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Pasvalio herbas

Pasvalys – Panevëþio apskrities rajono centras, senas Lietuvos–Latvijos paribio miestas, 20 km á pietvakarius nuo Birþø, 38 km
á ðiauræ nuo Panevëþio. Ákurtas jis senosiose þiemgaliø þemëse,
prie Lëvens, Svalios ir Pyvesos upiø. Miesto vardas kilæs nuo Lëvens intako Svalios. Didesnioji miesto dalis yra iðsidësèiusi deðiniajame Lëvens krante. Centrinë miesto aikðtë pavadinta Vytauto
Didþiojo vardu. Pietvakarinëje dalyje – graþus parkas. Mieste veikia Pasvalio kraðto istorijos muziejus ir Girnø muziejus.
XIII a. pro Pasvalá ëjo svarbus prekybinis kelias. Tuo laikotarpiu
miestas pradëtas minëti ir raðytiniuose ðaltiniuose.
Yra pagrindo manyti, kad Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Gedimino laikais Pasvalio apylinkëse, á ðiauræ nuo dabartinio Papilio,
kur Tatula áteka á Mûðà, stovëjo medinë pilis.
Pasvalio miesto ákûrimo data laikoma 1497 m. gruodþio 6 d.
1494 m. Pasvalyje Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Aleksandro
rûpesèiu pastatyta pirmoji katalikø baþnyèia.
1497 m. Lietuvos didysis kunigaikðtis Aleksandras davë leidimà kunigui Jonui Grotui ásteigti Pasvalio miestà.
1546 m. Pasvaliui suteiktos miesto tesës.
1638 m. LDK valstybës seimas sudarë komisijà, kuri turëjo vykti á Pasvalá ir spræsti Kurðo, Upytës ir Ukmergës apskrièiø sienø
ginèà.
XV a. Pasvalio apylinkëse ásikûrë karaimø bendruomenë.
1775 m. Pasvalys priklausë Vilniaus vyskupijai.
1781 m. Pasvalio mokyklà lankë 25 mokiniai, 1853 m. – 46,
1879 m. – 60.
1786–1787 m. Pasvalyje pastatyta nauja mûro baþnyèia. 1886 m.
ji buvo padidinta, pristatyti bokðtai, o 1907–1909 m. pastatyta nauja
varpinë ir ðpitolë.
XVIII a. Pasvalio miestelio gyventojai bylinëjosi su grafais Tyzenhauzais dël Rokiðkio ir Poþos dvarø.
1831 m. Pasvalyje buvo 1 239 gyventojai.
Iki 1842 m. Pasvalys buvo baþnytinë, vëliau – pasaulietinë valda.
XVII–XVIII a. Pasvalio kraðtà daþnai niokojo ðvedø kariuomenë.
Karo su Rusija metais Pasvalio mieste buvo apsistojæ Napoleono kariuomenës daliniai.
Kraðto gyventojai dalyvavo 1863 m. sukilime. Pasvalio gydytojas
Boleslovas Dluskis buvo vienas ið sukilimo vadø ðiose apylinkëse.
Spaudos draudimo metais Pasvalio kraðte aktyviai veikë knygneðiai, èia daþnai lankydavosi Jurgis Bielinis.
1908 m. Pasvalyje surengtas pirmasis lietuviðkas vakaras.
Kaizerinës Vokietijos valdþios metais (1916 m.) pro Pasvalá nutiestas siaurasis geleþinkelis, kuris jungë Joniðkëlá ir Ðiaulius.
1917 m. Pasvalyje ásteigti vakariniai kursai jaunimui lavinti.
1919 m. Pasvalys tapo apskrities, kuri iki 1925 m. buvo vadinama Pasvalio–Birþø apskritimi, centru. Vëliau Pasvalys tapo valsèiaus centru.
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1930 m. Pasvalio gimnazija reorganizuota á komercinæ mokyklà.
Nepriklausomos Lietuvos metais (1935 m.) Pasvalyje prie dabartinës P. Vileiðio gimnazijos pastatytas Petro Vileiðio paminklas
(skulptorius Vincas Grybas).
1941 m. birþelio viduryje á Sibirà buvo iðtremta daugelis rajono
veikliausiø mokytojø bei valstybës tarnautojø.
1994 m. pavasará pastatytas Arûno Gruðo sukurtas stogastulpis
Pasvalio kraðto knygneðiams atminti. Stogastulpyje iðkaltos knygneðiø pavardës.
1997 m. rudená atstatyta dalis partizanø slëptuvës-bunkerio Þadeikiø girioje.
1997 m. rugsëjo 18–20 d. Pasvalyje paþymëtas miesto 500 metø jubiliejus. Tais metais kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas miesto herbas.
Rajono teritorijoje yra du þymûs, anot istorikø, seniau, gynybinæ
funkcijà atlikæ piliakalniai: Migoniø (kitaip – Ðimoniø, Sindriûnø) ir
Àþuolpamûðës.
Rajonas paskutiniais metais turi bendradarbiavimo partneriø
Ðvedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Prancûzijoje.

Pasvalio baþnyèia ir varpinë. S. Velykio nuotraukos fragmentas

