PANEVĖŽIO REGIONO 2007-2013 M. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ III 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 pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo šaltinis
(-iai)
1.
1.3.2.16 Panevėžio miesto savivaldybės ir jai Panevėžio miesto savivaldybės Panevėžio miesto
296 170,06
ES lėšos, savivaldybės
pavaldžių įstaigų administracijos
darbuotojų administracijos
dirbančiųjų savivaldybės
biudžetas
kvalifikacijos kėlimas
kvalifikacijos tobulinimas
administracija
Planuojami rezultatai: (14 seminarų ir vieneri kursai) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojams: Psichologiniai, sociologiniai ir kiti bendrieji
dalykai; Vietinė politika; Dokumentų valdymas; Užsienio kalbų kursai.
2.
3.4.1.32 Rokiškio rajono detaliųjų ir specialiųjų Specialaus plano rengimas Rokiškio
rajono
122 201,43
ES lėšos, savivaldybės
planų rengimas
dviračių takams - trasoms savivaldybės
biudžetas
Rokiškio mieste ir rajone administracija
suformuoti
Planuojami rezultatai: Projekto metu siekiama parengti dviračių takų – trasų Rokiškio mieste ir rajone specialųjį planą.
3.
3.4.1.22 priemonę "Rengti galimybių studijas ir Panevėžio rajono rekreacinių Panevėžio rajono
93 300
ES lėšos, savivaldybės
specialiuosius planus Panevėžio rajone"
teritorijų specialusis planas
savivaldybės
biudžetas
administracija
Planuojami rezultatai: Parengti Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialųjį planą.
4.
3.4.1.22 priemonę "Rengti galimybių studijas ir Panevėžio
priemiestinių Panevėžio rajono
90 193
ES lėšos, savivaldybės
specialiuosius planus Panevėžio rajone"
gyvenamųjų
teritorijų savivaldybės
biudžetas
intensyvios plėtros specialusis administracija
planas
Planuojami rezultatai: Parengti Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialųjį planą.
5.
3.1.4.16 Daugiabučių gyvenamųjų
namų Rokiškio miesto Taikos g. 1, Rokiškio
rajono
8 058 011,89
ES lėšos, privačios
atnaujinimas, modernizavimas
1A, 1B, 7, 9, 11 daugiabučių savivaldybės
lėšos
namų atnaujinimas, didinant jų administracija
energijos
vartojimo
efektyvumą
Planuojami rezultatai: Modernizuojant Taikos g. 1, 1A, 1B, 7, 9, 11 daugiabučius bus atlikti fasadų šiltinimo (sutvarkant angokraščius, įėjimo stogelius, atstatant
nuogrindą), balkonų stiklinimo darbai, pakeisti bendrų patalpų langai (rūsio ir laiptinės), bendro naudojimo durys (įėjimo ir rūsio), butų langai ir balkonų durys,
suremontuoti stogai, modernizuotas šilumos punktas Taikos g. 1A name, šilumos tiekimo sistema Taikos g. 7 name.
6.
3.1.4.17 Negyvenamųjų patalpų Rokiškio mieste Socialinio
būsto
plėtra Rokiškio
rajono
2 352 094,49
ES lėšos, savivaldybės
pritaikymas socialiniam būstui
Rokiškio rajono savivaldybėje, savivaldybės
biudžetas
pritaikant socialiniam būstui administracija
patalpas
Rokiškio
mieste
Vytauto g. 39
Planuojami rezultatai: Įgyvendinant projektą bus rekonstruotas pastatas, esantis Vytauto g. 39, Rokiškyje, kuriame bus įrengta 13 socialinių būstų.
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7.

2.3.2.17 Turizmo infrastruktūros išvystymas prie Aktyvaus
poilsio Pasvalio
rajono
1 320 383
ES lėšos, savivaldybės
Via Baltika
infrastruktūros plėtra Pasvalio savivaldybės
biudžetas
rajone
administracija
Planuojami rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti dviračių-pėsčiųjų takus su aikštelėmis, suoliukais, tilteliais, stoginėmis, laužavietėmis,
informaciniais stendais, taip pat bus įrengtas takų apšvietimas bei vietos biotualetams.
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 plėtros UAB
„Premeta“
MTTP UAB „Premeta“
191 415
ES lėšos, pareiškėjo
projektų techninių galimybių studijų parengimas ir infrastruktūros
indėlis
jų įgyvendinimas bei plėtra
modernizavimas,
įsigyjant
MTTP įrangą naujos kartos
2.2.1.11. Naujų gamybos technologijų diegimas ir inovatyvių produktų kūrimui
modernizavimas įmonėse
Planuojami rezultatai: UAB „Premeta" siekia išplėsti MTTP infrastruktūrą įsigyjant modernią MTTP įrangą ir prietaisus naujos kartos patobulintų ir inovatyvių
produktų kūrimui, pasinaudojant naujausiomis mokslinėmis žiniomis ir reaguojant į rinkoje kylančius nujus iššūkius.
2.
2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Superlon Baltic“ plėtra UAB
„Superlon
107 242
ES lėšos, pareiškėjo
produkcijos pristatymai
užsienio rinkose
Baltic“
indėlis
Planuojami rezultatai: Projekto metu bus sudalyvauta tarptautinėse parodose Lenkijoje bei išleistas rinkodarinės medžiagos komplektas įmonės ir jos produkcijos
pristatymui šiose parodose.
3.
2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir AB
„Naujoji
Ringuva“ AB
„Naujoji
64 971
ES lėšos, pareiškėjo
produkcijos pristatymai
sertifikuotų
produktų Ringuva“
indėlis
pardavimų plėtra eksporto
rinkose
Planuojami rezultatai: Padidinti įmonės konkurencingumą plečiant eksporto rinkas.
4.
2.2.1.11. Naujų gamybos technologijų diegimas ir „Emeko“, UAB verslo pradžia UAB „Emeko“,
3 204 981
ES lėšos, pareiškėjo
modernizavimas įmonėse
investuojant
į
energijos
indėlis
išteklius tausojančių šilumos
gamybos
įrenginių
ir
kondensacinės
technikos
gamybą
Planuojami rezultatai: Įdiegus naują technologinę gamybos liniją, įmonėje bus gaminami perkaitinto vandens biokuro katilai, ekonmaizeriai ir šilumokaičiai
5.
2.3.1.7 Paplūdimių (maudyklų), aktyviam vandens Viešosios
kempingo Biržų
rajono
1 697 450
ES lėšos, savivaldybės
turizmui reikalingos infrastruktūros prie Širvėnos infrastruktūros statyba Biržų savivaldybės
biudžetas
ežero įrengimas ir plėtra, ežero pakrančių m.
administracija
pritaikymas turizmo, sveikatingumo reikmėms
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Planuojami rezultatai: Planuojama Biržų m, Jaunimo parke šalia Širvėnos ežero įrengti kempingo teritoriją–1,4821 ha.
6.
3.1.4.7 Viešosios paskirties pastatų renovavimas
Panevėžio
„Ąžuolo“ Panevėžio miesto
3 200 174
ES lėšos, savivaldybės
pagrindinės mokyklos pastato savivaldybės
biudžetas
Panevėžyje, Žvaigždžių g. 26, administracija
atnaujinimas
(modernizavimas)“
Planuojami rezultatai: Planuojama įgyvendinti šias energijos taupymo priemones: išorės sienų apšiltinimas; dalies išorės sienų iš stiklo blokelių keitimas mūru ir
apšiltinimas bei likusios dalies keitimas langais; cokolinės pastato dalies ir pamato apšiltinimas; langų ir lauko bei tambūro durų keitimas; plokščiojo stogo
apšiltinimas; pastato šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
Nėra
Eil. Nr. BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
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.
3.1.3.8 Biržų m. Laisvės, Ligoninės, V.Kudirkos, Biržų
miesto
transporto Biržų
rajono 1 829 113,94 ES lėšos, valstybės
Gedimino, Sąjungos, Pelkių, Malūno–Atgimimo, infrastruktūros modernizavimas, savivaldybės
biudžetas,
Kaštonų–Skratiškių, Kilučių, Kalno, Taikos, Žemaitės rekonstruojant gatves
administracija
savivaldybės
Aukštosios, Žemosios gatvių bei Biržų m.
biudžetas
apvažiavimo nuo Kilučių g. iki krašto kelio
rekonstravimas
Rezultatai: Rekonstruotos (asfaltuotos) Savivaldybei priklausančios vietinės reikšmės Biržų miesto Laisvės (ilgis – 0,907 km), Sąjungos (ilgis – 0,858 km),
Taikos (ilgis – 0,445 km), Žemaitės (dalis gatvės, ilgis – 0,584 km) gatvės, dalyje šių gatvių įrengti šaligatviai, sutvarkytas vandens nuvedimas, įrengti kelio
ženklai.
2.
4.2.1.42
Juodupės
miestelio
kompleksinė Juodupės miestelio kompleksinė Rokiškio
rajono
783 721,12
ES lėšos, valstybės
infrastruktūros plėtra
infrastruktūros plėtra
savivaldybės
biudžetas,
administracija
savivaldybės
biudžetas
Rezultatai: Rekonstravus viešąsias erdves sukurtos vietos organizuoti įvairiems renginiams, sudarytos sąlygos gyventojų veiklos diversifikavimui, verslumo
didinimui.
3.

2.3.1.27 Palėvenės buvusio Dominikonų vienuolyno Palėvenės buvusio dominikonų Kupiškio

rajono

486 996,72

ES

lėšos,

4
pritaikymas turizmo poreikiams

vienuolyno
ansamblio savivaldybės
savivaldybės
restauravimo, sutvarkymo ir administracija
biudžetas
pritaikymo viešoms turizmo
reikmėms techninio projekto
parengimas ir svirno dalies
pritaikymas turizmui
Rezultatai: 1) restauruotas ir pritaikytas turizmo poreikiams pirmasis ansamblio pastatas – svirnas; 2) parengtas techninis projektas; 3) sukurta svetainė internete,
tiek kaip virtuali Palėvenės vienuolyno muziejaus ekspozicija, tiek kaip turizmo rinkodaros priemonė.
4.
3.2.1.1 Širvėnos ežero gamtosauginis tvarkymas ir Širvėnos ežero valymas ir Biržų
rajono 2 934 063,32 ES
lėšos,
išvalymas
pakrančių
gamtosauginis savivaldybės
savivaldybės
tvarkymas, I etapas, 1 dalis
administracija
biudžetas
Rezultatai: Pagerinta Biržų m. esančio Širvėnos ežero būklė. Išvalytas vidutinis dumblo bei nuosėdų storis: prie Agluonos upės žiočių – 0,4 m, prie centrinės
maudyklos – 0,15 m.
5.
3.3.1.16 Vaikų ir jaunuolių ugdymo centro „Varpelis“ Kupiškio vaikų ir jaunimo Kupiškio
rajono 1 042 030,05 ES
lėšos,
pastatų renovavimas ir materialinės bazės stiprinimas ugdymo
centro
„Varpelis" savivaldybės
savivaldybės
modernizavimas
administracija
biudžetas
Rezultatai: Suremontuotos patalpos, pakeista susidėvėjusi įranga.
6.
3.1.4.5 Kupiškio rajono visuomeninės paskirties Kupiškio
rajono
Subačiaus Kupiškio
rajono
779 673,53
ES lėšos, valstybės
pastatų renovavimas, modernizavimas rekonstrukcija gimnazijos pastato renovavimas
savivaldybės
biudžetas,
administracija
savivaldybės
biudžetas
Rezultatai: Renovuotas Kupiškio rajono gimnazijos pastatas.
7.
3.1.4.7 Viešosios paskirties pastatų renovavimas
Panevėžio
lopšelio-darželio Panevėžio
miesto
834 865,2
ES lėšos, valstybės
„Kastytis", Nemuno g. 5, savivaldybės
biudžetas,
Panevėžys, rekonstravimas
administracija
savivaldybės
biudžetas
Rezultatai: Rekonstruoti pastato išoriniai atitvarai: apšildyta 891,00 m2 lauko sienų, 970,00 m2 sutapdinto stogo, pakeista 30,00 m2 lauko ir tambūro durų,
442,00 m2 langų.
8.
3.1.4.7 Viešosios paskirties pastatų renovavimas
Panevėžio
lopšelio-darželio Panevėžio
miesto 1 208 161,84 ES lėšos, valstybės
„Vyturėlis", Žvaigždučių g. 24, savivaldybės
biudžetas,
Panevėžys, rekonstravimas
administracija
savivaldybės
biudžetas
Rezultatai: Rekonstruoti pastato išoriniai atitvarai: apšildyta 1820,00 m2 lauko sienų, 1638,00 m2 sutapdinto stogo, pakeista 41,00 m2 lauko ir tambūro durų,
412,00 m2 langų.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
būdu)
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1.

2.2.1.11. Naujų gamybos technologijų diegimas ir Ekologiškų kosmetikos produktų Akcinė
bendrovė
128 660,96
ES
lėšos,
modernizavimas įmonėse
ir švaros priemonių receptūrų ir „Naujoji Ringuva“
pareiškėjo indėlis
technologijų kūrimas įmonėje
„Naujoji Ringuva“
Rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu įmonė atliko įvairius laboratorinius tyrimus (riebalų rūgščių kiekio nustatymas, laisvojo šarmo kiekio nustatymas, pH
nustatymas, laisvojo natrio karbonato kiekio nustatymas ir t.t.) įmonės viduje ir bendradarbiaujant su mokslo tyrimų institucijomis, sukūrėi naujų kosmetikos ir
švaros produktų receptūras ir jų prototipus.
2.
2.1.3.3 Elektroninio verslo sukūrimas
Elektroninio verslo projekto Uždaroji
akcinė
203 538,3
ES
lėšos,
įgyvendinimas,
siekiant bendrovė „Jutrix“
pareiškėjo indėlis
optimizuoti
UAB
„Jutrix“
gamybos procesų organizavimą
bei vykdymą
Rezultatai: Įdiegtas elektroninio verslo projektas – gamybos valdymo sistema – apjungė į vieną integruotą visumą vidinius (finansinius, gamybinius) ir išorinius
(tiekimo, pardavimų, logistikos) procesus, tai sąlygoja paprastesnį gamybos procesų koordinavimą, savalaikį gamybos metu iškilusių problemų identifikavimą bei
sprendimą.
3.
2.1.3.3 Elektroninio verslo sukūrimas
Kompleksinio
e-verslo Uždaroji
akcinė
294 390
ES
lėšos,
sprendimo diegimas „UAB Biržų bendrovė
„Biržų
pareiškėjo indėlis
duona“
duona“
Rezultatai: Įdiegtais e. verslo sprendimais sujungti (optimizuoti) 8 pagrindiniai procesai: finansų valdymas bei apskaita, pardavimų apskaita bei valdymas,
gamybos apskaita bei valdymas, pirkimų apskaita ir valdymas, atsargų valdymas ir apskaita, ilgalaikio turto valdymas ir apskaita, personalo valdymas, darbo
užmokesčio apskaičiavimas.
4.
2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB
„Panevėžio
Aurida“ Uždaroji
akcinė
124 963,41
ES
lėšos,
produkcijos pristatymai
eksporto ir rinkodaros plėtra
bendrovė
pareiškėjo indėlis
„Panevėžio Aurida“

Rezultatai: investicijos į rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemones.
5.
2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Metalo meistrai“ naujų Uždaroji akcinė
346 979,82
ES
lėšos,
produkcijos pristatymai
eksporto
rinkų
paieška
ir bendrovė „Metalo
pareiškėjo indėlis
pardavimų didinimas
meistrai“
Rezultatai: Eksporto galimybių tyrimas, informacija apie užsienio rinkas, dalyvavimas parodose – padėjo įmonei pradėti eksportuoti, išplėsti pardavimų apimtis,
labiau įsitvirtinti Lietuvos rinkoje ir įgyti konkurencinį pranašumą prieš kitas Lietuvos įmones.
6.

2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „NORAC“ rinkų Centrinėje UAB „Norac“
41 936,75
ES
lėšos,
produkcijos pristatymai
ir Rytų Europoje plėtra
pareiškėjo indėlis
Rezultatai: Išplėtotas tiesioginių prekybos partnerių tinklas Europoje. Parengta ir išleista bukletų ir kitos rinkodarinės medžiagos, sudalyvauta parodose Lenkijoje
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ir Latvijoje.
7.

3.1.1.41 Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos Šilumos trasos nuo boilerinės AB
„Panevėžio 1 183 456
ES
lėšos,
tinklų modernizavimas Rokiškyje
Nr.2 iki ŠK-104 modernizavimas energija“
pareiškėjo indėlis
Rokiškyje
Rezultatai: Modernizuota 754 m. šilumos tiekimo trasos Rokiškio mieste
8.
3.1.1.41 Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos Rokiškio raj. Bajorų k. šilumos AB
„Panevėžio 1 362 463
ES
lėšos,
tinklų modernizavimas Rokiškyje
tiekimo sistemos modernizavimas energija“
pareiškėjo indėlis
Rezultatai: Pilnai modernizuotos esamos šilumos trasos (1878 m).
9.
3.3.2.7 Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Psichiatrijos
I
skyriaus Viešoji
įstaiga 1 623 456,9
ES
lėšos,
Panevėžio apskrities ligoninėje.
modernizavimas
VšĮ Respublikinė
pareiškėjo indėlis
Respublikinėje
Panevėžio Panevėžio ligoninė
ligoninėje
Rezultatai: Stacionarinės psichiatrijos skyriaus įrengimas II ligoninės korpuse: patalpų remontas (apie 897,82 kv.m.) ir įrengimas (įsigyti 45 baldų komplektai),
įrengtas liftas ir apie 1086 kv.m. vidaus kiemelis pacientų rekreacijai.
10.
1.1.1.1 Biržų rajono švietimo įstaigų pastatų Biržų
,,Aušros“
vidurinės Biržų
rajono 1 373 685,68
ES lėšos
rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas (9 mokyklos
pastatų savivaldybės
objektai)
rekonstravimas,
siekiant administracija
efektyvinti energijos suvartojimą
Rezultatai: Atlikti pastato rekonstravimo darbai: senų medinių ir lauko durų keitimas naujais, sutapdinto stogo rekonstravimas jį apšiltinant, šlaitinio stogo
perdangos šiltinimas, dalies išorės sienų ir grindų I a. šiltinimas. Taip pat mokyklos pastate rekonstruota vėdinimo sistema į rekuperacinę ir apšvietimo sistemą,
kaitrines lempas pakeičiant energiją taupančiomis.
11.
1.1.1.36 Rokiškio rajono mokyklų ir gimnazijų Rokiškio rajono Kamajų Antano Rokiškio
rajono 2 431 894,82
ES lėšos
rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas
Strazdo
gimnazijos
pastato savivaldybės
išorinių atitvarų šiltinimas ir administracija
inžinerinių
sistemų
modernizavimas
Rezultatai: Rekonstruotas gimnazijos pastatas. pakeisti gimnazijos pastato langai ir durys, apšiltintas stogas ir sienos iš išorės, atlikti pagrindinių inžinerinių
sistemų rekonstrukcijos darbai.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
4.2.1.39 Kaimo vietovei svarbių statinių Kriaunų pagrindinės mokyklos dalies Rokiškio

rajono

252 498,19

Lietuvos

kaimo
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statyba, rekonstravimas, remontas

pastato ir sporto salės kapitalinis savivaldybės
remontas ir pritaikymas savivaldybės administracija
įstaigų ir kaimo bendruomenės
reikmėms

Rezultatai: Atliktas Kriaunų pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas.
2.
3.3.3.63 Rokiškio rajono savivaldybės Bibliotekos pažangai
Martyno Mažvydo
viešosios bibliotekos ir
filialų
pastatų
nacionalinė
remontas, bei materialinės bazės atnaujinimas
biblioteka

plėtros 2007-2013
m.
programos
lėšos:
ES
lėšos,
Valstybės
biudžeto
lėšos,
Savivaldybės
biudžeto lėšos
2 880 000

B. M. Geitsų
fondas,
LR
Kultūros
ministerijos lėšos,
Microsoft lėšos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

Rokiškio
rajono
savivaldybės Juozo
Keliuočio
viešoji
biblioteka (partnerio
teisėmis)
Rezultatai: Įgyvendinus projektą rajone, 39 rajono bibliotekose įrengta viešoji interneto prieiga; sukurta 195 kompiuterizuotų darbo vietų - iš jų 131
kompiuterizuota darbo vieta vartotojams; 64- darbuotojams; gauta dovanų iš Microsoft licencijuota programinė įranga; vyko darbuotojų ir gyventojų IT
mokymai; sukurta viešosios bibliotekos interneto svetainė, pritaikyta neįgaliųjų pasiekiamumui ir mobiliesiems įrenginiams.
3.
3.3.3.34 Sporto bazių statyba ir renovacija, Sporto infrastruktūros sukūrimas Panevėžio
rajono 895 250,00
Lietuvos
kaimo
sporto aikštelių įrengimas
Panevėžio
rajone
(m-klos
- savivaldybės
plėtros 2007-2013
Ramygalos,
Raguvos,
Velžio, administracija
m.
programos
Naujamiesčio)
lėšos ES lėšos,
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Rezultatai: Sukurta sporto infrastruktūra Rmygalos, Raguvos, Velžio, Naujamiesčio mokyklose.
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

1) 2012 m. liepos 3 d. Europos socialinio fondo agentūra išsiuntė
pasiūlymą Panevėžio rajono savivaldybės administracijai teikti
paraišką
„Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų
administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ ES struktūrinių fondų paramai gauti pagal
priemonę
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“
2) 2012 m. liepos 3 d. Europos socialinio fondo agentūra išsiuntė
pasiūlymą Panevėžio rajono savivaldybės administracijai teikti
paraišką „Darni ir kryptinga Panevėžio rajono plėtra“ ES
struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Regioninės plėtros
tobulinimas,
regionų
plėtros
planai
ir
savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Pobūdis (galimybė / grėsmė)

1) Projektas „Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų
administracinių
gebėjimų
stiprinimas
ir
viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ prisidės prie
Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės
1.2.2.25 „Panevėžio r. savivaldybės administracijos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijos
didinimas“ įgyvendinimo.
2) Projektas „Darni ir kryptinga Panevėžio rajono plėtra“
prisidės prie Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano
priemonės 3.4.1.27 „Galimybių studijų, investicinių ir
techninių projektų paruošimas“ 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 2012 metų III
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2012 metų II ketvirtį*
* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Panevėžio apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas,
atliekantis vedėjo pareigas

Reikšmė

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)

10,9 proc.

109,72

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
(proc.)
-8,9

1853,9 Lt

86,0

0,96

Pokytis, lyginant
su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
(proc.)
-0,9

Jonas Streikus

0,78

