PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. T1-63

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, KOLEGIJOS IR MERO 2019 M.
VEIKLOS ATASKAITA

Pasvalys
2020

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio
2 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtino Savivaldybės tarybos
2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo
Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Reglamentas), 217, 218 ir 221 punktų
nuostatomis, teikiama Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir kolegijos darbo bei Mero veiklos
ataskaita.
TARYBOS VEIKLA
Taryba yra atstovaujamoji savivaldybės institucija, susidedanti iš įstatymų nustatyta tvarka,
demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – tarybos narių.
2019 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose išrinkta Pasvalio
rajono savivaldybės 2019–2023 metų Pasvalio rajono savivaldybės taryba.
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai.
Kandidatų sąrašo pavadinimas

Mandatų
skaičius

Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys
demokratai

10

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

5

Darbo partija

2
2

Visuomeninis rinkimų komitetas „Už savo
kraštą“

2
Lietuvos socialdemokratų darbo partija

2

Lietuvos socialdemokratų partija

1
Partija Tvarka ir teisingumas
Iš viso: pirmumo balsų apylinkėse – 8409, paštu – 2259. Mandatų skaičius – 24.
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
Informacijos
šaltinis:
https://www.vrk.lt/2019-savivaldybiutarybu/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/864/1/1506/rezultatai/lt/rezultataiSavTarNariaiMeraiSavivaldybeje_rpgId19878.html
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Mero rinkimai
Iškėlė

Kandidatas

Paduotų balsų
skaičius iš viso:
5567

Gintautas
GEGUŽINSKAS
Neringa TRINSKIENĖ

Tėvynės sąjunga–Lietuvos
krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga

Igoris MALINAUSKAS

Darbo partija

1377

Linas KRUOPIS

Lietuvos socialdemokratų
darbo partija

786

Stasys VAINAUSKAS

Partija Tvarka ir
teisingumas

399

Roma JACKŪNIENĖ

Lietuvos socialdemokratų
partija

397

2303

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

Rinkimų rezultatas – Pasvalio rajono savivaldybės meru išrinktas Gintautas Gegužinskas.
Informacijos
šaltinis:
https://www.vrk.lt/2019-savivaldybiutarybu/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/864/1/1506/rezultatai/lt/rezultataiSavTarNariaiMeraiSavivaldybeje_rpgId19878.html

Pirmą kartą į Savivaldybės tarybą buvo išrinkti: Remigijus Janušis, Antanas Kairys,
Stanislovas Kiudis ir Igoris Malinauskas. 2011–2015 metų Savivaldybės tarybos kadencijoje Tarybos
nariais yra buvę Gediminas Andrašūnas ir Algirdas Mulevičius.
Balandžio 17 d. įvyko pirmasis 2019–2023 metų kadencijos Pasvalio rajono savivaldybės
tarybos posėdis. Posėdžio metu prisiekė Tarybos nariai ir išrinktasis Savivaldybės meras Gintautas
Gegužinskas, sudaryta Balsų skaičiavimo komisija, vyko slaptas balsavimas dėl Savivaldybės mero
pavaduotojo išrinkimo (Savivaldybės mero pavaduotoju išrinktas Stanislovas Kiudis); dėl
Savivaldybės administracijos direktoriaus išrinkimo (Savivaldybės administracijos direktoriumi
išrinktas Povilas Balčiūnas).
Pirmajame Savivaldybės tarybos posėdyje pranešta apie 3 frakcijų sudarymą: Opozicinė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (Frakcijos pirmininkė – Neringa Trinskienė, nariai – Vladas Linkevičius,
Nijolė Matulienė, Remigijus Janušis); Opozicinė socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo
(Frakcijos pirmininkas – Gediminas Žardeckas, nariai – Linas Kruopis, Stasys Vainauskas); Jungtinė
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos socialdemokratų partijų (Frakcijos
pirmininkas – Antanas Sudavičius, nariai – Gintautas Gegužinskas, Povilas Balčiūnas, Vilhelminas
Janušonis, Antanas Kairys, Stanislovas Kiudis, Rimvydas Mitkus, Regina Mitrienė, Paulius
Petkevičius, Helena Simonaitienė, Jurgita Vaitiekūnienė, Eglė Vegytė-Anilionė, Zenonas Zimkus).
2019 m. balandžio 30 d. vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio metu prisiekė Šarūnas Varna
ir tapo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariu. Slapto balsavimo rezultatais į Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, paskirtas Paulius Petkevičius.
Savivaldybės tarybos posėdyje pranešta apie 2 frakcijų sudarymą: Opozicinė Darbo ir
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (Frakcijos pirmininkas – Igoris Malinauskas, nariai – Rimas Želvys,
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Remigijus Janušis); Opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (Frakcijos pirmininkė – Neringa
Trinskienė, nariai – Vladas Linkevičius, Nijolė Matulienė).

2019 m. gegužės 20 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Jungtinės Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos socialdemokratų partijų frakcijos ir opozicinių Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo partijų, Darbo ir
Valstiečių ir žaliųjų frakcijų pirmininkai bei Visuomeninio rinkimų komiteto „Už savo kraštą“
atstovai, pasirašė Susitarimą siekdami sutarimo ir darnaus darbo Pasvalio rajono savivaldybės
taryboje ir savivaldoje, sutarė dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir
komitetų pirmininkų pavaduotojų kandidatūrų 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiui.
2019 m. gegužės 30 d. vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio metu prisiekė Rasa
Andžiuvienė, Jūratė Jovaišienė ir tapo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narėmis.
Vadovaudamasis Įstatymu ir Reglamentu meras, kaip ir kiekvienais metais, 2019 metais
planavo Tarybos veiklą, nustatė ir sudarė Tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikė Tarybos sprendimų
projektus, šaukė Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavo, koordinavo Tarybos komitetų ir komisijų
veiklą, pasirašė Tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus.
Tarybos posėdžiai
Savivaldybės tarybos posėdžiai yra vieši. Per 2019 metus įvyko 13 tarybos posėdžių.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir laikydamiesi rajono savivaldybės Tarybos
veiklos reglamento nuostatų, tarybos nariai svarstė ir priėmė 265 tarybos sprendimus.
Nuo 2019 metų balandžio 17 d. (2019–2023 metų kadencija) buvo sušaukta 11 tarybos
posėdžių, jų metu buvo priimti 202 Savivaldybės tarybos sprendimai.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rasa
Andžiuvienė
Gediminas
Andrašūnas
Gintautas
Gegužinskas
Remigijus
Janušis
Vilhelminas
Janušonis
Jūratė
Jovaišienė
Antanas
Kairys
Stanislovas
Kiudis
Linas
Kruopis
Vladas
Linkevičius
Igoris
Malinauskas
Nijolė
Matulienė
Rimvydas
Mitkus
Regina
Mitrienė
Algirdas
Mulevičius
Helena
Simonaitienė
Antanas
Sudavičius
Neringa
Trinskienė
Stasys
Vainauskas
Jurgita
Vaitiekūnienė
Šarūnas
Varna
Eglė VegytėAnilionė
Zenonas
Zimkus
Gediminas
Žardeckas
Rimas
Želvys

04
17

04
30

X*

X*

05
30

06
26

07
24

08
21

09
25

10
23

Lankomumas
(proc.)

1.

2019-2023 metų
kadencija
Tarybos
nariai/Posėdžiai

Nedalyvavo

Eil.
Nr.

Dalyvavo

Tarybos posėdžių lankomumas
(2019-2023 metų kadencija)

8

1

89

10

1

91

11

-

100

10

1

91

10

1

91

7

2

78

9

2

82

11

-

100

10

1

91

9

2

82

11

-

100

9

2

82

N

10

1

91

N

10

1

91

N

10

1

91

9

2

82

10

1

91

9

2

82

11

-

100

11

-

100

10

-

100

10

1

91

11

-

100

10

1

91

11

-

100

11
13

11
27

12
18

N
N

N
N
X*

X*

N
N

N

N

N
N

N

N

N

N

N
N
N

X*
N

N

N

X* – neprisiekę Savivaldybės tarybos nariai
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2019 m. birželio 26 d. Tarybos posėdyje dalyvavo visi 25 tarybos nariai. 2019 m. Tarybos
posėdžių lankomumas – 72 proc. Savivaldybės tarybos narių pateiktos nedalyvavimo priežastys buvo
pateisinamos: dėl darbo, dėl ligos, dėl atostogų ir kt.
2019 m. Savivaldybės tarybos posėdžių metu buvo pateiktos 8 informacijos, 3 paklausimai, 1
siūlymas, perskaityta 10 pareiškimų.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos svarstyti sprendimų projektai ir priimti
sprendimai
2019 m. (nuo naujos Savivaldybės tarybos
kadencijos pradžios 2019-04-17)
11
202
66

2019 metais
Tarybos posėdžiai (skaičius)
Tarybos sprendimai
Norminiai tarybos sprendimai

13
265
89

Visi sprendimų projektai ir norminiai sprendimai registruoti ir oficialiai skelbiami Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Teisės aktų registre.

2019 metais Tarybos priimti sprendimai
Žemės ūkio klausimais

1
2

Kultūros ir jaunimo reikalų klausimais

6

10
8

Bendraisiais klausimais
Vietinio ūkio ir plėtros klausimais

7

11
11
13
15

Organizaciniais klausimais
Finansų klausimais

19
20

Socialinės paramos ir sveikatos klausimais

21

31
37

Juridinio ir personalo klausimais
Švietimo ir sporto klausimais

37

42
47

Strateginio planavimo ir investicijų klausimais

53
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iš viso 2019 metais

Savivaldybės tarybos priimti sprendimai:
- gegužės 30 d. Nr. T1-82, kuriuo pritarta patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos struktūrą;
- gegužės 30 d. Nr. T1-87, kuriuo pritarta patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių
rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašą;
- gegužės 30 d. Nr. T1-88, kuriuo pritarta pakeisti Etikos komisijos veiklos nuostatus,
patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-227 „Dėl
Etikos komisijos veikslo nuostatų patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-9 redakcija);
- gegužės 30 d. Nr. T1-101, kuriuo pritarta pakeisti Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio
pagrindinės mokyklos nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio
20 d. sprendimu Nr. T1-152 „Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos
nuostatų patvirtinimo“;
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- gegužės 30 d. Nr. T1-103, kuriuo patvirtintas Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio
,,Linelis“ reorganizavimui ir patvirtintas reorganizavimo sąlygų aprašas;
- gegužės 30 d. Nr. T1-105, kuriuo nustatyti 2020 metų žemės mokesčio tarifai ir
neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžiai;
- gegužės 30 d. Nr. T1-106, kuriuo nustatyti 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai;
- gegužės 30 d. Nr. T1-109, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2015–2019 metų programos įgyvendinimo priemonių planui;
- gegužės 30 d. Nr. T1-112, kuriuo pritarta patvirtinti Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių
priežiūros ir plėtros programos 2019 metų objektų sąrašą;
- birželio 26 d. Nr. T1-121, kuriuo pritarta patvirtinti Mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio
rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos
aprašą;
- birželio 26 d. Nr. T1-122, kuriuo pritarta patvirtinti Socialinės paramos mokiniams teikimo
Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą;
- birželio 26 d. Nr. T1-128, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
dalyvavimui partnerio teisėmis Respublikinio priklausomybės ligų centro projekte „Integruotų
priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“;
- birželio 26 d. Nr. T1-129, kuriuo pritarta patvirtinti Reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio
rajono savivaldybėje algoritmą;
- birželio 26 d. Nr. T1-139, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m.
strateginiam veiklos planui;
- birželio 26 d. Nr. T1-140, kuriuo patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklės;
- birželio 26 d. Nr. T1-142, kuriuo patvirtinti Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, rūšis ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžiai 2020 metams;
- birželio 26 d. Nr. T1-143, kuriuo nustatyti 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę
tarifai ir lengvatos;
- liepos 24 d. Nr. T1-149, kuriuo pritarta Pasvalio specialiosios mokyklos pavadinimo ir
nuostatų pakeitimams;
- rugpjūčio 21 d. Nr. T1-158, kuriuo pritarta patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės
„Pasvalio autobusų parkas“ įstatus;
- rugpjūčio 21 d. Nr. T1-159, kuriuo pritarta patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės
„Pasvalio vandenys“ įstatus;
- rugpjūčio 21 d. Nr. T1-160, kuriuo patvirtintas Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir
kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas;
- rugpjūčio 21 d. Nr. T1-161, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės strateginis
plėtros planas 2021–2027 metams;
- spalio 23 d. Nr. T1-205, kuriuo pritarta 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros
strategijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimui;
- lapkričio 27 d. Nr. T1-226, kuriuo pritarta prisidėjimui prie 2014–2020 m. Pasvalio rajono
vietos plėtros strategijos vietos projektų įgyvendinimo;
- lapkričio 27 d. Nr. T1-228, kuriuo patvirtintas Konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės
kontroliuojamų bendrovių vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;
- lapkričio 27 d. Nr. T1-232, kuriuo pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento pakeitimui;
- lapkričio 27 d. Nr. T1-236, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos
aprašas;
- lapkričio 27 d. Nr. T1-237, kuriuo patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 m.
veiklos prioritetai;
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- gruodžio 18 d. Nr. T1-243, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2020–2022 metams;
- gruodžio 18 d. Nr. T1-244, kuriuo nuspręsta sutikti reorganizuoti Pasvalio r. Daujėnų
pagrindinę mokyklą, išdalijant jos teises ir pareigas pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai ir Pasvalio
r. Pumpėnų gimnazijai;
- gruodžio 18 d. Nr. T1-245, kuriuo pritarta patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos struktūrą;
- gruodžio 18 d. Nr. T1-246, kuriuo pritarta pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentą;
- gruodžio 18 d. Nr. T1-258, kuriuo pritarta patvirtinti Trūkstamų specialistų pritraukimo į
Pasvalio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą;
- gruodžio 18 d. Nr. T1-259, kuriuo patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaita;
- gruodžio 18 d. Nr. T1-261, kuriuo patvirtintas Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių
priežiūros ir plėtros programos 2020 metų objektų sąrašas;
- gruodžio 18 d. Nr. T1-262, kuriuo pritarta pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų,
skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą;
Tarybos kolegija
Taryba savo įgaliojimų laikui Savivaldybės mero siūlymu iš Tarybos narių sudaro Kolegiją,
nustato jos narių skaičių. Savivaldybės tarybos Kolegija yra Savivaldybės tarybos patariamasis
organas, kuri nagrinėja ir svarsto Įstatyme numatytus klausimus (analizuoja savivaldybės teritorijoje
esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių
veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo; svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio
planavimo dokumentų rengimo; numato savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais
metais)).
2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-145 sudaryta Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos kolegija iš 10 Savivaldybės tarybos narių:
1.Vilhelminas Janušonis;
2. Igoris Malinauskas;
3. Nijolė Matulienė;
4. Algirdas Mulevičius;
5. Antanas Sudavičius;
6. Neringa Trinskienė;
7. Jurgita Vaitiekūnienė;
8. Gediminas Žardeckas.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos nariais pagal pareigas yra Savivaldybės
meras Gintautas Gegužinskas ir Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis.
2019 metais buvo sušaukti 6 (2019–2023 m. kadencijos) Kolegijos posėdžiai.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gintautas
Gegužinskas
Stanislovas
Kiudis
Vilhelminas
Janušonis
Igoris
Malinauskas
Nijolė Matulienė
Algirdas
Mulevičius
Antanas
Sudavičius
Neringa
Trinskienė
Jurgita
Vaitiekūnienė
Gediminas
Žardeckas

07/
12

08/
12

N

09/
16

10/
14

11/
18

12/
09

N
N

N
N

N
N
N

N

N

N

LankoMumas
(proc.)

1.

Kolegijos
nariai/Posėdžiai
(mėn)

Nedalyvavo

Eil.
Nr.

Dalyvavo

Kolegijos posėdžių lankomumas 2019 m.

6

-

100

6

-

100

4

2

67

5

1

83

6

-

100

4

2

67

4

2

67

3

3

50

6

-

100

5

1

83

Tarybos komitetai
Vadovaujantis Reglamentu bei 2019 m. balandžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T1-68, nuspręsta sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetus:
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas
Zenonas
Zimkus
(pirmininko
pavaduotojas)

Igoris
Malinauskas
(pirmininkas)

Neringa
Trinskienė

Antanas
Kairys

Komiteto nariai

Šarūnas
Varna

Stasys
Vainauskas

9

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Jurgita
Vaitiekūnienė
(pirmininkė)

Gediminas
Žardeckas

Algirdas
Mulevičius
(pirmininko
pavaduotojas)
Rasa
Andžiuvienė

Komiteto nariai

Jūratė
Jovaišienė

Rimvydas
Mitkus

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas
Regina
Mitrienė
(pirmininko
pavaduotoja)

Nijolė
Matulienė
(pirmininkė)

Gediminas
Andrašūnas

Stanislovas
Kiudis

Komiteto nariai

Antanas
Sudavičius

Rimas
Želvys

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas
Vladas
Linkevičius
(pirmininko
pavaduotojas)

Vilhelminas
Janušonis
(pirmininkas)

Remigijus
Janušis

Helena
Simonaitienė

Komiteto nariai

Eglė VegytėAnilionė

Linas Kruopis
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2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos posėdyje perskaitytas pareiškimas dėl Opozicinės
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Savivaldybės taryboje (Frakcijos pirmininkė –
Neringa Trinskienė, nariai Vladas Linkevičius, Nijolė Matulienė, Jūratė Jovaišienė), perskaityti
pareiškimai: dėl Opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Jūratės Jovaišienės
delegavimo į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komitetą; dėl Kontrolės komiteto
pirmininko (Jūratės Jovaišienės), kurį pasirašė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos opozicinių
frakcijų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariai.
2019 m. liepos 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-151 pakeistas Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ (su visais aktualiais pakeitimais) 5 punktas ir jis išdėstytas
taip:
„5. Kontrolės komitetą:
5.1. Jūratė Jovaišienė;
5.2. Linas Kruopis;
5.3. Igoris Malinauskas;
5.4. Helena Simonaitienė“.
2019 m. liepos 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimais (Nr. T1-152 ir Nr. T-153) Pasvalio
rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininke paskirta Jūratė Jovaišienė, o Pasvalio
rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja paskirta Helena
Simonaitienė.
Kontrolės komitetas
Helena
Simonaitienė
(pirmininko
pavaduotoja)

Jūratė
Jovaišienė
(pirmininkė)

Igoris
Malinauskas

Linas
Kruopis

Komiteto nariai

2019 m. Savivaldybės tarybos (2019–2023 m. kadencijos) sušaukti komitetų posėdžiai
Posėdžiai
10
11

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

9
9
2

11

Komisijos ir tarybos
Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines komisijas: Etikos ir Antikorupcijos. Šių
komisijų kompetencija apibrėžta Įstatyme.
2019 m. balandžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-69 sudaryta naujos sudėties
Etikos komisija (2019 m. įvyko 12 Etikos komisijos posėdžių (iš viso per metus).
Vladas Linkevičius, Savivaldybės tarybos narys (pirmininkas)
Antanas Kairys, Savivaldybės tarybos narys
Janina Katauskienė, Žilpamūšio krašto bendruomenės pirmininkė
Gražina Paškevičienė, Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė
Vitalija Velmunskienė, Kiemėnų kaimo bendruomenės pirmininkė
Gediminas Žardeckas, Savivaldybės tarybos narys
Rimas Želvys, Savivaldybės tarybos narys
2019 m. balandžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-40 sudaryta naujos sudėties
Antikorupcijos komisija 2019 m. įvyko 3 Antikorupcijos komisijos posėdžiai (iš viso per metus).
Neringa Trinskienė, Savivaldybės tarybos narė (pirmininkė)
Helena Simonaitienė, Savivaldybės tarybos narė
Veronika Bronislava Sutkienė, Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių
kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė
Stasys Vainauskas, Savivaldybės tarybos narys
Vladas Vitkauskas, Lietuvos teisininkų draugijos Pasvalio skyriaus narys
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais sudarytos komisijos
2019 m. balandžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-71 sudaryta Pasvalio rajono
savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo komisija.
Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo
taryba 2019 m. sušaukė 4 posėdžius.
Stanislovas Kiudis, Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas (komisijos
pirmininkas)
Gitana Kruopienė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Linas Kruopis, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Gintarė Meškienė, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono
policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja
Agnė Naktinienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Pasvalio rajone
Ramutė Ožalinskienė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vedėja
Vitutė Povilionienė, Pasvalio krašto muziejaus direktorė
Vida Stokienė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė
Florentinas Vainickas, Pasvalio rajono mokinių parlamento pirmininkas
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2019 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-110 sudaryta Pasvalio rajono
savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisija. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius 2019 m.
sušaukė 11 komisjos posėdžių.
Gediminas Andrašūnas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys, Pasvalio kultūros centro
Pajiešmenių skyriaus administratorius, Pajiešmenių bendruomenės tarybos narys
Marina Jankauskienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
Stanislovas Kiudis – Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas (komisijos
pirmininkas)
Rasa Rinkūnaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo pirmininkė
Sigitas Savickas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus vyriausiasis specialistas
Nijolė Matulienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė
Rita Taučkelienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus socialinių išmokų vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė)
Eglė Vegytė-Anilionė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė, Pasvalio rajono neįgaliųjų
draugijos tarybos narė
2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-131 sudaryta Pasvalio rajono
savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija. 2019 metais Neigiamų
socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija į posėdį rinkosi 3 kartus.
Virginija Antanavičienė – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro psichikos
sveikatos slaugytoja
Danguolė Bronislava Brazdžionienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
Darius Indrišiūnas – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono
policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas
Astra Kanišauskienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pasvalio rajone
patarėja
Stanislovas Kiudis – Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas (komisijos pirmininkės
pavaduotojas)
Ala Markevičienė – Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės
sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stiprinimą
Rimantas Savickas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Živilė Vaidžiūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos socialinė
pedagogė
Jurgita Valuntonienė – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Pagalbos skyriaus vedėja
Dalia Vasiliūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir
sveikatos vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) (komisijos pirmininkė)
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2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-137 sudaryta Pasvalio rajono
savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisija. 2019 m.
Pasvalio rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisija
buvo sušaukta 3 kartus.
Darius Indrišiūnas – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono
policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas
Vilhelminas Janušonis – Savivaldybės tarybos narys
Viktorija Klingienė – Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji
specialistė
Linas Kruopis – savivaldybės tarybos narys
Igoris Malinauskas – Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)
Nijolė Matulienė – Savivaldybės tarybos narė
Veronika Bronislava Sutkienė – Pasvalio miesto seniūnijos Vilniaus–Panevėžio–
Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė
Eimantas Tuskėnas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus
vyriausiasis specialistas
2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-138 sudaryta nuolatinė
Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos komisija. 2019 m. įvyko 5
Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos komisijos posėdžiai.
Antanas Kairys – Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)
Vladas Linkevičius – Savivaldybės tarybos narys
Helena Simonaitienė – Savivaldybės tarybos narė
Neringa Trinskienė – Savivaldybės tarybos narė
Stasys Vainauskas – Savivaldybės tarybos narys
Sigitas Zajarskas – asociacijos „Verslo žiedas“ atstovas
2019 m. rugsėjo 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-193 sudaryta Pasvalio krašto
garbės piliečio vardo suteikimo komisija.
Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė
Vilhelminas Janušonis, Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)
Algimantas Kaminskas, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius
Robertas Lavickas, Pasvalio kultūros centro direktorius
Vladas Linkevičius, Savivaldybės tarybos narys
Algirdas Mulevičius, Savivaldybės tarybos narys
Vitutė Povilionienė, Pasvalio krašto muziejaus direktorė
Gražina Paškevičienė, Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė
Zenonas Zimkus, Savivaldybės tarybos narys
2019 m. lapkričio 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-238 sudaryta Pasvalio
rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisija.
Rasa Andžiuvienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos pirmininkė)
Vladas Braziūnas – rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
Stanislovas Kiudis – Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Valentinas Sventickas – rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
Laimutė Vaitkevičienė – Pasvalio r. Joniškėlio Petkevičaitės Bitės gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja
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2019 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-247 sudaryta Pasvalio
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija.
Vertinimo komisijos narei Laimai Skeirytei pavesta atlikti Vertinimo komisijos pirmininko funkcijas,
dėl svarbių priežasčių Vertinimo komisijos pirmininkui negalint dalyvauti Vertinimo komisijos
posėdyje. Vertinimo komisijos sekretore paskirta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Gesevičienė.
Eugenijus Lunskis, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius – Vertinimo
komisijos pirmininkas
Tomas Jukna, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius – Vertinimo komisijos
narys
Ilona Gelažnikienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė – Vertinimo
komisijos narė
Laima Skeirytė, Panevėžio miesto savivaldybės kontrolierė – Vertinimo komisijos narė
Žaneta Eriksonienė, Biržų rajono savivaldybės kontrolierė – Vertinimo komisijos narė
Vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų,
patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-178 „Dėl
Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018
m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-97 redakcija), 10 punktu 2019 m. lapkričio 4 d. potvarkiu Nr.
MV-96 Savivaldybės meras sudarė šios sudėties Pasvalio krašto premijos rekomendacijų vertinimo
komisiją. 2019 m. buvo sušauktas 1 Pasvalio krašto premijos rekomendacijų vertinimo komisijos
posėdis.
Vilhelminas Janušonis, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Bronislava Lapinskaitė, Pasvalio krašto muziejaus muziejininkė
Audronė Likienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Inovacijų, metodikos ir
informacijos išteklių centro vedėja
Algirdas Mulevičius, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Helena Simonaitienė, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė
Ramunė Uždavinienė, Pasvalio kultūros centro režisierė (komisijos pirmininkė)
Rimas Želvys, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais sudarytos tarybos
2019 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-116 patvirtinta Pasvalio
rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
2019 m. sušaukė 4 posėdžius.
Gediminas Andrašūnas, Savivaldybės tarybos narys
Eglė Vegytė-Anilionė, Savivaldybės tarybos narė
Kristupas Kondratavičius, Pasvalio rajono mokinių parlamento narys
Žygimantas Matulas, Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
pirmininkas (tarybos pirmininko pavaduotojas)
Urtė Sviderskytė, asociacijos „Matyk, girdėk, veik“ vadovė
Kornelija Šulčiūtė, Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė
Neringa Trinskienė, Savivaldybės tarybos narė
Šarūnas Varna, Savivaldybės tarybos narys (tarybos pirmininkas)
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2019 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-117 patvirtinta Pasvalio
rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. Per 2019 m. sušaukti 5 naujos patvirtintos
sudėties Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiai, kurių metu svarstyta 80 paraiškų.
Gediminas Andrašūnas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Vaidotas Gikys – Pasvalio rajono Pajiešmenių kaimo bendruomenės narys
Antanas Kairys – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Vilma Matuzevičienė – Pasvalio rajono Pumpėnų bendruomenės pirmininkė
Gražina Paliulienė – Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės pirmininkė
Helena Simonaitienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė (tarybos pirmininkė)
Aušra Šamelienė – Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenės pirmininkė
Larisa Tuominienė – Pasvalio rajono Vaškų krašto bendruomenės pirmininkė
Stasys Vainauskas – Savivaldybės tarybos narys
2019 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-118 patvirtinta Pasvalio
rajono savivaldybės kultūros taryba. 2019 m. buvo sušauktas 1 Kultūros tarybos posėdis.
Rasa Andžiuvienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė
Gražvydas Balčiūnaitis – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Asta Bendoraitienė – Pasvalio rajono Norių krašto bendruomenės pirmininkė
Arūnas Grušas – skulptorius, Pasvalio rajono menininkų klubo „Rats“ narys, „Šilo genių“
stovyklos atstovas
Henrikas Kalpokas – Pasvalio dekanato dekanas
Audronė Likienė – Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos inovacijų, metodikos ir
informacijos išteklių valdymo centro vedėja (tarybos pirmininkė)
Bronislava Mainonienė – Pasvalio muzikos mokyklos direktorė
Rimvydas Mitkus – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Paulius Ramanauskas – dailininkas, Pasvalio rajono menininkų klubo „Rats“ narys
Gražina Paškevičienė – Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė
Viktoras Stanislovaitis – Pasvalio rajono Joniškėlio miesto bendruomenės pirmininkas
Vykintas Trepekūnas – VšĮ „Conmusica lt“ vadovas
Ramunė Uždavinienė – klubo „Klėties teatras“ vadovė
Jurgita Vaitiekūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė
2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-125 sudaryta Pasvalio rajono
savivaldybės Visuomeninė sporto taryba. 2019 m. įvyko 5 Visuomeninės sporto tarybos posėdžiai.
Eugenija Butrimienė – Pasvalio sporto mokyklos direktorė
Vygintas Ilgutis – Pasvalio rajono Manikūnų krašto bendruomenės narys
Vilhelminas Janušonis – Savivaldybės tarybos narys
Antanas Kairys – Savivaldybės tarybos narys
Remigijus Janušis – Savivaldybės tarybos narys
Antanas Liubinas – Pasvalio rajono Ustukių bendruomenės narys
Rimantas Savickas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas
ŠarūnasVarna – Savivaldybės tarybos narys (tarybos pirmininkas)
Gediminas Žardeckas – Savivaldybės tarybos narys
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2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-130 sudaryta Pasvalio rajono
savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba. Bendruomenės sveikatos taryba 2019 metais į
posėdžius rinkosi 2 kartus.
Nijolė Matulienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė
Regina Mitrienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė
Gražvydas Balčiūnaitis – asociacijos „Aktyvus Pasvalys“ narys
Donatas Dilys – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos
seniūnas
Vytautas Grybė – Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas
Vilma Jankevičienė – Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė
Gintė Januškevičienė – Pasvalio specialiosios mokyklos direktorė
Renata Nevulytė – sveikatinimo ir šiaurietiško ėjimo klubo „Ego sanus“ vadovė
Rasa Rimkūnaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo pirmininkė
Jolita Stipinienė – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos psichologė
Irena Trinskienė – viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
vyriausioji slaugos administratorė
Dalia Vasiliūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) (tarybos pirmininkė)
2019 m. liepos 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-150 sudaryta Pasvalio rajono
savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba. Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių
organizacijų taryba buvo įpareigota pirmajame posėdyje išsirinkti pirmininką ir pirmininko
pavaduotoją.
2019 m. spalio mėnesį vyko Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis, kurio metu
Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininku išrinktas Vaidotas Gikys, Kraštų bendruomenės
narys ir pirmininko pavaduotoja išrinkta Helena Simonaitienė, Savivaldybės tarybos narė.
Rasa Andžiuvienė – Savivaldybės tarybos narė
Neringa Barauskienė – Jurgėnų kaimo bendruomenės pirmininkė
Paulius Bukelis – Daujėnų krašto bendruomenės pirmininko pavaduotojas
Vaidotas Gikys – Kraštų bendruomenės narys (tarybos pirmininkas)
Dalia Grigaravičienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir jaunimo reikalų
skyriaus vyresnioji specialistė
Gražina Paškevičienė – Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė
Gražina Paliulienė – Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės pirmininkė
Helena Simonaitienė – Savivaldybės tarybos narė
Karolina Ulskytė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Stasys Vainauskas – Savivaldybės tarybos narys
Gediminas Žardeckas – Savivaldybės tarybos narys
Vita Žvigaitienė – Deglėnų bendruomenės pirmininkė
2019 m. lapkričio 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-215 įsteigta Pasvalio rajono
savivaldybės švietimo taryba, į kurią deleguoti Savivaldybės tarybos nariai: Jurgita Vaitiekūnienė,
Gediminas Žardeckas.
MERO POTVARKIAI
Savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Pagal teisės aktų suteiktą
kompetenciją Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas 2019 m. metais pasirašė
277 potvarkius.
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Potvarkiais buvo sudaryta 13 komisijų, parengta 12 potvarkių dėl įgaliojimų suteikimo, 112
potvarkiai pasirašyti dėl kasmetinių atostogų suteikimo ir komandiruočių, 53 potvarkiai – personalo
klausimais, 16 potvarkių – „Dėl apdovanojimo Savivaldybės mero padėkos raštu“.
BIUDŽETAS
Pajamos. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2019 metų Savivaldybės biudžete planuota
gauti 31036,1 tūkst. Eur pajamų, gauta 30940,4 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,6
proc.
Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 32292,7 tūkst. Eur. Išleista 31550,0
tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 97,7 proc. 2019 metais grąžinome 23421,32 Eur nepanaudotų
specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 436,0 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 20056,0 Eur
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 2351,20 Eur
socialinėms paslaugoms finansuoti, 478,12 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti,
100,0 Eur nuomojamo būsto kompensacijoms mokėti.
Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 2686,3
tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 1303,3 tūkst. Eur. Per 2019 metus grąžinta 718,9 tūkst. Eur
ilgalaikių paskolų, sumokėta 35,1 tūkst. Eur palūkanų. Per 2019 m. pasirašyta viena kreditavimo
sutartis su AB Citadele banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 713,0
tūkst. Eur sumai.
Mokėtinos sumos. 2019 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės
funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 803,9 tūkst. Eur (be ilgalaikių paskolų).
INVESTICIJOS
2019 metais buvo 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:
„Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos gatvėse Pasvalio mieste“ (ES
Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 76 152,00 Eur (projektas
įgyvendintas);
„Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos
valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 1 262 452,14 Eur (projektas įgyvendintas);
„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone“ (ES Struktūriniai fondai,
Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 214 661,74 Eur (projektas įgyvendintas);
„Pasvalio rajono Krinčino miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 147 824,94 Eur (projektas įgyvendintas);
„Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje“ (ES Struktūriniai
fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 226 384,20 Eur (projektas įgyvendintas);
„Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ (ES Struktūriniai fondai,
Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 276 101,55 Eur (gautas finansavimas, projektas
įgyvendinamas);
„Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos
valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 1 056 256,82 Eur (gautas finansavimas, projektas
įgyvendinamas);
„Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke“( ES
Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 420 548,00 Eur (gautas
finansavimas, projektas įgyvendinamas);
„Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos
centras“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 653 705,27 Eur
(gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas);
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„Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 244 814,05 Eur (gautas finansavimas,
projektas įgyvendinamas);
„Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 206 184,51 Eur (gautas finansavimas,
projektas įgyvendinamas);
„Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 243 364,46 Eur (gautas finansavimas,
projektas įgyvendinamas);
„Pasvalio rajono Saločių miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ (Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 245 832,03 Eur (gautas finansavimas,
projektas įgyvendinamas);
„Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos
valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 174 266,58 Eur (gautas finansavimas, projektas
įgyvendinamas);
„Pasvalio P. Vileišio gimnazijos modernizavimas“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos
valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 202 216,56 Eur (projektas įgyvendintas);
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ (ES
Struktūriniai fondai, Savivaldybės biudžeto lėšos) 185 560,07 Eur (gautas finansavimas, projektas
įgyvendinamas);
„Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės
teritorijos bendrajame plane“ (ES Struktūriniai fondai, Savivaldybės biudžeto lėšos) 78 650,00 Eur
(gautas finansavimas, projektas įgyvendinamas);
„Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo
bibliotekose kūrimas“ (2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa) 214 000,00 Eur
(projekto veiklos įgyvendintos, neįvertinta);
„Tarptautinis bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui ir pažeidžiamų grupių
socialinės sanglaudos stiprinimui“ (2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa) 303 435,63 Eur (pateikta projekto
paraiška. Paraiška atrinkta finansavimui, tčiau paramos sutartis dar nepasirašyta);
„Pasvalio kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“ (VIP ir
Savivaldybės lėšos) 568 000,00 Eur (pateikta paraiška. Kultūros ministerija finansavimas skirtas
2020 metams);
„Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ (ES Struktūriniai fondai, Lietuvos
valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos) 915 044,97 Eur (pateikta paraiška, finansavimas gautas,
projektas įgyvendinamas);
„Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno, adresu Vileišio g. 8, atnaujinimas“ (VIP
ir Savivaldybės lėšos) 666 000,00 Eur (gauta 232000,00 Eur, projektas įgyvendinamas);
„Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. (123318) dalies kapitalinis remontas“ (Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 249 786,16 Eur (pateikta paraiška
vertinama);
„Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas“ (Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Savivaldybės biudžeto lėšos) 109 526,63 Eur (pateiktas projektinis
pasiūlymas);
„Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Pasvalyje, P. Vileišio g. 7, vidaus patalpų
modernizavimas“ (VIP ir Savivaldybės lėšos) 867 000,00 Eur (pateikta paraiška, finansavimas
neskirtas);
„VšĮ „Pasvalio ligoninė“ Geležinkeliečių g.70 Pasvalys pastato modernizavimas“ (VIP ir
Savivaldybės lėšos) 651 381,00 Eur (pateikta paraiška, finansavimas neskirtas);
„Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno, adresu Vileišio g. 8, atnaujinimas“
(sporto rėmimo fondas) 253 416,98Eur (pateikta paraiška, finansavimas neskirtas).
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Tarptautiniai projektai ir bendradarbiavimas su užsienio partneriais
2019 m. laikotarpiu buvo pateikta 1 paraiška pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą: „Tarptautinis
bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui ir pažeidžiamų grupių socialinės sanglaudos
stiprinimui (Community Hub)“. Projektas atrinktas finansavimui, šiuo metu vyksta projekto paraiškos
korekcija ir 2020 m. pavasarį planuojama pasirašyti paramos sutartį. Projekto „Modernaus
tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas“ 2019
m. veiklos kartu su Bauskės savivaldybe baigtos įgyvendinti 2019 m. birželio 30 d.
Ataskaitiniais metais įgyvendintas pasienio regiono turizmo projektas „Pažinkime kaimynus
Žiemgaloje“ su Bauskės savivaldybe (Latvijos Respublika), Biržų rajono savivaldybe, Iecavos
savivaldybe (Latvijos Respublika), Joniškio rajono savivaldybe, Pakruojo rajono savivaldybe,
Rundalės savivaldybe (Latvijos Respublika) ir Vecumniekų savivaldybe (Latvijos Respublika).
Projekto įgyvendinimo metu muzikanto Antanėlio skulptūra buvo labiausiai lankomas objektas iš
visų objektų, kuriuos pateikė šiame projekte dalyvavusios savivaldybės. Atsižvelgiant į turistų
susidomėjimą, nutarta šį projektą pratęsti.
Pasvalio rajono savivaldybė bendradarbiauja su 8 užsienio šalimis: Vokietijos Respublikos
Obernkircheno savivaldybe, Gruzijos Respublikos Čokhatauri savivaldybe, Lenkijos Respublikos
Žorų savivaldybe, Latvijos Respublikos Iecavos savivaldybe, Norvegijos Karalystės Drangedalo
komuna, Švedijos Karalystės Giotenės komuna, Prancūzijos Respublikos Lievino savivaldybe,
Ukrainos Respublikos Liubaro savivaldybe. 2019 m. rugsėjo 21 d. Pasvalio rajono savivaldybė
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Latvijos Respublikos Bauskės savivaldybe.
Projektinė veikla kultūros paveldo srityje
Tęsiamas įgyvendinimas projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės
gerinimas Joniškėlio dvaro parke“, pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“. 2019 m. įvyko tvarkymo darbų viešojo
pirkimo procedūros, pasirašyta rangos darbų sutartis;
Partnerio teisėmis tęsiamas projekto „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų
savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ pagal
2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
įgyvendinimas. 2019 m. įvyko informacinių stendų gamybos ir įrengimo viešojo pirkimo procedūros;
Įgyvendintas tarptautinis Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų turizmo projektas „Pažinkime
kaimynus Žiemgaloje 2019“. Dalyvavimas darbo grupėje, projekto viešinimo reikalai.
Turto valdymas
2019 m. (Savivaldybės tarybos sprendimais) nurašyta valstybės trumpalaikio turto už 821 Eur,
Savivaldybės ilgalaikio turto nurašyta už 128 157 Eur, trumpalaikio – už 66 980 Eur. Viešo aukciono
metu parduota 10 nekilnojamojo turto objektų už 61 640 Eur, kito Savivaldybės ir valstybės
materialaus turto už 7 903 Eur. Perduotas turtas pagal panaudos sutartis, pagal kurias perduota laikinai
naudotis patalpomis, kurių bendras plotas – 4 807 kv. m, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Sudaryta
12 turto panaudos sutarčių ir 4 susitarimai dėl panaudos sutarčių pakeitimų. Sudarytos 4 Savivaldybės
turto patikėjimo sutartys, kuriomis turtas perduotas UAB „Pasvalio autobusų parkas“ ir UAB
„Pasvalio vandenys“. Viešo konkurso būdu 4 nuomininkams išnuomotos Savivaldybės
negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas – 784,11 kv. m.
2019 m. Savivaldybė iš ministerijų ir kitų organizacijų neatlygintinai gavo ilgalaikio
materialiojo ir trumpalaikio turto – už 185 242 Eur, kuris perduotas rajono švietimo ugdymo
įstaigoms, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai. Gautas 1 mokyklinis autobusas, kuris
perduotas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai.
2019 m. įgyvendinant projektą „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“
nupirkti 4 socialiniai būstai. Projektui įgyvendinti skirta 234 686,30 Eur Europos Sąjungos
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investicijų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 41 415,25 Eur (15 proc. projekto
vertės). Bendra projekto vertė – 276 101,55 Eur. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį
planuojama įsigyti 15 socialinių būstų (9 – vieno kambario, 4 – dviejų kambarių ir 2 – trijų kambarių
butus) Pasvalyje.
INFRASTRUKTŪRA
Suteikti 202 nauji (patikslinti) adresai, Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos ir
Adresų registre įregistruotos 4 (keturios) naujos gatvės.
Kraštovaizdžio formavimas
Vadovaujantis Biologinio turto apskaitos ir vertinimo aprašu, atliktas Savivaldybės
administracijos ir seniūnijų balansuose apskaitomo biologinio turto želdynų (parkų, skverų želdinių)
biologinio turto vienetų vertinimas pagal faktišką juose augančių želdinių skaičių, rūšis, augimo vietą,
būklę ir kitas charakteristikas, apskaičiuoti bei užpildyti 5 biologinio turto vieneto vertės nustatymo
aktai.
Kelių priežiūros ir plėtros programa. Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 metais
buvo gauta 1275,4 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių inventorizavimui atlikti. Iš šių lėšų turtui
įsigyti panaudota 780,6 tūkst. Eur.
Statyba
Įgyvendinant projektus „Pasvalio P. Vileišio gimnazijos modernizavimas“, „Vaikų ir jaunimo
neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje“, „Pasvalio miesto Biržų gatvės
rekonstravimas“, „Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos, Kalno g. 34, Pasvalys, modernizavimo
darbai“, „Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“, „Pasvalio kultūros centro pastato
rekonstrukcija“, „Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo ir relaksacijos
centras“, „Pasvalio P. Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“, skyriaus specialistai atliko
statybos darbų techninę priežiūrą ar vykdė techninės priežiūros kontrolę. Buvo įrengtas Namišių sen.,
Kiemėnų k., Parko g. dalies, ir Pumpėnų sen., Vilkiškių k. gatvių apšvietimas.
Melioracija
Pasvalio rajonui 2019 metams iš skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio
ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
(melioracijai) atlikti skirta 31 7000,00 Eur. Atsižvelgiant į gautas lėšas, sudaryta ir Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-25 patvirtinta Pasvalio rajono 2019
metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa.
ŠVIETIMO VEIKLA
2019 m. Pasvalio rajono savivaldybėje veikė 17 savarankiškų švietimo įstaigų. Vykdytas
Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo
plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-34 ,,Dėl Pasvalio
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano
patvirtinimo“, įgyvendinimas. 2019 m. kovo 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-58 nuo
rugsėjo 1 d. uždarytas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyrius ir
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-59 Pajiešmenių pagrindinė mokykla prijungta prie Krinčino
Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos ir tapo jos skyriumi. Priimtas sprendimas dėl Narteikių
mokyklos-darželio ,,Linelis“ reorganizavimo – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. prijungimo prie Joniškėlio
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos. 2019 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T1-244 pradėta Daujėnų pagrindinės mokyklos reorganizacija skaidymo būdu išdalijant jos teises
ir pareigas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai ir Pumpėnų gimnazijai.
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2019 m. Pasvalio rajone toliau mažėjo mokinių skaičius: 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 1–12 kl. mokėsi 2561 mokinys, t. y. 117 mokinių mažiau
negu 2018 m. (2018 m. – 2678). Iš viso 2015–2019 m. Savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų vaikų
ir mokinių sumažėjo 406, t. y. apie 11 proc. Didžiausias yra 5-12 klasių mokinių skaičiaus mažėjimas.
Tačiau vis daugiau vaikų yra ugdoma pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nes daugiau grupių
dirba daugiau negu 4 val. arba visą darbo dieną.
Tęsiama daugiafunkcių centrų veikla. 2019–2020 m. m. centrus lanko 202 vaikai, tai sudaro
apie 8 proc. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių.
2019 m. sausio–balandžio mėn. Pasvalio rajono 16 švietimo įstaigų dalyvavo projekte „Saugios
aplinkos mokykloje kūrimas II“. Projekto metu švietimo įstaigose buvo teikiamos psichologo
individualios ir grupinės vaikų, tėvų, mokytojų ir mokyklos darbuotojų konsultacijos, skaitomos
paskaitos psichologinėmis temomis, vyko klasės valandėlės mokiniams, užsiėmimai
ikimokyklinukams. Pedagogams ir mokyklos darbuotojams buvo organizuojamos savipagalbos ir
kitos psichologinės paramos grupės. Viso projekto metu nupirkta psichologinės pagalbos paslaugų
už 48 984 tūkst. Eur.
Rajone buvo vykdytos 29 sporto šakų varžybos, kuriose dalyvavo apie 1000 mokinių.
Mokyklos aktyviai dalyvauja kvadrato, futbolo, krepšinio, plaukimo, lengvosios atletikos, keturkovės
varžybose. Sporto mokykloje vystomos septynios sporto šakos: rankinis, krepšinis, futbolas, lengvoji
atletika, boksas, dziudo ir plaukimas.
2019 m. Sporto mokykloje sportinis ugdymas vyko 31 grupėje, kuriose sportavo 351
moksleivis; iš jų: 144 rankininkai, 48 lengvaatlečiai, 48 krepšininkai, 20 boksininkų, 36 futbolininkai,
9 dziudo ir 46 mokiniai lankė plaukimo užsiėmimus. Kasmet vidutiniškai Sporto mokyklą lanko apie
12 proc. bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių.
Kūno kultūra ir sportinė veikla Pasvalio rajone aktyviai organizuojama seniūnijose. Pasvalio
sporto mokykloje dirba 9 sporto organizatoriai iš Pasvalio, Pumpėnų, Vaškų, Joniškėlio, Daujėnų,
Namišių, Krinčino, Saločių ir Pušaloto seniūnijų.
2019 m. Pasvalio sporto mokyklos baseine apsilankė 44 883 klientai (2018 m. – 41 379; 2017
m. – 50 551; 2016 m. – 48 970;). Už baseino paslaugas 2018 m. surinkta 243 424 Eur (2018 m. – 225
321 Eur; 2017 m. – 272 363 Eur; 2016 m. – 248 590 Eur).
KULTŪRA IR JAUNIMAS
Kultūra
Pasvalio kultūros centro ir jo skyrių pagrindinės kultūrinės veiklos 2019 m. buvo susijusios
su tęstiniais renginiais, festivaliais, šventėmis, edukacijų įgyvendinimu. Pagrindinės kultūrinės
veiklos rajone (renginiai, ciklai) – „Šokame Nepriklausomybę“, respublikinis liaudiškų šokių
festivalis „Iš vakar į šiandien“ Ustukiuose, Kultūros dienai skirti apdovanojimai „Skurzdė 2019“,
Lietuvos teatrų festivalis „Senasis tiltas“, tarptautinis teatrų festivalis „Theater Cluster 2019 “,
„Antaninės ant Mūšos 2019“.
2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-28 skirtas dalinis projektų finansavimas Pasvalio
rajono savivaldybės kultūros įstaigų kultūros projektams.
Pasvalio kultūros centras derino ir pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra dėl
Pasvalio kultūros centro didžiosios salės renovacijos finansavimo.
Savivaldybės taryba gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-114 pakeitė Pasvalio kultūros centro
teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius dėl baigiamos įrengti kino salės ir planuojamus bilietų į
reginius pardavimus naudojant elektroninę sistemą.
2019 m. parengti ir įgyvendinti 4 Lietuvos kultūros tarybai teikti ir finansuoti projektai: XXIII
Jaunimo muzikos festivalis-konkursas „Nauji veidai“, Respublikinis Joninių ir Lietuvos teatrų
festivalis „Senasis tiltas“, „Antaninės ant Mūšos“ Saločiuose ir Lietuvos chorinio žanro atstovavimas
konkurse „Praga Cantat“ (Čekijoje). Kartu su Kupiškio kultūros centru bei Utenos kameriniu teatru
įgyvendintas III tarptautinis teatrų festivalis „Theater Cluster“. Teatrų festivalyje „Senasis tiltas“
sukurta misterija „Eglė Žalčių karalienė“ demonstruota Lėvens upės krantinėje.
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Savivaldybės taryba gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-118 sudarė nuolatinę Pasvalio rajono
savivaldybės kultūros tarybą.
Savivaldybės taryba rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-195 iki 30 procentų skyrė dalinį projektų
finansavimą Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų
kultūros projektams, gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir kitų fondų.
2019 m. rugsėjo 20–21 d. vyko tradicinė Pasvalio miesto šventė, kurios metu Pasvalio miesto
šventiniuose renginiuose dalyvavo delegacijos iš: Prancūzijos Lievino, Lenkijos Žory, Vokietijos
Obernkircheno, Gruzijos Čokhatauri, Latvijos Iecavos, Latvijos Bauskės, Latvijos Vecumniekų,
Pakruojo ir Joniškio savivaldybių, Norvegijos Drangedalo ir Bamble komunų.
2019 m. Pasvalio rajone veikė 79 mėgėjų meno kolektyvai, aktyviai dalyvaujantys kultūrinėje
veikloje ne tik rajone, bet ir visoje respublikoje.
Pasvalio mišrus choras „Canticum novum“ atstovavo Lietuvai konkurse Prahoje (Čekijoje)
„Praga Cantat 2019“, kuriame pelnė 2 aukso ir sidabro diplomus skirtingose žanro kategorijose.
Pasvalio kultūros centro jaunimo teatras „Drãma“ 2019 m. respublikiniame jaunimo teatrų
baigiamojoje šventėje „Šimtakojis“ pelnė aukščiausią įvertinimą ir Lietuvos nacionalinio kultūros
centro įsteigtus apdovanojimus.
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekoje 2019 m. buvo renovuota dalis bibliotekos
patalpų, Vaikų erdvė ir Atviras jaunimo centras įsikūrė naujai įrengtose patalpose ir pasipildė dar
viena erdve lankytojams – Šeimos kambariu su žaisloteka ir Edukacijų erdve. Įgyvendinti 8 projektai
ir programos, skirtos įvairioms vartotojų amžiaus grupėms: vaikams, jaunimui ir suaugusiems.
Pasvalio krašto muziejuje 2019 m. suorganizuotos 8 mokslinės konferencijos, eksponuotos
tradicinės parodos, buvo vykdomi 8 projektai. 2019 m. LR kultūros ir LR švietimo ministerijos
bendro projekto „Kultūros pasas“ dėka muziejaus edukacinėse programose dalyvavo beveik 3000
mokinių.
Jaunimas
Pasvalio rajone veikia Pasvalio rajono jaunimo reikalų taryba (2019 m. gegužės 30 d.
Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-116 patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos sudėtis), Jaunimo organizacijų susivienijimas ,,Apskritasis stalas“, jaunimo organizacijos,
jaunimo grupės prie kaimo bendruomenių, 11 Daugiafunkcių centrų prie rajono ugdymo įstaigų, 5
Vaiko dienos centrai prie Pasvalio dekanato parapijų, Atvira jaunimo erdvė ,,Mono arba stereo“ prie
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos. Kasdien atvirame centre ,,Mono arba stereo“
lankosi 25–33 (2019 m. – 4020) jaunuolių, daugiafunkciuose centruose – 12–20 (2019 m. – 2556)
jaunų žmonių.
Pasvalio rajono savivaldybėje organizuota jaunimo akcija ,,Viena mokinių savivaldos diena
Pasvalio rajono savivaldybėje“, kurios metu jauni žmonės galėjo ,,pasimatuoti“ įvairias profesijas,
,,Pilietiškumo mokykla“, kurios metu jaunuoliai susipažino su Savivaldybės tarybos darbu. Rinko
valdžią (merą, vicemerą) skirstėsi į komitetus ir sprendė, jų manymu, aktualius klausimus, gvildeno
Pasvalio rajono savivaldybėje esančias jaunimo problemas. Surengtos jaunimo pilietiškumo akcijos
,,Europietiškumo mokykla“, ,,Atmintis gyva, nes liudija“, ,,Tremties vaikų žaislai“. Festivalis
,,Pažink, švęsk, kurk“, projektas ,,Nepamiršk parašiuto“ , skirtas jaunimo švietimui, pilietiškumo ir
socialinės atsakomybės ugdymui.
Bendradarbiaujant su rajono seniūnijomis surinkti duomenys apie neaktyvius jaunus žmones,
jie įtraukti į projektus „Judam“ arba ,,Atrask save“, kurių tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio,
mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir
aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. 2019 metų III
ketvirtį neaktyvių jaunų žmonių savivaldybėje buvo – 45, IV ketvirtį – 31.
2019 m. Savivaldybės biudžete jaunimo organizacijų veiklos skatinimui buvo numatyta 19
200 Eur, finansuotas 31 projektas. Pasvalio rajono jaunimo reikalų taryba sušaukė 4 posėdžius.
Jaunimo organizacijos ir judėjimai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje įvairiuose
mokymuose ir seminaruose. Mokinių parlamentas mokėsi dirbti komandoje, Pasvalio rajono jaunimo
organizacija ,,Apskritas stalas“ suorganizavo 2 dienų mokymus apie darbą grupėje ir tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.
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SOCIALINIAI KLAUSIMAI
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams reglamentavimas per praėjusius metus keitėsi ne
vieną kartą. Buvo įvestos naujos išmokų rūšys, didinamos išmokos šeimoms, auginančioms 3 ir
daugiau vaikų. Nuo 2019 m. sausio 1 d. išmoka vaikui didėjo nuo 30 iki 50 Eur, o kiekvienam
neįgaliam vaikui – iki 69,92 Eur. Gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams prie išmokos vaikui
skiriama papildoma 20 Eur dydžio išmoka.
Socialinės pašalpos gavėjai įtraukiami į visuomenei naudingą veiklą, kurią organizuoja
seniūnijos. Visuomenei naudingos veiklos formos: aplinkos (teritorijų, skirtų visuomenės
poreikiams) tvarkymas (184); parkų, miškų, medelynų, želdinių, krūmų tvarkymas ir priežiūra (164);
veikla socialinėse, švietimo, sveikatos, kultūros ir kitose įstaigose ir institucijose (22); veikla
nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose socialinės, švietimo, sveikatos, kultūros,
aplinkosaugos srityse (34); pagalba teikiant socialines paslaugas (20); pagalba organizuojant
kultūros, sporto ir kitus renginius (15); kita gyvybei ir sveikatai pavojaus nekelianti ir specialaus
pasirengimo bei kvalifikacijos nereikalaujanti veikla bendruomenės labui (154). 2017 m. buvo
pasitelkti 347 socialinės pašalpos gavėjai, 2018 m. – 425, 2019 m. – 593.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą šeimoms, patiriančiomis socialinę riziką,
teikia Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbui su šeimomis padalinio socialiniai darbuotojai (dirba
14 socialinių darbuotojų ir 4 atvejo vadybininkai). Per 2019 m. buvo išnagrinėti 175 atvejai. Socialinė
priežiūra 2019 m. gruodžio 31 d. rajone buvo teikiama 116 šeimų, patiriančių socialinę riziką ir jose
augančiam 271 nepilnamečiam vaikui. Nuo 2019 m. liepos 1 d. buvo išnagrinėti 179 atvejai.
2019 m. vasario mėn. Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre (toliau – Šeimos krizių
centras) vertinta bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo kokybė
šeimoms ir jų vaikams, patiriantiems socialinę riziką, gaunantiems socialines paslaugas Šeimos krizių
centre. Šeimos krizių centras nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d iki 2019 m. pabaigos vykdė projektą
„Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos
sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Šeimos krizių centre buvo teikiamos kompleksinės pagalbos ir
priežiūros paslaugos moterims, auginančioms vaikus iki 3 m. amžiaus. Pagal šį projektą Šeimos krizių
centre buvo apgyvendintos 7 motinos su 16 vaikų ir jiems teikiamos socialinės paslaugos.
Ilgalaikei socialinei globai institucijose nukreipiami visiškai nesavarankiški asmenys,
kuriems mažesnės apimties socialinės paslaugos nebūtų užtikrinusios būtinos pagalbos. Per 2019 m.
į Savivaldybę dėl socialinės priežiūros ir socialinės globos teikimo kreipėsi 26 asmenimis daugiau,
nei 2018 m. Šių paslaugų teikimo poreikis turi tendencijas didėti.
Projektų administravimas:
1. „Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai“.
Tęsiamas projekto „Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai“ iš Europos Sąjungos
fondų administravimas, kurį Pasvalio rajono savivaldybės administracija pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos
šeimai“ pradėjo vykdyti 2017 m. Projekto partneris ir vykdytojas – asociacija Pasvalio šeimos
gerovės centras. Nuo 2017 m. vasario mėn. iki 2019 m. gruodžio 31 d. paslaugos suteiktos 468 rajono
gyventojams.
2019 m. balandžio mėn. Savivaldybės administracija teikė papildomą prašymą agentūrai skirti
finansavimą iš tos pačios priemonės Asmeninio asistento paslaugai neįgaliems asmenims teikti rajone
2019 m. gegužės mėn. šiai paslaugai finansavimas buvo skirtas. Projekto partneris – Pasvalio
socialinių paslaugų centras. Įdarbinti 2 asmeniniai asistentai, paslauga teikiama 15 neįgalių asmenų.
2. „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų plėtra Pasvalio
rajono savivaldybėje“.
Projekto įgyvendinimui skirta 309 429 Eur. Sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo
agentūra pasirašyta 2019 m. liepos 3 d. Projekto partneriai – Grūžių vaikų globos namai, Namišių ir
Kiemėnų bendruomenės. Pateiktoje paraiškoje numatyta nupirkti du gyvenamuosius namus Pasvalio
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mieste bendruomeniniams vaikų globos namams (BVGN) ir įrengti du vaikų dienos centrus Namišių
k.ir Kiemėnų k.
Per 2019 m. parengti reikalingi dokumentai dėl namų BVGN pirkimo ir vaikų dienos centrų
Namišių k. ir Kiemėnų k. steigimo ir pateikti Centrinei projektų valdymo agentūrai.
3. „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės
didinimo bei prieinamumo plėtra“.
Projekto įgyvendinimui skirta 117 257 Eur. Sutartis su pareiškėju Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašyta 2018 m.
spalio 30 d. Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse ir padidinti jų teikiamų paslaugų
prieinamumą bei kokybę. Projekto partneriais yra Savivaldybės administracija ir Pasvalio socialinių
paslaugų centras.
Naujai įkurtas Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centras veiklą pradėjo 2019 m.
sausio mėn. Dirba du globos koordinatoriai, psichologas, socialinis darbuotojas. Paslaugos teikiamos
48 rajono šeimoms, kuriose auga 62 vaikai. Parengti 4 budintys globotojai, sutartys sudarytos su
dviem budinčių globotojų šeimomis, kurie prižiūri 6 vaikus. Iš projekto lėšų Globos centras įsigijo
automobilį.
4. „Parama maisto produktais“.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu T1-51, Savivaldybė,
kaip partneris, dalyvauja projekte „Parama maisto produktais“. 2018 m. pasirašyta 2 metų sutartis dėl
projekto „Parama higienos prekėmis“. Maisto produktai 2019 m. buvo vežami 6 kartus, higienos
prekės – 2 kartus, ir iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuomojamo sandėlio išduotos
seniūnijų atsakingiems darbuotojams, kurie maisto produktus ir higienos prekes išdalino savo
seniūnijos gyventojams.
SVEIKATOS APSAUGA
Pirminę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio pirminės asmens
sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Pasvalio PASPC) ir D. Bagdžiūnaitės įmonė.
2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis prie VšĮ Pasvalio PASPC buvo prisirašę 21 916 rajono
gyventojų, prie D. Bagdžiūnaitės įmonės – 1 123.
VšĮ Pasvalio PASPC 2019 m. sėkmingai įgyvendino Pasvalio rajono savivaldybės lėšomis
finansuotą projektą ,,Pasvalio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyvenimo kokybės
gerinimas“, kuriam skirta 22 785 Eur. Įgyvendinant projektą įsigyta reikalinga medicininė įranga:
kardiotachometras, kūdikio svarstyklės, kaklo ir viso kūno įtvarai, multifunkcinis vežimėlis,
defibriliatorius, spirometrai.
Kartu su Savivaldybės administracija įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamas projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone“. Projekto
įgyvendinimo metu teikiamos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkulioze
sergantiems asmenims gydomiems ambulatoriškai VšĮ Pasvalio PASPC tiesiogiai stebimo trumpo
gydymo kurso (toliau – DOTS) kabinete, kompensuojamos paciento atvykimo į sveikatos priežiūros
įstaigą kelionės išlaidos, dalinai apmokamas DOTS kabineto darbuotojos darbo užmokestis.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos
efektyvumo didinimas“, kuris finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, bendra projekto vertė –
264 614 Eur. Atlikti Projekto pirkimų derinimo, pirkimų, sutarčių pasirašymo darbai.
Antrinę asmens sveikatos priežiūrą Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio ligoninė. Vasario mėn.
Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas VšĮ Pasvalio ligoninės 2019–2023 metų strateginis
veiklos planas. 2019 m. atliktas VšĮ Pasvalio ligoninės ir VšĮ Pasvalio PASPC korupcijos indekso
nustatymas.
Savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-258 patvirtinto Trūkstamų
specialistų pritraukimo į Pasvalio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos
aprašą. Sprendimo projektas buvo parengtas, siekiant įgyvendinti Savivaldybės 2019–2021 metų
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strateginio veiklos plano, patvirtino Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T120 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 09
programos (Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa) 1 tikslo 1 uždavinio 7
priemonę (specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti). Šia priemone siekiama
pritraukti trūkstamus sveikatos specialistus į Pasvalio rajono savivaldybės sveikatos priežiūros
įstaigas.
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Pasvalio rajono savivaldybėje įgyvendina Pasvalio
rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras). Pagal Pasvalio rajono
savivaldybės įgyvendintą projektą ,,Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas
Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“, buvo tęsiamos internetinio jaunimo portalo administravimo
bei Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro veiklos. Biuras kartu su
partneriais įgyvendino Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos
rekomendacijų įgyvendinimo 2019 m. priemonių planą. Tęsiamas ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“
įgyvendinimas. Įgyvendinta „Širdies ir kraujagyslių ligų, ir cukrinio diabeto“ rizikos grupės asmenų
sveikatos stiprinimo programa, vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena.
ŽEMĖS ŪKIS
Ūkininkų ūkio registras
2019 metais į Ūkininkų ūkių registrą įregistruoti 41 naujas Ūkininko ūkis, atnaujinti ūkio
duomenys 955 ūkiuose. Iš Ūkininkų ūkio registro išregistruota 60 Ūkininko ūkių. Iš viso registre yra
įregistruoti 1957 Ūkininkų ūkiai.
Žemės ūkio valdų registras
2019 metais į Žemės ūkio valdų registrą įregistruotos 63 naujos valdos, atnaujintos 2455,
išregistruotos 299 valdos.
Tiesioginės išmokos
Pasvalio rajone priimta 1869 subjektų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Iš viso
deklaruota 83 485 ha žemės ūkio naudmenų. Skyriaus specialistai 265 subjektams įbraižė
deklaruojamus laukus (3378 vnt.) ir užpildė tiesioginių išmokų paraiškas. Pasvalio rajone 4 ūkininkai
iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) plotinės priemonės „Ekologinis
ūkininkavimas“ gavo 15,1 tūkst. Eur išmokų, 749 ūkininkų iš KPP plotinės priemonės „Išmokos už
vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ (mūsų rajono atveju, karstinės
įgriuvos) gavo 27,4 tūkst. Eur išmokų.
Bičių maitinimo išmokų administravimas
Dėl kompensacijos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priimti pirminiai dokumentai,
padėta užpildyti 198 paraiškas. Duomenys suvesti į programą ir perduoti į VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centrui. Iš viso rajone užregistruoti 292 bitynai, nebeliko ekologinių
bitynų. Bitynuose yra 6269 bičių šeimos.
Užpildyta 12 paraiškų bitininkams pagal KPP priemonę „Parama bitininkystės sektoriui“,
pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“.
Valstybinės žemės nuomos mokestis
Suregistruoti, peržiūrėti, patikslinti nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai, jų
adresai, suvesti duomenys apie valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus, surinkti duomenys dėl
mokesčių lengvatų taikymo, priskirtos lengvatos fiziniams asmenims, pritaikytos taisyklės
vadovaujantis savivaldybės 2019 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-105 „Dėl
2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“, įvestos
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verčių zonų bei turto grupių taisyklės, suformuotos ir pateiktos deklaracijos mokesčių mokėtojams.
Iš viso apmokestinta 4471 sklypas, suformuotos 2233 deklaracijos.
Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais dėl lengvatų taikymo, nuomos mokestis už
valstybinę žemę sumažėjo apie 1,8 tūkst. Eur:
1. Dėl neapmokestinamo sklypo dydžio taikymo – 1,4 tūkst. Eur.
2. Dėl lengvatų deklaracijoms (iki 2 Eur) taikymo – 164 Eur.
3. Lengvata objektui – 250 Eur.
2019 m. vasario 20 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-34 „Dėl Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už
valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo asmuo išsinuomojęs
apleistą žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypą ir jį sutvarkęs, būtų atleidžiamas nuo
valstybinės žemės nuomos mokesčio. Šia lengvata pasinaudojo 1 asmuo, sutvarkęs 3 ha apleistos
valstybinės žemės.
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr.T1-185 „Dėl nuomos mokesčio už
valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ buvo nuspręsta apmokestinti daugiabučių
namų bendrijas, daugiabučių butų savininkus. Apmokestintos 53 namų bendrijos, mokesčių suma –
1966,61 Eur. Pritaikius Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimą Nr.T1-143, iš 2018
metais apmokestintų 346 daugiabučių (tame tarpe ir bendrijos ), liko apmokestinti 20 daugiabučių 46
butų savininkai, kurių mokamų mokesčių suma – 165,66 Eur.
ATSTOVAVIMAS
Savivaldybės mero dalyvavimas ir Tarybos atstovavimas, delegacijų ir valdžios atstovų
priėmimas
- balandžio 24 d. dalyvavo susitikime su Rail Baltica atstovais;
- balandžio 29 d. LR Vyriausybėje kartu su šalies savivaldybių merais dalyvavo susitikime su
Ministru Pirmininku S. Skverneliu;
- balandžio 24 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje dalyvavo tradicinėje
apdovanojimų šventėje;
- gegužės 3 d., dalyvavo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje 2019“ atidaryme Joniškio
rajono savivaldybėje;
- gegužės 3 d. dalyvavo Pasvalio kraštiečių bendrijos 30-ties metų jubiliejaus renginyje;
- gegužės 13 d. Savivaldybėje lankėsi Joniškio rajono savivaldybės delegacija;
- birželio 21–23 d. dalyvavo Senojo tilto teatrų festivalio renginiuose;
- birželio 22 d. dalyvavo iškilmingoje Panevėžio kolegijos absolventų diplomų įteikimo
šventėje;
- liepos 2–4 d. buvo komandiruotėje Osle, Norvegijos karalystėje, dalyvavo Europos Tarybos
vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso Monitoringo komiteto posėdyje;
- liepos 10 d. dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Pasvalio rajono
skyriaus organizuotuoje popietėje „Tarmė – mūsų turtas“;
- liepos 12 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos
renginyje;
- liepos 13 d. komandiruotė į Vecumniekus (Latvijos Respublika) dalyvavo Vecumniekų
savivaldybės 10-mečio šventiniuose renginiuose;
- liepos 18 d. dalyvavo Respublikinės Lietuvos neįgaliųjų šventės „Balsių malūne“ renginyje;
- liepos 25 d. Savivaldybėje lankėsi Jurbarko rajono savivaldybės delegacija;
- rugpjūčio 3 d. dalyvavo Biržų miesto „Biržai – sostinė mano“ šventiniame renginyje;
- rugpjūčio 10 d. dalyvavo Joniškėlio Karpių dvare vykusios Joniškėlio Respublikos
šimtmečio šventės renginiuose;
- rugpjūčio 22 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose Baltijos kelio 30mečio minėjime;
- rugpjūčio 23 d. dalyvavo Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiuose Pasvalio rajone;
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- rugpjūčio 28 d. dalyvavo Pakruojo miesto ,,Kampelis širdžiai brangus“ šventiniame
renginyje;
- rugsėjo 6 d. Likėnuose dalyvavo šventėje, skirtoje biuvetės „Likėnai“ atidarymo 50-mečiui;
- rugsėjo 10 d. dalyvavo žygyje, skirtame Pasvalio savižudybių prevencijos dienai
„Savižudybes įveikime drauge“;
- rugsėjo 13 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje dalyvavo Atviro jaunimo
centro ir atsinaujinusios Vaikų erdvės atidarymo šventėje „Atverk naujų galimybių duris ir atrask
biblioteką iš naujo!“;
- rugsėjo 17 d. Savivaldybėje lankėsi Mažeikių rajono savivaldybės delegacija;
- rugsėjo 20–21 d. dalyvavo Pasvalio miesto šventiniuose renginiuos. (Pasvalio miesto
šventiniuose renginiuose dalyvavo delegacijos iš: Prancūzijos Lievino, Lenkijos Žory, Vokietijos
Obernkircheno, Gruzijos Čokhatauri, Latvijos Iecavos, Latvijos Bauskės, Latvijos Vecumniekų,
Pakruojo ir Joniškio savivaldybių, Norvegijos Drangedalo ir Bamble komunų);
- spalio 11 d. dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame renginyje „Auksinės
krivūlės“ (Pasvalio rajono savivaldybei apdovanojimas įteiktas už sėkmingai įgyvendintus
vandentvarkos projektus);
- spalio 24–25 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
organizuojamoje konferencijoje „JT Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas Lietuvos, Moldovos,
Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės. ES šalių patirtis“;
- spalio 17–21 d. komandiruotė Kišiniove, Moldovos Respublikoje, dalyvavo stebėtojo
teisėmis Moldovos Respublikos vietos savivaldos rinkimuose;
- spalio 27–31 d. komandiruotė Strasbūre, Prancūzijos Respublikoje, dalyvavo Europos
Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso 37-ojoje sesijoje;
- lapkričio 6 d. dalyvavo Savivaldybėje vykusioje diskusijoje-pasitarime su Pasvalio
verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ nariais, rajono verslininkais, Pasvalio rajono vietos veiklos
grupės, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Pasvalio skyriaus, Panevėžio apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos Pasvalio poskyrio ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Pasvalio policijos komisariato, Savivaldybės tarybos nariais, Savivaldybės administracijos atstovais;
- lapkričio 7 d. Pasvalio krašto muziejuje dalyvavo 8 savivaldybių (Pasvalio, Biržų, Joniškio,
Pakruojo (Lietuva), Iecavos, Rundalės, Bauskės ir Vecumnieku (Latvija)), savivaldybių
administracijų ir turizmo centrų atstovų pasitarime dėl ateinančių metų projekto „Pažinkime
kaimynus Žiemgaloje“.
- lapkričio 15 d. Savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministras L. Kukuraitis su patarėja G. Matulyte ir tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje ekspertu G.
Baltrūnu;
- lapkričio 19 d. Pasvalio krašto muziejuje dalyvavo Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimo
renginyje;
- lapkričio 22 d. dalyvavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 75-erių metų
jubiliejaus šventiniame renginyje;
- lapkričio 23 d. dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Pasvalio rajono
skyriaus susirinkime Lietuvos kariuomenės dienos proga pagerbti Nepriklausomybės kovose
žuvusius savanorius;
- gruodžio 14 d. Iecavoje (Latvijos Respublika) dalyvavo geriausių 2019 metų Iecavos
savivaldybės verslininkų apdovanojimų šventiniame renginyje;
- gruodžio 12 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Savivaldybės mero labdaros vakaras, kurio
metu surinkti pinigai buvo skirti nevyriausybinės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio skyriui;
- gruodžio 18 d. Savivaldybėje dalyvavo susitikime su Pasvalio dekanato kunigais.
Lietuvos savivaldybių asociacija
2019 m. balandžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-78 (Savivaldybės tarybos
įgaliojimų laikui) tarybos narius N. Matulienę ir Š. Varną išrinko atstovauti Pasvalio rajono
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savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) narių atstovų suvažiavime, taip pat į
LSA narių atstovų suvažiavimą (Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui) deleguotas Pasvalio rajono
savivaldybės meras G. Gegužinskas.
Gegužės 29 d. Vilniuje vyko XXV LSA suvažiavimas, jo metu išrinktas naujas LSA
prezidentas, kuriuo tapo Jonavos meras M. Sinkevičius. LSA suvažiavime Savivaldybės meras G.
Gegužinskas skaitė pranešimą „Europos Tarybos Regionų ir vietos valdžių kongresas“.
Lapkričio 26 d. meras dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdyje.
Lapkričio 28–29 d. meras dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame
seminare „Bendradarbiavimas su rizikos šalimis. Propaganda. Hibridinės grėsmės. Prekyba poveikiu:
rekomendacijos savivaldybėms“;
Panevėžio kolegijos taryba
Panevėžio kolegijos taryba yra kolegialus Panevėžio kolegijos valdymo organas. Ji yra
Panevėžio kolegijos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei,
socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.
Panevėžio kolegijos taryba sudaryta iš 9 asmenų – Tarybos narių. 2019 metus Panevėžio
kolegijos taryba pradėjo tos pačios sudėties, kuri buvo sudaryta vykdant Panevėžio kolegijos
Akademinės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. V4-14. Kolegijos tarybos pirmininku
išrinktas S. Gailiūnas, tarybos pirmininko pavaduotoju – G. Gegužinskas. Panevėžio kolegijos taryba
sudaryta 5 metų kadencijai.
2019 metais vyko 5 Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiai. Buvo patvirtinti kolegijos veiklai
aktualūs dokumentai, patvirtinti veiklos už 2018 m. dokumentai, priimti sprendimai, susiję su
valstybės materialiojo turto nuoma bei kiti sprendimai.
Panevėžio regiono plėtros taryba
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinanti nacionalinę regioninę politiką apskrityse.
Regiono plėtros tarybos tikslas – sprendimų, susijusių su tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu,
priėmimas.
Panevėžio regiono plėtros taryboje Pasvalio rajono savivaldybei atstovauja Savivaldybės
meras G. Gegužinskas (iki 2019 m. liepos 30 d., kaip Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas,
nuo 2019 m. rugsėjo 3 d., kaip Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas).
Savivaldybės tarybos narys S. Vainauskas buvo Panevėžio regiono plėtros tarybos nariu iki 2019 m.
liepos 30 d. 2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-147 „Dėl atstovo
delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą“ į Panevėžio regiono plėtros tarybą deleguotas
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys A. Kairys.
2019 m. įvyko 10 Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdžių, iš kurių: 4 posėdžiai žodinės
procedūros tvarka ir 6 – rašytinės procedūros tvarka.
Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimais pakeista 14 Panevėžio regiono projektų,
finansuojamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo priemones, sąrašų, 2019 m. priimti 42 sprendimai. Regiono plėtros taryba:
• priėmė 19 sprendimų, kuriais pakeitė Panevėžio regiono projektų sąrašus;
• priėmė 5 sprendimus, kuriais pakeitė Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros planą;
• skyrė Vytą Jarecką į Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną
komisiją;
• priėmė sprendimą dėl dalyvavimo projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“;
• priėmė sprendimą dėl viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės projekto
„Rekreacinių ir sveikatinimo paslaugų ir infrastruktūros išvystymas bei plėtra viešosios įstaigos
Respublikinės Panevėžio ligoninės filiale Likėnų reabilitacijos ligoninėje“ pripažinimo regioninės
svarbos projektu;
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• sprendimu delegavo Povilą Žagunį (pavaduojančiu asmeniu – Tadą Barauską) į projekto
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“
priežiūros komitetą;
• priėmė sprendimą dėl Ramūno Godeliausko skyrimo pagrindiniu atstovu ir Vyto Jarecko
skyrimo pakaitiniu atstovu į 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą;
• delegavo Vytą Jarecką pagrindiniu nariu ir Donatą Bakšį pakaitiniu nariu į Panevėžio
regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę;
• delegavo Rytį Mykolą Račkauską pagrindiniu nariu ir Valdemarą Jakštą pakaitiniu nariu į
Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo
grupę;
• pateikė Povilo Žagunio, Ramūno Godeliausko ir Valdemaro Jakšto (pakaitiniu nariu)
kandidatūras į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius;
• pateikė Gintauto Gegužinsko kandidatūrą į Lietuvos Respublikos delegacijos Europos
tarybos vietos ir regionų valdžios kongrese sudėtį;
• pritarė dėl projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“ papildomo finansavimo;
• pakeitė 2018 m. gruodžio 31 d. sprendimą, deleguodama į Biržų technologijų ir verslo
mokymo centrą Gintutę Žagarienę, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausiąją specialistę;
• sprendimu derino pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2019 metais
priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo“ projektą;
• sprendimais derino priemonių Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių
diegimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVAR-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašų
pakeitimo projektus bei 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašo pakeitimo projektą.
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Panevėžio regione sudaryti visi regiono projektų sąrašai 20142020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti. Regiono sąrašuose pagal
Veiksmų programos priemones suplanuoti 134 projektai, kurių bendra vertė – 107 906 355,09 Eur, iš
jų ES fondų lėšų – 81 125 575,18 Eur. Iki 2019 metų pabaigos 24 projektai jau baigti įgyvendinti,
103 – įgyvendinami ir 7 projektų sutartys dar nesudarytos.
Savivaldybės meras G. Gegužinskas birželio 21 d. dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybėje,
pasitarime dėl Pramonės 4.0 specializacijos vystymo gairės aptarimo. Susitikimo metu buvo sutarta
dėl Pramonės 4.0 strateginės krypties vystymo regiono lygmeniu.
Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongresas
Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios kongresas (ET VRVK) – yra konsultacinis
Europos Tarybos organas, vietos ir regionų valdžios asamblėja, atstovaujanti beveik dviems šimtams
tūkstančių vietos ir regionų savivaldybių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių. ET VRVK misija –
stiprinti vietos ir regionų demokratiją Europoje, skatinti diskusijas dėl vietos ir regionų savivaldos
tobulinimo, administracinių gebėjimų stiprinimo priemonių.
ET VRVK sudaro dveji rūmai – Vietos valdžios ir Regionų. ET VRVK į paprastai Strasbūre
organizuojamas plenarines sesijas susirenka du kartus per metus. Komitetų posėdžiai vyksta
dažniausiai po tris kartus per metus.
ET VRVK vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ET VRVK nariai ketveriems metams.
Pirmininkui darbą organizuoti padeda ET VRVK Biuras. Jis ir veikia laikotarpyje tarp ET VRVK
sesijų.
ET VRVK svarstomi klausimai paskirstomi trims komitetams – Monitoringo, Einamųjų
reikalų ir Valdymo.
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Monitoringo komitetas atsakingas už demokratijos būklės ir užtikrinimo priežiūrą valstybėse
narėse. Čia aptariamos valstybių įvertinimo ataskaitos, vietos ir regionų valdžios rinkimų stebėjimo
rezultatai. Komitete Lietuvai atstovauja Lietuvos delegacijos narys G. Gegužinskas.
Valdymo komitetas yra atsakingas už į ET VRVK kompetenciją patenkančius vietos ir
regionų savivaldos veiklos organizavimo klausimus, pvz. viešųjų finansų reglamentavimą,
tarpregioninį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą abipus sienos, elektroninės demokratijos
plėtrą, bendradarbiavimą su tarpvyriausybinėmis institucijomis.
Lietuvai ET VRVK atstovauja 4 pagrindiniai ir 4 pakaitiniai nariai, pakeičiantys pagrindinius,
jei šie negali dalyvauti ET VRVK sesijose ar komitetų posėdžiuose. G. Gegužinskas yra pagrindinis
narys ir Lietuvos delegacijos ET VRVK vadovas.
Daugiau informacijos apie ET VRVK rasite šioje nuorodoje:
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp
2019 metais G. Gegužinskas atstovavo Lietuvai:
vasario 6–8 dienomis komandiruotė Belgrade, Serbijos Respublikoje, dalyvavo ET VRVK
Monitoringo Komiteto posėdyje;
balandžio 1–5 dienomis komandiruotė Strasbūre, Prancūzijos Respublikoje, dalyvavo ET
VRVK 36-ojoje sesijoje;
liepos 2–4 dienomis komandiruotė Osle, Norvegijos karalystėje, dalyvavo ET VRVK
Monitoringo komiteto posėdyje;
spalio 17–21 d. komandiruotė Kišiniove, Moldovos Respublikoje, dalyvavo stebėtojo teisėmis
Moldovos Respublikos vietos savivaldos rinkimuose;
spalio 27–31 d. komandiruotė Strasbūre, Prancūzijos Respublikoje, dalyvavo ET VRVK 37ojoje sesijoje.
BENDRUOMENĖS
Pasvalio rajone veikia 48 kaimo bendruomenės. Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga
įregistruota 2006 m. kovo 3 d. Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos misija – ieškoti galimybių,
kaip didinti bendruomenių finansinį savarankiškumą, lengvinti jų administracinę naštą, siekti, kad
bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos dar aktyviau dalyvautų viešojo valdymo
procesuose, rūpintis, kad būtų išgirstas kiekvienas žmogus.
Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos asociaciją sudaro 47 nariai: Daujėnų krašto, Saločių
miestelio ir aplinkinių kaimų, Jurgėnų kaimo, Valakėlių kaimo, Talačkonių, Pumpėnų, Švobiškio
kaimo, Žilpamūšio krašto, Kiemėnų kaimo, Pajiešmenių kaimo, Ustukių, Raubonių kaimo, Namišių
krašto, Vilkiškių, Meškalaukio kaimo, Tetirvinų krašto, Narteikių, Nairių, Titkonių krašto, Atžalyno,
Pervalkų, Norių krašto, Vaškų krašto, Pušaloto, Manikūnų krašto, Kriklinių, Mikoliškio kaimo,
Ličiūnų krašto, kaimo bendruomenė „Žvirgždė“, Žadeikonių krašto, kaimo bendruomenė
„Kalneliškių kraštas“, Vilkagirio kaimo, Deglėnų, Gulbinėnų krašto, Puškonių kaimo, Nakiškių
krašto, Kurpalaukio kaimo, Krinčino krašto, Nemeikšiūnų, Grūžių krašto kaimo, Norgėlų, Rimkūnų,
Škilinpamūšio, Girsūdų krašto, Kraštų kaimo, „Šimonių krašto“ bendruomenės, Pasvalio rajono
vietos veiklos grupė.
Pasvalio rajone 2019 m. veikė 38 nevyriausybinės organizacijos.
Savivaldybės taryba vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-29 nusprendė pakeisti Pasvalio rajono
nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą.
2019 m. Savivaldybės biudžete 8 programos priemonei „Nevyriausybinių organizacijų
rėmimas“ buvo skirta daugiau 71 500 Eur. Remiantis Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų
projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarka lėšos nevyriausybinėms organizacijoms gali
būti skiriamos konkurso ir ne konkurso būdu. 2019 m. konkurso būdu rajono nevyriausybinėms
organizacijoms buvo paskirstyti 36 160 Eur. Finansavimą konkurso būdu gavo 82 rajone veikiančios
bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir viešosios įstaigos. Likusios lėšos bendruomenėms ir
nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstytos ne konkurso būdu. Finansavimą ne konkurso
būdu gavo 21 organizacija.
Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019
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metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
Pasvalio rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto buvo skirta 17 344 Eur. Priemonės įgyvendinime
dalyvavo 20 rajone veikiančių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų.
Savivaldybės taryba 2019 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T1-205 pritarė Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos
plėtros strategijos projektų įgyvendinime pagal 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros
strategijos 7.1 priemonės 1 ir 2 veiklos sritis „Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias
gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1) ir „Parama smulkių
veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant
populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti (kodas LEADER-19.2-SAVA-7.2).
Gerbiami Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariai, praėję 2019 metai mums visiems buvo
nemažų išbandymų metai. Vietos savivaldos rinkimai, įvykę kovo mėnesį, suteikė mums visiems
galimybę pasitikrinti, ar mūsų idėjos, rinkiminiai pažadai vertinami rinkėjų. Neteisus būčiau, jeigu
sakyčiau, kad kadencijos pradžioje lengvai radome bendrą kalbą... Esame skirtingi ir turime savo
įsitikinimus, kuriuos turėtų gerbti greta esantieji. Įsitikinome, kad tai ne visada lengva...
Džiaugiuosi, kad ir 2019 metais mums kartu pavyko nuveikti nemažai darbų. Geriau
pažinome vienas kitą ir supratome. Tačiau tam ribų nėra, todėl tikiuosi, kad ateityje Savivaldybės
taryba vieningai ir draugiškai, gerbdami vieni kitus, dirbs Pasvalio krašto žmonių gerovei ir gyvenimo
kokybei užtikrinti.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos vardu,
Pasvalio rajono savivaldybės meras G. Gegužinskas
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