politikos 

analizės institutas 
82,2 69,2 90,0 



* 2020 m. duomenys 

3. 

Suteiktų elektroninių paslaugų 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijoje skaičius per 

metus, vnt. 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

1 260 9 20 Didėjantis 

4. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijoje įdiegtas 

tarptautinės vadybos arba jį 

atitinkantis standartas, atitinka 

arba neatitinka 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Neatitinka - Atitinka 

 

Skatinant darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, ataskaitiniais metais 24 proc. Pasvalio rajono savivaldybės darbuotojų kėlė kvalifikaciją. Nors šio rodiklio reikšmė 

buvo planuota didesnė, tačiau tam įtakos turėjo pandemijos įvesti apribojimai – daugelis mokymų vyko nuotoliniu būdu, po kurių nebuvo išduodamas 

pažymėjimas apie išklausytus mokymus.    

Pasvalio gerovės indeksas 2021 m. siekė 2,7, kai Lietuvos vidurkis buvo 3,9. Tokį gana žemą indeksą lėmė prasti rodikliai fizinio saugumo (1,6) ir gyvybingos 

ekonomikos (1,3) srityse. Vertinant gerovės indeksą, aukščiausiai Pasvalio rajono savivaldybė įvertinta švietimo srityje. Rodiklis siekė, net 7,1 balo. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija per ataskaitinius metus gavo 1 730 prašymus, iš kurių 53 proc. buvo pateikti elektroniniu būdu. 

 

4.2. tikslas. Saugumo didinimas rajone 2018 m. 2021 m. 2027 m. 

1. 

Užregistruotų Pasvalio rajono 

savivaldybėje nusikalstamų 

veikų, tenkančių 100 000-ių 

gyventojų, santykis su šalies 

rodikliu, proc. 

Informatikos ir 

ryšių 

departamentas prie 

LR VRM 

120,2 101,7* Mažėjantis 

2. 

Pasvalio rajono savivaldybėje 

vykusių gaisrų ir gelbėjimo darbų 

skaičius, vnt. 

PAD prie VRM 

Panevėžio PGV 

Pasvalio 

priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnyba 

175 146 Mažėjantis 

 



* 2020 m. duomenys 

Per 2020 m. Pasvalio rajone buvo užregistruota 1 723 baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų. Šis rodiklis yra mažėjantis. Taip pat 

mažėja ir Pasvalio rajono savivaldybėje vykusių gaisrų ir gelbėjimo darbų skaičius. 2021 m. įvyko 93 gaisrai ir 53 gelbėjimo darbai, tai 29 įvykiais mažiau, nei 

2018 m. 

 

  



* 2020 m. duomenys 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO LYGIO KRITERIJAI 

IŠ VISO PRIORITETAMS 

 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 

Įgyvendintų priemonių dalis, proc. 87,4       

Planuota priemonių 190       

Įgyvendinta priemonių 130       

Vykdoma priemonių 36       

I. PRIORITETAS. PAŽANGI IR KONKURENCINGAS EKONOMIKA 

 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 

Įgyvendintų priemonių dalis, proc. 50       

Planuota priemonių 22       

Įgyvendinta priemonių 8       

Vykdoma priemonių 3       

II. PRIORITETAS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALIAI ATSAKINGAME IR PILIETIŠKAME RAJONE 

 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 

Įgyvendintų priemonių dalis, proc. 93,6       

Planuota priemonių 95       

Įgyvendinta priemonių 64       

Vykdoma priemonių 24       

III. PRIORITETAS. ŠVARESNIS, IŠVYSTYTAS IR GERIAU PASIEKIAMAS RAJONAS 

 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 

Įgyvendintų priemonių dalis, proc. 87,5       

Planuota priemonių 24       

Įgyvendinta priemonių 15       

Vykdoma priemonių 6       

IV. PRIORITETAS. SAUGUS RAJONAS IR EFEKTYVI SAVIVALDA 
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 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 

Įgyvendintų priemonių dalis, proc. 93,9       

Planuota priemonių 49       

Įgyvendinta priemonių 43       

Vykdoma priemonių 3       
 

 


