PANEVĖŽIO REGIONO 2007-2013 M. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ IV KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
Eil.
Nr.

PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano
priemonės
numeris
ir Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo
pavadinimas
šaltinis (-iai)
1.
1.3.2.4. Biržų rajono savivaldybės Panevėžio apskrities savivaldybių Panevėžio
rajono
112 000
ES
lėšos,
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kontrolierių
administracinių savivaldybės
savivaldybės
administracinių gebėjimų stiprinimas
gebėjimų stiprinimas ir viešojo kontrolės ir audito
biudžetas
1.3.2.12. Kupiškio rajono savivaldybės administravimo
efektyvumo tarnyba
įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, didinimas
mokymų organizavimas
1.3.2.16. Panevėžio miesto savivaldybės ir
jai pavaldžių įstaigų administracijos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
1.3.2.25. Panevėžio r. savivaldybės
administracijos darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas ir kompetencijos didinimas
1.3.2.31. Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos ir jai pavaldžių įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir
kompetencijos didinimas
1.3.2.38. Rokiškio rajono savivaldybės
politikų, administracijos ir įstaigų
darbuotojų kompiuterinio raštingumo,
užsienio kalbų, projektų valdymo,
teritorijų planavimo ir kitų administracinių
gebėjimų gerinimas
Planuojami rezultatai: 16 apskrities kontrolierių išklausys 10 mokymo temų kursą.
2.
1.3.2.25. Panevėžio r. savivaldybės Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio
rajono
149 334
ES
lėšos,
administracijos darbuotojų kvalifikacijos darbuotojų
kvalifikacijos savivaldybės
savivaldybės
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kėlimas ir kompetencijos didinimas

tobulinimas

administracija

biudžetas

Planuojami rezultatai: suorganizuoti mokymai savivaldybės politikams, valstybės tarnautojams, darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis ir įstaigų
darbuotojams, pagilinti įgūdžiai investicinių projektų įgyvendinimo, viešojo administravimo gebėjimų, supratimo apie ES institucijų veiklą ir pan.
srityse.
3.
3.4.1.19. Panevėžio miesto plėtros 2014– Panevėžio miesto plėtros 2014– Panevėžio
miesto
327 703,2
ES
lėšos,
2020 metų strateginio plano parengimas
2020 metų strateginio plano savivaldybės
savivaldybės
parengimas (santrumpa – PMPSP)
administracija
biudžetas
Planuojami rezultatai: Parengtas strateginis planas ir 4 svarbiausių sričių sektorinės studijos.
4.
3.4.1.17. Detaliųjų ir specialiųjų planų Panevėžio
miesto
teritorijų Panevėžio
miesto
977 055,3
ES
lėšos,
rengimas
planavimo dokumentų parengimas, savivaldybės
savivaldybės
II etapas
administracija
biudžetas
Planuojami rezultatai: pakoreguotas Panevėžio miesto teritorijos bendrasis planas; parengtas Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas,
Panevėžio miesto taršos šaltinių specialusis planas; laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų Panevėžio mieste detalusis planas, Panevėžio
miesto teritorijų prie biudžetinių įstaigų žemės sklypų planai, prilyginami detaliesiems planams.
5.
3.4.1.21. Parengti Ramygalos miesto ir Panevėžio
rajono
miestelių Panevėžio
rajono
320 830
ES
lėšos,
Panevėžio r. miestelių bendruosius planus bendrųjų planų parengimas
savivaldybės
savivaldybės
administracija
biudžetas
Planuojami rezultatai: parengti Panevėžio rajono Vadoklių, Smilgių, Miežiškių ir Šilų miestelių bendrieji planai.
6.
3.1.3.41. II etapo Panevėžio rajono Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio
rajono
6 430 927,19
ES
lėšos,
vietinės reikšmės kelių rekonstrukcija
kelių ir gatvių rekonstrukcija II savivaldybės
valstybės
etapas
administracija
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
Planuojami rezultatai: rekonstruota 20 Trakiškio, Miežiškių, Gustonių, Naujamiesčio, Ramygalos, Vadoklių, Jotainių, Upytės, Vepų, Tiltagalių,
Krekenavos, Fermos, Raguvos, Ūtos, Molainių, Pakuodžiupių, Perekšlių, Dembavos, Velžio, Velželio gatvių, kurių bendras ilgis - 8.21 km.
7.
3.2.1.9 Mituvos , Skapiškio ežerų ir Uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio
rajono
775 627,62
ES
lėšos,
Varležerio išvalymas
Kupiškio
rajone
išvalymas, savivaldybės
savivaldybės
pakrančių
sutvarkymas
ir administracija
biudžetas
pritaikymas gyventojų reikmėms
Planuojami rezultatai: išvalytas uždumblėjęs Varležerio ežeras, Kupiškio rajone, sutvarkytos ir pritaikytos gyventojų reikmėms ežero pakrantės.
8.
1.1.2.15. Universalių daugiafunkcinių Universalaus daugiafunkcio centro Rokiškio
rajono
779 897,28
ES
lėšos,
centrų
steigimas
Rokiškio
rajono Panemunėlio geležinkelio stoties savivaldybės
savivaldybės
savivaldybės kaimo vietovėse
gyvenvietėje įsteigimas
administracija
biudžetas
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Planuojami rezultatai: įsteigtas universalus daugiafunkcis centras Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje.
9.
1.1.2.15. Universalių daugiafunkcinių Universalaus daugiafunkcio centro Rokiškio
rajono
900 222,72
ES
lėšos,
centrų
steigimas
Rokiškio
rajono Pandėlio mieste įsteigimas
savivaldybės
savivaldybės
savivaldybės kaimo vietovėse
administracija
biudžetas
Planuojami rezultatai: įsteigtas universalus daugiafunkcis centras Pandėlio mieste.
10.
1.1.3.4. Biržų rajono vaikų lopšelių – Biržų lopšelio-darželio ,,Genys" Biržų
rajono
1 467 300
ES
lėšos,
darželių pastatų rekonstravimas ir modernizavimas,
atnaujinant savivaldybės
savivaldybės
materialinės bazės atnaujinimas (6 įstaigos patalpas ir įrangą
administracija
biudžetas
objektai)
Planuojami rezultatai: atnaujintas Biržų lopšelis-darželis ,,Genys"
11.
1.1.1.20. Panevėžio rajono
švietimo Energijos efektyvumo didinimas Panevėžio
rajono
1 349 321
ES
lėšos,
įstaigų
pastatų
rekonstravimas, Linkaučių pagrindinėje mokykloje
Linkaučių pagrindinė
valstybės
materialinės bazės modernizavimas ir
mokykla
biudžetas
atnaujinimas
Planuojami rezultatai: renovuota Linkaučių pagrindinė mokykla
12.
1.1.1.16. Panevėžio m. ikimokyklinių Panevėžio
lopšelio-darželio Panevėžio
miesto
1 087 900
ES
lėšos,
įstaigų
pastatų
rekonstravimas, „Papartis" pastato, Dariaus ir savivaldybės
valstybės
materialinės bazės modernizavimas ir Girėno
g.
41,
Panevėžyje, administracija
biudžetas
atnaujinimas
rekonstravimas
Planuojami rezultatai: renovuotas lopšelis-darželis „Papartis".
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
1.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto UAB "Amber pasta" veiklos Uždaroji
akcinė
102 500
ES
lėšos,
tyrimai ir produkcijos pristatymai
efektyvumo didinimas, skatinant bendrovė
"Amber
pareiškėjo indėlis
eksportą
pasta"
Planuojami rezultatai: įgyvendintas eksporto plėtros projektas. Surengtos 6 parodos, parengtos informacinė medžiaga.
2.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto Paslaugų, susijusių su verslo Panevėžio prekybos,
831 049
ES
lėšos,
tyrimai ir produkcijos pristatymai
pradžia, verslo augimu ir užsienio pramonės ir amatų
pareiškėjo indėlis
rinkų
plėtra,
prieinamumo rūmai
didinimas Panevėžio prekybos,
pramonės ir amatų rūmų ir
asocijuotų organizacijų įmonėms
Planuojami rezultatai: Projektas sudarys galimybes rasti naujų prekybos partnerių, stiprinti eksporto pozicijas ES rinkoje, aktyviau skverbtis į naujas,
mažiau žinomas, prioritetines rinkas, didins įmonių konkurencingumą. Numatoma, kad projekte dalyvaus apie 200 įmonių.
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3.

3.3.1.30. Stacionarių socialinių paslaugų Grupinio gyvenimo namų steigimas Viešoji
įstaiga
822 288
ES
lėšos,
infrastruktūros plėtra, modernizavimas ir demencijomis ir Alzheimerio liga integruotų sveikatos
valstybės
paslaugų kokybės gerinimas
sergantiems asmenims
paslaugų centras
biudžetas
Planuojami rezultatai: įsteigti grupinio gyvenimo namai.
4.
3.3.1.30. Stacionarių socialinių paslaugų Viešosios įstaigos "Vilties namai" Viešoji
įstaiga
600 160
ES
lėšos,
infrastruktūros plėtra, modernizavimas ir modernizavimas
"Vilties namai"
valstybės
paslaugų kokybės gerinimas
biudžetas
Planuojami rezultatai: modernizuota stacionarių paslaugų įstaiga, siekiant užtikrinti aukštos kokybės stacionarių ilgalaikių ir trumpalaikių socialinės
globos paslaugų teikimą.
5.
3.1.1.39. Rokiškio rajono gyventojams Vandentiekio ir nuotekų tinklų Uždaroji
akcinė
4 206 945,78
ES
lėšos,
tiekiamo vandens tinklų plėtra
plėtra Rokiškyje
bendrovė "Rokiškio
valstybės
vandenys"
biudžetas
Planuojami rezultatai: per du metus po projekto užbaigimo prie nuotekų surinkimo sistemos bus prijungta (sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys) su ne
mažiau kaip 189 abonentais, t.y. 453 gyventojais.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
2.3.1.83 Rokiškio dvaro pastatų ir parko Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Rokiškio
rajono
2 253 837,44
Europos
atnaujinimas ir pritaikymas kultūrinio Baltarusijoje skatinimas, didinant savivaldybės
kaimynystės
ir
turizmo reikmėms
kultūrinio - istorinio paveldo administracija,
partnerystės
prieinamumą bei patrauklumą Postavų regioninis
priemonė 2007Rokiškio ir Postavų rajonuose
vykdomasis
2013
m.
komitetas
bendradarbiavimo
per
sieną
programa LatvijaLietuvaBaltarusija
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
4.1.1.23
Gerkonių
gyvenvietės Rokiškio
rajono
Pandėlio Gerkonių
1 149 845
Kaimo
plėtros
melioracijos statinių ir Apasčios upės seniūnijos Gerkonių kadastrinės melioracijos statinių
2007-2013
m.
baseino dalies griovių ir jų įrenginių vietovės dalies melioracijos statinių naudotojų asociacija.
programos
renovacija
rekonstravimas
priemonės
„Kaimo
atnaujinimas ir
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plėtra“ lėšos
Planuojami rezultatai: rekonstruoti Gerkonių kadastrinės vietovės melioracijos statiniai.
2.
4.1.1.20. Rajono kaimų vandentvarkos Rokiškio rajono Kazliškio ir Gerkonių Žiobiškio
ūkio sutvarkymas.
Rokiškio kaimiškosios seniūnijų melioracijos statinių
Žiobiškio, Kazliškio ir Bajorų naudotojų asociacija.
kadastrinių
vietovių
dalies
melioracijos
statinių
rekonstravimas
Planuojami rezultatai: rekonstruoti Žiobiškio, Kazliškio ir Bajorų kadastrinių vietovių melioracijos statiniai
3.
4.1.1.20. Rajono kaimų vandentvarkos Rokiškio rajono Obelių, Jūžintų ir Obelių melioracijos
ūkio sutvarkymas.
Juodupės seniūnijų Gindvilių, statinių
naudotojų
Skemų, Pakriaunių, Laibgalių ir asociacija.
Lukštų kadastrinių vietovių dalies
melioracijos
statinių
rekonstravimas

1 149 947

Kaimo
plėtros
2007-2013
m.
programos
priemonės
„Kaimo
atnaujinimas
ir
plėtra“ lėšos

1 149 962

Kaimo
plėtros
2007-2013
m.
programos
priemonės
„Kaimo
atnaujinimas
ir
plėtra“ lėšos

Planuojami rezultatai: rekonstruoti Gindvilių, Skemų, Pakriaunių, Laibgalių ir Lukštų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statiniai.
4.
4.1.1.20. Rajono kaimų vandentvarkos Rokiškio
rajono
Rokiškio Stumbrių melioracijos
1 149 947
Kaimo
plėtros
ūkio sutvarkymas.
kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio statinių
naudotojų
2007-2013
m.
kadastrinės
vietovės
dalies asociacija.
programos
melioracijos
statinių
priemonės
rekonstravimas
„Vietos
plėtros
strategijų
įgyvendinimas“
lėšos
Planuojami rezultatai: rekonstruoti Žiobiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statiniai.
5.
4.1.1.20. Rajono kaimų vandentvarkos Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Laibgalių
944 919
Kaimo
plėtros
ūkio sutvarkymas.
Laibgalių kadastrinės vietovės melioracijos statinių
2007-2013
m.
dalies
melioracijos
statinių naudotojų asociacija.
programos
rekonstravimas
priemonės lėšos
Planuojami rezultatai: rekonstruoti Laibgalių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statiniai.
6.
4.1.1.25. Panemunėlio gel. st. gyvenvietės Rokiškio rajono Panemunėlio Panemunėlio
1 149 811
Kaimo
plėtros
melioracijos statinių ir Šetekšnos upės seniūnijos
Panemunėlio
ir melioracijos statinių
2007-2013
m.
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baseino dalies griovių ir jų įrenginių Šetekšnos kadastrinių vietovių naudotojų asociacija.
renovacija.
dalies
melioracijos
statinių
rekonstravimas
Planuojami rezultatai: rekonstruoti Laibgalių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statiniai.

programos
priemonės lėšos

Eil.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Panaudotas finansavimas /
finansavimo šaltinis (-iai)
1.
1.3.2.33. Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio
rajono
savivaldybės Pasvalio
rajono
161 207,07
ES
lėšos,
administracijos darbuotojų administracinių administracijos
darbuotojų savivaldybės
savivaldybės
įgūdžių tobulinimas
administracinių įgūdžių tobulinimas
administracija
biudžetas
Rezultatai: įvykdyta 16 mokymų, kuriuose dalyvavo 170 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų (beveik pusė visos savivaldybės
darbuotojų), išduoti 298 mokymų baigimo pažymėjimai.
2.
1.3.2.11. Nuolat kelti Kupiškio rajono Kupiškio
rajono
savivaldybės Kupiškio
rajono
109 061,64
ES lėšos, ,
Savivaldybės darbuotojų ir valdžios atstovų administracijos
darbuotojų savivaldybės
savivaldybės
kvalifikaciją
kvalifikacijos
tobulinimas
bei administracija
biudžetas
kompetencijų ugdymas (toliau KRSADKTKU)
Rezultatai: apmokyti 95 Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir politikai. Projekto dalyviai išklausė 10-ies temų mokymus.
3.
3.4.1.14. Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. Kupiškio rajono plėtros iki 2020 Kupiškio
rajono
110 248,81
ES
lėšos,
strateginio plano parengimas
metų strateginio plano parengimas
savivaldybės
savivaldybės
administracija
biudžetas
Rezultatai: parengtas strateginis planas
4.
3.4.1.10. Kitų Biržų rajono teritorijų Sklypų,
reikalingų
esamiems Biržų
rajono
93 727,85
ES
lėšos,
planavimo dokumentų rengimas
pastatams naudoti, detaliųjų planų savivaldybės
savivaldybės
parengimas
administracija
biudžetas
Rezultatai: parengti detalieji planai.
5.
3.1.3.39.
Seniūnijų
kelių
ir
gatvių Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir Panevėžio
rajono 3 136 527,28 ES
lėšos,
rekonstravimas
gatvių rekonstrukcija I etapas
savivaldybės
valstybės
3.1.3.40. Pagrindinių kelių (žvyrkelis)
administracija
biudžetas,
rekonstravimas, juos išasfaltuojant
savivaldybės
biudžetas
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Rezultatai: rekonstruota 19 Žibartonių, Raguvos, Dembavos, Velžio, Aukštadvario, Perekšlių, Molainių, Berčiūnų, Burvelių, Naujarodžių, Katinų,
Jotainių, Liberiškio, Paliūniškio gatvių, kurių bendras ilgis - 5.978 km.
6.
3.1.3.34. Žvyruotų gatvių asfaltavimas
Panevėžio miesto žvyruotų gatvių Panevėžio
miesto
227 299,2
ES
lėšos,
asfaltavimo techninės dokumentacijos savivaldybės
valstybės
rengimas, II etapas
administracija
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
Rezultatai: parengta techninė dokumentacija 43 žvyruotoms miesto gatvėms asfaltuoti.
7.
3.3.1.20. Krizių centro įsteigimas Kupiškio Krizių centro Kupiškio rajone Kupiškio
rajono
310 626,83
ES lėšos,
rajone
įsteigimas
savivaldybės
savivaldybės
administracija
biudžetas
Rezultatai: atlikta 232,04 kv. m patalpų rekonstrukcija, įsigyta socialinių paslaugų teikimui būtina įranga, baldai, buitinė technika, Virbališkių kaime
Kupiškio rajone įkurtas krizių centras, kuriame teikiamos laikino apgyvendinimo, psichologinės bei intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei trumpalaikės socialinės globos paslaugos.
8.
3.3.1.34. Socialinių paslaugų centrų plėtra Šeimos krizių centro Pasvalio rajone Pasvalio
rajono 1 208 361,69 ES lėšos,
Pasvalio rajone
įkūrimas
savivaldybės
savivaldybės
administracija
biudžetas
Rezultatai: rekonstruotas Grūžių vaikų globos namų pastatas(Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r.) pastatant antrą pastato aukštą, įsigyti socialinėms
paslaugoms teikti būtini baldai, įranga, kompiuterinė technika.
9.
3.3.1.39. Socialinės globos, dienos užimtumo Socialinės globos paslaugų plėtra Pasvalio
rajono
302 783,9
ES lėšos,
paslaugų plėtra seniems ir neįgaliems asmens seniems ir neįgaliems asmenims savivaldybės
savivaldybės
namuose ir dienos centre
Pasvalio rajone
administracija
biudžetas
Rezultatai: atliktas Centro pastate esančių rūsio patalpų (apie 208 kv.m.) remontas, įsigyta reikalinga įranga bei baldai, įrengtos keramikos, vytelių
pynimo ir sporto užsiėmimų patalpos.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
1.
2.2.1.10 Mokslinių tyrimų ir technologinės Vertikalios ašies vėjo jėgainės UAB "Novatechas"
55 400
ES
lėšos,
plėtros projektų techninių galimybių studijų vėjaračio optimizavimo įvairių vėjo
pareiškėjo
parengimas ir jų įgyvendinimas bei plėtra
greičių diapazonui galimybių studijos
indėlis
parengimas
Rezultatai: atlikti išsamūs tyrimai bei parengta techninė galimybių studija (TGS).
2.
2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB "Superlon Baltic" rinkų plėtra UAB
"Superlon
146 117
ES
lėšos,
produkcijos pristatymai
(konkurencingumo
didinimas baltic"
pareiškėjo
Skandinavijos rinkose)
indėlis
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Rezultatai: atlikti Skandinavijos šalių rinkos tyrimai, parengta eksporto į minėtas šalis plėtros strategija, produktai pristatyti tarptautinėje parodoje.
3.
3.1.1.40. Centralizuotos šilumos tiekimo "Šilumos trasos nuo ŠK-23 iki ŠK-23- AB
"Panevėžio
127 404
ES
lėšos,
sistemos tinklų modernizavimas Panevėžyje
1 modernizavimas"
energija"
pareiškėjo
indėlis
Rezultatai:. Modernizuota šilumos trasa nuo ŠK-23 iki ŠK-23-1.
4.
3.3.2.27.
Ambulatorinės
reabilitacijos Antrinio lygio ambulatorinių ir Viešoji
įstaiga 2 788 532,94 ES
lėšos,
paslaugų plėtra renovuojant Ambulatorinės ambulatorinės reabilitacijos paslaugų Kupiškio ligoninė
valstybės
reabilitacijos skyrių ir įsigyjant medicininę plėtra VšĮ Kupiškio ligoninėje
biudžetas
įrangą
Rezultatai: kompleksiškai atnaujinta medicininė įranga, suremontuotos skyrių patalpos ir išplėstas teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų spektras.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
4.1.1.20. Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Melioracijos
programos
Rokiškio rajono
329 000
valstybės
sutvarkymas
įgyvendinimas
savivaldybės
biudžeto lėšos
administracija
Rezultatai: įgyvendinta melioracijos programa
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
2.3.1.83 Rokiškio dvaro pastatų ir parko Muziejų
prieinamumo
ir Rokiškio
rajono 1 204 376,21 Latvijos-Lietuvos
atnaujinimas ir pritaikymas kultūrinio patrauklumo Žemgalyje ir Šiaurės savivaldybės
bendradarbiavimo
turizmo reikmėms
Lietuvoje didinimas
administracija
per
sieną
partnerio teisėmis
programos lėšos.
Rezultatai: Rokiškio dvaro sodybos centrinių rūmų fasado remontas, aikštės prie rūmų apželdinimas, modernios audiogidų įrangos Rokiškio krašto
muziejuje įsigijimas ir įrengimas
2 3.3.3.61 Rokiškio kultūros rūmų pastato Efektyvi kultūros įstaigų vadyba – Rokiškio
rajono 1 852 871,88 Latvijos-Lietuvos
2.
Respublikos
g.
96,
Rokiškyje priemonė
patraukliam
pasienio savivaldybės
bendradarbiavimo
rekonstravimas
regiono įvaizdžiui formuoti
administracija
per
sieną
partnerio teisėmis
programos lėšos.
Rezultatai: Rokiškio kultūros centro žiūrovų salės remontas, įrangos įsigijimas, teatrų festivalio INTERRAMPA 2009 surengimas
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
4.2.1.40. Kaimo vietovei svarbių statinių Konstantinavos kaimo mokyklos Rokiškio
rajono
184 882
Kaimo
plėtros
statyba, rekonstravimas, remontas
pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės
2007-2013
m.
savivaldybės įstaigų ir kaimo administracija
programos
bendruomenės reikmėms
priemonės lėšos
Rezultatai: Rekonstruotas Konstantinavos kaimo mokyklos pastatas (išorė, langai, durys, elektros, šildymo sistemos, dalis vidaus patalpų, sanitarinis
mazgas) ir pritaikytas bendruomenės poreikiams.
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

Pobūdis (galimybė /
grėsmė)

2011 m. gruodžio 8 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra Pasvalio rajono
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti projekto „Daugiabučio
namo, esančio Vyšnių g. 12, Pasvalyje atnaujinimas (modernizavimas)“ paraišką
ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių
namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“).

Projektas
„Daugiabučio
namo, esančio Vyšnių g.
12, Pasvalyje atnaujinimas
(modernizavimas)“ prisidės
prie Panevėžio regiono
2007-2013 m. plėtros plano
priemonės
3.1.4.14
2011 m. rugsėjo 30 d. Transporto investicijų direkcija išsiuntė pasiūlymą teikti „Atnaujinti ir apšildyti
paraišką ES struktūrinei paramai gauti Rokiškio rajono savivaldybės daugiabučius
namus
administracijos projektui „Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas“. Pasvalio mieste, Vyšnių ir
Taikos
g-vių
kvartale“
įgyvendinimo.
Projektas „Rokiškio miesto
Kauno gatvės rekonstravimo
I etapas“ prisidės prie
Panevėžio regiono 20072013 m. plėtros plano
priemonės
3.1.3.61
„Rokiškio miesto gatvių
infrastruktūros plėtra ir
sutvarkymas“
įgyvendinimo.

Pasiūlymai dėl grėsmės
sumažinimo ar galimybės
išnaudojimo (prireikus –
pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)
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STATISTINIAI RODIKLIAI

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011 metų IV
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011 metų III ketvirtį*
* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Panevėžio apskrities skyriaus vedėja

Reikšmė

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)

12,5 proc.

113,6

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
(proc.)
13,6

1868,3 Lt

88,3

1,6

Pokytis, lyginant
su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
(proc.)
-23,8

Rita Abaravičiūtė

2,6

