PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS
2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 dienos nutarimu Nr. 588,
pakeistoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. Nr. 1416 yra nustatytos
Pasvalio rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros priemonės, siekiant tikslingai
panaudoti lėšas, skirtas nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti – teritoriniams socialiniams ir
ekonominiams netolygumams tarp Lietuvos regionų ir juose mažinti ir teritorinei socialinei
sanglaudai šalyje didinti.
Programos rezultato kriterijai
Ši programa vykdoma siekiant probleminės teritorijos plėtros strateginio tikslo – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui, t. y. pasiekti, kad Pasvalio rajono savivaldybėje 2013
metais vidutinis metinis nedarbo lygis neviršytų šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų bei
vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis neviršytų šalies vidurkio daugiau
kaip 30 procentų.
Vidutinis metinis nedarbo lygis savivaldybėje 2011 metais šalies vidurkį viršijo 26,5
procento. Nors rezultato kriterijus pasiektas, bet atotrūkis nuo šalies vidurkio, lyginant su 2009 ir
2010 metais – padidėjo. 2009 metais vidutinis metinis nedarbo lygis Pasvalio rajono savivaldybėje
šalies vidurkį viršijo 11,7 procentais, 2010 metais – 12,4 procentais.
Vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis savivaldybėje 2011
metais šalies vidurkį viršijo 59,6 procento, t. y. atotrūkis nuo šalies vidurkio padidėjo. 2010 metais
vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis savivaldybėje buvo 50,9 procento.
Tam įtakos turėjo ne tik padidėjęs socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje, bet ir sumažėjęs
gyventojų skaičius joje.
2012 m. įgyvendinant visus 7 programoje numatytus uždavinius, buvo kompleksiškai
plėtojama urbanistinė infrastruktūra, didinamas gyvenamosios aplinkos patrauklumas, pradėti
daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo darbai, plėtojamas socialinis būstas, kompleksiškai
plėtojama kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūra, skatinamos gyventojų bendruomeninės
iniciatyvos, plėtojama socialinė infrastruktūra, buvo subsidijuojamas darbo vietų steigimas,
dėmesys skirtas ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui bei buvo tobulinami savivaldybės
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administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administraciniai
gebėjimai. Programos priemonės vykdomos jas finansuojant ES, valstybės biudžeto, savivaldybių
biudžetų, Privatizavimo fondo, Užimtumo fondo, privačiomis lėšomis.
Programos uždavinių įgyvendinimas
Kompleksiškai plėtojant urbanistinę infrastruktūrą, didinant gyvenamosios aplinkos
patrauklumą yra įgyvendinamos 5 priemonės. Baigiami įgyvendinti Pasvalio miesto Vyšnių ir
Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai, planuojami gatvių ir automobilių
stovėjimo aikštelių dangų atnaujinimo, šaligatvių atnaujinimo ir įrengimo, eismo saugumo salelių
įrengimo bei miesto skverų aplinkos sutvarkymo darbai. Baigiama rekonstruoti Pasvalio miesto
centrinė Vytauto Didžiojo aikštė. Kuriama viešoji aktyvaus poilsio infrastruktūra įrengiant pėsčiųjų
ir dviračių takus, poilsiavietę, apžvalgos aikšteles palei Svalios upę bei sutvarkant Senųjų karaimų
ir žydų kapinių teritoriją. Rekonstruotos Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės
ir Kalno kaimo susisiekimo sistemos, gerinama Lėvens upės ir jos tvenkinio Pasvalio mieste būklė.
Atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtojant socialinį būstą, yra
įgyvendinamos 2 priemonės. Atliekami daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Pasvalyje, Vyšnių
g. 24 ir 28, Taikos g. 19 , 23 ir 27, Vilties g. 4 ir 6, Gėlių g. 3 bei Biržų g. 72 A, atnaujinimo
didinant jų energijos efektyvumą darbai, plečiamas Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto
fondas.
Kompleksiškai plėtojant kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą, yra įgyvendinamos 2
priemonės. Tvarkoma Krinčino, Ustukių, Valakėlių, Pušaloto, Pumpėnų, Pajiešmenių gyvenviečių
ir Vaškų miestelio viešoji aplinka. Rekonstruojami Kalno bei Tetirvinų bendruomenių namų
pastatai, atliekami gyvenviečių gyvenamosios aplinkos gerinimo darbai. Baigiama įrengti
vandentiekį Meškalaukio gyvenvietėje, parengtas Joniškėlio bažnyčios techninis projektas
kapitaliniams remonto darbams atlikti, baigiamos remontuoti Kiemėnų ir Žilpamūšio kaimų sporto
salės.
Skatinant gyventojų bendruomenines iniciatyvas, yra įgyvendinamos 2 priemonės.
Įgyvendinama Pasvalio rajono integruota 2007-2013 metų vietos plėtros strategija gyvenimo
kokybei kaime gerinti bei Vietos veiklos grupė ir potencialūs pareiškėjai mokomi ją įgyvendinti.
Plėtojant socialinę infrastruktūrą, įgyvendinama 17 priemonių, per 2012 metus 6 būstai
pritaikyti neįgaliesiems, dalinai rekonstruotas Pasvalio kultūros centras. Modernizuota VšĮ Pasvalio
ligoninės infrastruktūra: išplėstos ambulatorinės reabilitacijos, e-sveikatos paslaugos, sukurtos
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sąlygos dienos chirurgijos paslaugoms teikti, sutvarkyta priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus
infrastruktūra, pagerintos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, įkurtas Pasvalio psichikos
dienos stacionaras, modernizuotas visuomenės sveikatos biuras, įkurtas Šeimos krizių centras,
išplėstos socialinės globos paslaugos seniems ir neįgaliems asmenims. Pradėti kurti 7 universalūs
daugiafunkciai centrai Nakiškių, Puškonių, Dagių, Gulbinėnų, Raubonių, Žadeikonių, Deglėnų
gyvenvietėse, kuriais galės naudotis ir aplinkinių kaimų gyventojai. Rekonstruota dalis Pasvalio
rajono

savivaldybės

sausinimo

sistemų

hidrotechninių

statinių,

pradėtos

modernizuoti

ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Dėl Valstybės biudžeto lėšų trūkumo nebuvo rekonstruojama
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, nebuvo pradėtas statyti Pasvalio krašto muziejaus
priestatas bei nebuvo renovuojamos Pasvalio rajono mokyklų sporto aikštelės.
Subsidijuojant darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skiriant ilgalaikio nedarbo
problemoms spręsti, yra įgyvendinamos 4 priemonės. Per 2012 m. įsteigta 11 darbo vietų, mokamos
subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimus, organizuojami viešieji darbai, remiamas
laikinas užimtumas, tobulinami darbo įgūdžiai.
Tobulinant savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, administracinius gebėjimus, yra įgyvendinamos 3 priemonės. Jau apmokyta 170
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, rengiamasi kelti kvalifikaciją
dar 57 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. Parengti šie Pasvalio rajono
savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai: Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikis strateginis
plėtros planas 2010-2012 m., Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginis planas, Pasvalio miesto
bendrasis planas bei Pasvalio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialusis planas.
PRIDEDAMA: Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013
metų programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimas, 18 lapų.

Vyriausiasis specialistas,
atliekantis vedėjo pareigas

Jonas Streikus

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
1.

Uždavinys – kompleksiškai
plėtoti urbanistinę
infrastruktūrą, didinti
gyvenamosios aplinkos
patrauklumą

1.1.

Rekonstruoti Pasvalio miesto
Vilniaus–Taikos–Vilties
gatvių teritorijoje viešąją
infrastruktūrą sutvarkyti
lietaus nuotakyną,
apšvietimą, stovėjimo
aikšteles, pažymėti eismo
juostas, pakloti šaligatvius ir
atnaujinti gatvių bei aikščių
dangą, pritaikyti juos
neįgaliesiems, sutvarkyti
aplinką

2 000 (iš jų
Europos Sąjungos
(toliau – ES)
struktūriniai
fondai – 1 700,
Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžetas
(toliau – valstybės
biudžetas) – 150,
savivaldybės
biudžetas – 150)

2 485 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 2 112,25,
valstybės
biudžetas –
186,375,
savivaldybės
biudžetas –
186,375)

893 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 759,05,
valstybės
biudžetas – 66,975,
savivaldybės
biudžetas – 66,975)
-

Projekto „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos
gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros
tvarkymo darbai“ veiklų pradžia – 200912-30, pabaiga – 2012-11-30; projekto
vertė sutartyje – 2 585 261,6Lt (ES – 2
375 645,64 Lt, VB – 209 615,96 Lt, SB –
209 617,9 Lt; išmokėta lėšų – 1 651
178,09Lt (ES – 1 527 338,6Lt).
Projekto „Pasvalio miesto viešosios
infrastruktūros
plėtra“
paraiškos
pateikimo terminas – 2012-12-31,
planuojama veiklų pradžia – 2013-03,
pabaiga – 2015-03, preliminari projekto
vertė – 2 207 691,00 Lt (ES – 1 876
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

1.2.

Rekonstruoti centrinę
Pasvalio Vytauto Didžiojo
aikštę su prieigomis ir tiltą
per Svalios upelį

500 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 425,
savivaldybės
biudžetas – 75)

500 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 425,
savivaldybės
biudžetas – 75)

–

-

1.3.

Plėtoti aktyvaus poilsio
infrastruktūrą ir turizmo
produktų kūrimą Pasvalio
rajone

1 000 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 850,
savivaldybės
biudžetas – 150)

370 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 314,5,
savivaldybės
biudžetas – 55,5)

–

-

1.4.

Modernizuoti ir plėtoti
Pasvalio rajono savivaldybės
transporto infrastruktūrą

620,19 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 527,16,
valstybės
biudžetas – 65,12,
savivaldybės
biudžetas – 27,91)

–

-

–

537,00 Lt, VB – 165 576,00 Lt, SB – 165
578,00 Lt). 2011 m. prasidėję dalies
projekto veiklų projektavimo darbai.
Projekto „Pasvalio miesto centrinės
Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“
veiklų pradžia – 2009-11-24, pabaiga –
2012-10-31; projekto vertė sutartyje – 4
148 625Lt (ES – 3 812 250Lt, VB – 336
375 Lt, SB – 336 375Lt); išmokėta lėšų – 3
109 191,63 Lt (ES – 2 936 002,27Lt).
Projekto „Aktyvaus poilsio infrastruktūros
plėtra Pasvalio rajone“ paraiškos pateikimo
terminas – 2012-06-28, veiklų pradžia –
2011-11, pabaiga – 2013-11; projekto vertė
sutartyje – 1 320 383 Lt (ES – 1 122
325Lt, SB – 198 058Lt); išmokėta lėšų –
53 918,51 Lt (ES – 45 830,73Lt).
Projekto
„Pasvalio
rajono
Saločių
seniūnijos
Žilpamūšio
gyvenvietės
susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II
etapas“ veiklų pradžia – 2010-11-23,
pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė
sutartyje – 2 049 865,14Lt (ES – 1 824
487,29 Lt, VB – 225 377,85Lt, SB – 96
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

-

1.5.

Gerinti Lėvens upės ir jos
tvenkinio būklę Pasvalio
mieste

1 000 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 850,
savivaldybės
biudžetas – 150)

430 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 365,5,
savivaldybės
biudžetas – 64,5)

–

-

-

590,5); išmokėta lėšų – 1 984 480,62 Lt
(ES – 1 895 178,99Lt). Projektas baigtas
įgyvendinti.
Projekto „Pasvalio rajono Kalno kaimo
susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II
etapas“ veiklų pradžia – 2010-11-23,
pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė
sutartyje – 2 049 865,14Lt (ES – 1 824
487,29Lt, VB – 225 377,85 Lt, SB – 96
590,50 Lt); išmokėta lėšų – 1 984 480,62Lt
(ES – 1 895 178,99Lt). Projektas baigtas
įgyvendinti.
Projekto „Lėvens upės būklės gerinimas
Pasvalio mieste“ veiklų pradžia – 2010-1006, pabaiga – 2014-01-30; projekto vertė
sutartyje – 2 561 563,00 Lt (ES – 2 177
328,50 Lt, SB – 384 234,50 Lt); išmokėta
lėšų – 1 653 978,42 Lt (ES – 1 465 881,63
Lt).
Projekto „Lėvens upės ir jos tvenkinio
būklės gerinimas Pasvalio mieste“ paraiška
pateikta, veiklų pradžia – 2011-04,
planuojama pabaiga – 2014-10; projekto
vertė sutartyje – 1 233 435,00 Lt (ES – 1
110 091,50 Lt, SB – 123 343,50 Lt);
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
išmokėta lėšų – 84 700Lt (ES – 76 230 Lt).
2.

Uždavinys – atnaujinti
daugiabučius
gyvenamuosius namus ir
plėtoti socialinį būstą

2.1.

Atnaujinti Pasvalio miesto
centrinės dalies daugiabučius
gyvenamuosius namus
Renovuoti 9 daugiabučius
namus Pasvalio miesto
Vilniaus–Taikos–Vilties
gatvių teritorijoje: atnaujinti
ir apšiltinti fasadus, pakeisti
lauko duris, langus, atnaujinti
ir apšiltinti stogus, renovuoti
šildymo ir vandentiekio
sistemas, sumažinti langų
plotą laiptinėse, įstiklinti
balkonus

3 000 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 2 550, kitų
juridinių ir (arba)
fizinių asmenų
lėšos – ne mažiau
kaip 450)

3 000 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 2 550, kitų
juridinių ir (arba)
fizinių asmenų
lėšos – ne mažiau
kaip 450)

3 000 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 2 550, kitų
juridinių ir (arba)
fizinių asmenų
lėšos – ne mažiau
kaip 450)
-

-

Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
Vyšnių g. 24, Pasvalyje rekonstravimas namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo
energijos efektyvumą“ veiklų pradžia –
2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31;
projekto vertė sutartyje – 462 530,42 Lt
(ES – 370 024,33 Lt, privačios lėšos – 92
506,09 Lt); išmokėta lėšų – 1 625,06 Lt
(ES – 1 300,05 Lt).
Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
Vyšnių g. 28, Pasvalyje rekonstravimas namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo
energijos efektyvumą“ veiklų pradžia –
2011-03-28, pabaiga – 2012-11-30;
projekto vertė sutartyje – 1 351 127,56 Lt
(ES – 1 080 902,05 Lt, privačios lėšos –
270 225,51 Lt); išmokėta lėšų – 1 780,00
Lt (ES – 1 424,00).
Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

-

-

Taikos g. 19, Pasvalyje rekonstravimas namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo
energijos efektyvumą“ veiklų pradžia –
2011-03-28, pabaiga – 2012-11-30;
projekto vertė sutartyje – 587 040,00 Lt
(ES – 469 632,00 Lt, privačios lėšos – 117
408,00 Lt); išmokėta lėšų – 549 036,92 Lt
(ES – 455 407,45 Lt).
Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
Taikos g. 27, Pasvalyje rekonstravimas namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo
energijos efektyvumą“ veiklų pradžia –
2011-03-28, pabaiga – 2013-03-31;
projekto vertė sutartyje – 1 148 251,99 Lt
(ES – 918 601,59 Lt, privačios lėšos – 229
650,40 Lt); išmokėta lėšų – 863 087,74Lt
(ES – 745 586,29 Lt).
Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
Vilties g. 4, Pasvalyje rekonstravimas namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo
energijos efektyvumą“ veiklų pradžia –
2011-03-28, pabaiga – 2013-07-31;
projekto vertė sutartyje – 1 083 300,00 Lt
(ES – 866 640,00 Lt, privačios lėšos – 216
660,00 Lt); išmokėta lėšų – 1 800,00 Lt
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
-

-

-

(ES – 1 440,00 Lt).
Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
Gėlių g. 3, Pasvalyje rekonstravimas namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo
energijos efektyvumą“ veiklų pradžia –
2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31;
projekto vertė sutartyje – 534 230,00 Lt
(ES – 427 384,00 Lt, privačios lėšos – 106
846,00 Lt); išmokėta lėšų – 1 500,00 Lt
(ES – 1 200,00 Lt).
Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
Vilties g. 6, Pasvalyje atnaujinimas,
didinant
jo
energijos
vartojimo
efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-25,
pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė
sutartyje – 1 329 097,62 Lt (ES – 1 063
278,09 Lt, privačios lėšos – 265 819,53
Lt); išmokėta lėšų – 1 553,51 Lt (ES – 1
242,81 Lt).
Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
Taikos g. 23, Pasvalyje atnaujinimas,
didinant
jo
energijos
vartojimo
efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-16,
pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė
sutartyje – 1 211 978,91 Lt (ES – 969
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

-

2.2.

Įrengti Pasvalyje socialinį
būstą. atnaujinti ir apšiltinti
socialiniam būstui pritaikomų
pastatų fasadus, pakeisti
lauko duris ir langus,
atnaujinti ir apšiltinti stogus,
atnaujinti šildymo ir
vandentiekio sistemas,
sumažinti langų plotą
laiptinėse, suremontuoti
vidaus patalpas

1 863 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 1 583,55,
savivaldybės
biudžetas – 279,45)

1 396 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 1 186,6,
savivaldybės
biudžetas – 209,4)

–

-

-

583,12 Lt, privačios lėšos – 242 395,79
Lt); išmokėta lėšų – 1 780,00 Lt (ES – 1
424,00 Lt).
Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo
Biržų g. 72 A, Pasvalyje atnaujinimas,
didinant
jo
energijos
vartojimo
efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-25,
pabaiga – 2013-05-31; projekto vertė
sutartyje – 714 079,50 Lt (ES – 571
263,60 Lt, privačios lėšos – 142 815,90
Lt); išmokėta lėšų – 618 021,64 Lt (ES –
528 693,12 Lt).
Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės
socialinio būsto fondo plėtra“ veiklų
pradžia – 2011-04-20, pabaiga – 2013-1130; projekto vertė sutartyje – 1 532 086,11
Lt (ES – 1 302 273,19 Lt, SB – 229
812,92 Lt); išmokėta lėšų – 12 000,00 Lt
(ES – 10 200,00 Lt).
Projektas „Pasvalio rajono savivaldybės
socialinio būsto fondo plėtros II etapas“
planuojama paraiškos pateikimo data –
2013-03-30, planuojama veiklų pradžia –
2013-06, pabaiga – 2015-06, preliminari
projekto vertė – 1 727 718,60 Lt (ES – 1
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
468 560,81 Lt, SB – 259 157,79 Lt).
P.S. Yra grėsmė neįgyvendinti projekto,
jei nebus pratęstas paraiškų pateikimo
terminas.
3.

Uždavinys – kompleksiškai
plėtoti kaimo gyvenamųjų
vietovių infrastruktūrą

3.1.

Kompleksiškai atnaujinti
kaimų viešąją infrastruktūrą:
įrengti šaligatvių ir gatvių
apšvietimą, rekonstruoti
gatves ir kelius, sutvarkyti ir
išplėsti esamą viešąją
infrastruktūrą

3 000 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 2 550,
valstybės
biudžetas – 225,
savivaldybės
biudžetas – 225)

3 000 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 2 550,
valstybės
biudžetas – 225,
savivaldybės
biudžetas – 225)

2 450 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 2 082,5,
valstybės
biudžetas – 183,75,
savivaldybės
biudžetas – 183,75)
-

-

Projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios
infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas I
etapas“ veiklų pradžia – 2011-05-19,
pabaiga – 2013-04-30; projekto vertė
sutartyje – 3 150 055,74Lt (ES – 2 677
547,37 Lt, VB – 236 254,18Lt, SB – 236
254,19 Lt); išmokėta lėšų – 331 029,89Lt
(ES – 281 375,4Lt).
Projekto „Tetirvinų gyvenvietės viešosios
infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia –
2009-06-02, pabaiga – 2012-12-31;
projekto vertė sutartyje – 912 121,5Lt (ES
– 775 302,98 Lt, VB – 68 408,26Lt, SB –
68 410,26 Lt); išmokėta lėšų – 55 233,42Lt
(ES – 46 948,38Lt).
Projekto „Kalno gyvenvietės viešosios
infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia –
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

3.2.

Atnaujinti ir plėtoti Pasvalio
rajono savivaldybės kaimus –
gerinti socialinę ir fizinę
infrastruktūrą

1 000 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama –
850, savivaldybės
biudžetas – 150)

2 000 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama – 1
700, savivaldybės
biudžetas – 300)

2 000 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama – 1
700, savivaldybės
biudžetas – 300)

2009-06-02, pabaiga – 2012-12-31;
projekto vertė sutartyje – 1 018 536 Lt (ES
– 865 755,6 Lt, VB – 76 389,3Lt, SB – 76
391,1 Lt); išmokėta lėšų – 79 233,9 Lt (ES
– 67 348,81 Lt).
- Projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios
infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas
II etapas“ veiklų pradžia – 2009-06-02,
pabaiga – 2013-09-30; projekto vertė
sutartyje – 3 286 830,18Lt (ES – 2 793
805,65 Lt, VB – 246 512,26 Lt, SB – 246
512,27 Lt); išmokėta lėšų – 194 097,5 Lt
(ES – 164 982,88 Lt).
- Projekto „Meškalaukio gyvenvietėje
vandentiekio įrengimas“ veiklų pradžia –
2011-02-01, pabaiga – 2012-07-31;
projekto vertė sutartyje – 772 113 ,00 Lt
(ES – 382 866 ,00 Lt, VB – 234 824,00 Lt,
SB – 127 622,00 Lt). Projektas baigiamas
įgyvendinti.
- Projekto „Joniškėlio bažnyčios kapitalinio
remonto darbai“ veiklų pradžia – 2011-0318, pabaiga – 2012-12-25; projekto vertė
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
sutartyje – 903 375,00 Lt (ES – 464
062,50 Lt, VB – 284 625,50 Lt, SB – 154
687,00 Lt). Parengtas techninis projektas
kapitaliniams remonto darbams atlikti.
- Projekto „Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų
sporto salių remontas“ veiklų pradžia –
2011-04-13, pabaiga – 2012-12-01;
projekto vertė sutartyje – 896 258,00 Lt
(ES – 460 406,25 Lt, VB – 282 382,75 Lt,
SB –153 469,00 Lt). Projektas baigiamas
įgyvendinti.
4.

Uždavinys – skatinti
gyventojų bendruomenines
iniciatyvas

4.1.

Įgyvendinti vietos veiklos
grupės strategiją

2 545 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama – 2
163,25,
savivaldybės

1 564 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama – 1
329,4, savivaldybės

1 374 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama – 1
167,9, savivaldybės

Projekto „Pasvalio rajono integruota 20072013 metų vietos plėtros strategija
gyvenimo kokybei kaime gerinti“ veiklų
pradžia – 2009-09-29, pabaiga – 2015-0915. Projekto vertė sutartyje 8 870 000,00
Lt (ES – 7 096 000,00 Lt, VB – 1 774
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai

Įgyvendinimas

2011 metai

2012 metai

2013 metai

biudžetas – 381,75)

biudžetas – 234,6)

biudžetas – 206,1)

000,00 Lt, SB – 976 395,00 Lt); išmokėta
lėšų – 3 205 831,13 Lt (ES – 2 564 664,90
Lt, SB – 211 063,00 Lt).

100 (iš jų Europos
žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai
parama – 85,
savivaldybės
biudžetas – 15)

97 (iš jų Europos
žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai
parama – 82,45,
savivaldybės
biudžetas – 14,55)

103 (iš jų Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai
parama – 87,55,
savivaldybės
biudžetas – 15,45)

Projekto „VVG ir potencialių pareiškėjų
mokymai Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimui“ veiklų pradžia – 2009-0929 pabaiga – 2015-09-15; projekto vertė
sutartyje 300 000,00 Lt (ES – 240 000,00
Lt, VB – 60 000,00 Lt), išmokėta lėšų –
250 806,64 Lt (ES – 200 645,31 Lt).

Per 2011 metus pritaikyti 2 būstai
neįgaliesiems, įrengtas 1 keltuvas, Iš
valstybės skirta 33 467,65 Lt ir iš
savivaldybės biudžeto 8 045,11 Lt.
Per 2012 metus pritaikyti 6 būstai
neįgaliesiems. Iš valstybės skirta 29 872,63
Lt ir iš savivaldybės biudžeto 7 180,92 Lt.
2011 m. Pasvalio kultūros centrui
rekonstruoti skirta ir panaudota 700 000,00

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

4.2.

Suteikti strategiją
administruojantiems
asmenims ir potencialiems
vietos projektų vykdytojams
naujų žinių ir įgūdžių,
susijusių su LEADER metodo
įgyvendinimu

5.

Uždavinys – plėtoti socialinę
infrastruktūrą

5.1.

Pritaikyti gyvenamąją aplinką 300 (iš jų valstybės
neįgaliesiems
biudžetas – 255,
savivaldybės
biudžetas – 45)

200 (iš jų valstybės
biudžetas – 170,
savivaldybės
biudžetas – 30)

250 (iš jų valstybės biudžetas – 212,5,
savivaldybės
biudžetas – 37,5)
-

5.2.

Rekonstruoti Pasvalio
kultūros centrą

4 000 (iš jų
valstybės

4 000 (iš jų
valstybės

500 (iš jų valstybės
biudžetas – 425,

-
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
savivaldybės
biudžetas – 75)

biudžetas – 3 400,
savivaldybės
biudžetas – 600)

biudžetas – 3 400,
savivaldybės
biudžetas – 600)

-

5.3.

Rekonstruoti Pasvalio
Mariaus Katiliškio viešąją
biblioteką ir jos filialus

2 066 (iš jų
valstybės
biudžetas –
1 756,1,
savivaldybės
biudžetas – 309,9)

600 (iš jų valstybės
biudžetas – 510,
savivaldybės
biudžetas – 90)

1 000 (iš jų
valstybės
biudžetas – 850,
savivaldybės
biudžetas – 150)

-

5.4.

Rekonstruoti ir modernizuoti
Pasvalio ligoninės Terapijos
ir neurologijos skyrių

500 (valstybės
biudžetas)

500 (valstybės
biudžetas)

500 (valstybės
biudžetas)

-

Plėtoti ambulatorinės
reabilitacijos paslaugas

330 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 280,5,
valstybės
biudžetas – 24,75,
savivaldybės
biudžetas – 24,75)

5.5.

–

–

-

Lt Valstybės biudžeto lėšų.
2012 m.
Pasvalio kultūros centrui
rekonstruoti skirta ir panaudota 300 000,00
Lt Valstybės biudžeto lėšų.
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios
bibliotekos ir jos filialų rekonstravimui
finansavimas neskirtas.

2011 m. skirta ir panaudota 500 000,00 Lt
Valstybės biudžeto lėšų.
2012 m. skirta ir panaudota 1 000 000 Lt
Valstybės biudžeto lėšų.
Projekto
„VšĮ
Pasvalio
ligoninės
infrastruktūros, skirtos antrinio lygio
ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės
reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo
- skubios pagalbos ir slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugoms teikti,
gerinimas“, veiklų pradžia – 2009-06-02;
pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3
374 000,00 Lt; išmokėta lėšų – 3 374
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

5.6.

Plėtoti ir tobulinti Pasvalio
rajono sveikatos priežiūros
įstaigų bendrąją informacinę
sistemą

150 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 127,5,
valstybės
biudžetas – 11,25,
savivaldybės
biudžetas – 11,25)

150 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 127,5,
valstybės
biudžetas – 11,25,
savivaldybės
biudžetas – 11,25)

150 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 127,5,
valstybės
biudžetas – 11,25,
savivaldybės
biudžetas – 11,25)

5.7.

Plėtoti viešosios įstaigos
Pasvalio ligoninės dienos
chirurgijos paslaugas

3 000 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 2 550,
valstybės
biudžetas – 225,
savivaldybės
biudžetas – 225)

–

–

-

5.8.

Gerinti viešosios įstaigos
Pasvalio ligoninės Priėmimo
ir skubiosios pagalbos

187 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 158,95,

–

–

-

000,00 Lt (ES – 2 867 900 Lt) Projektas
baigtas įgyvendinti.
Projekto „E. Sveikatos paslaugų plėtra
Panevėžio regiono asmens sveikatos
priežiūros įstaigose" vykdytojas – Rokiškio
ligoninė. VšĮ Pasvalio pirminės asmens
sveikatos priežiūros centras yra šio
projekto partneris.

Projekto
„VšĮ
Pasvalio
ligoninės
infrastruktūros, skirtos antrinio lygio
ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės
reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo
- skubios pagalbos ir slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugoms teikti,
gerinimas“, veiklų pradžia – 2009-06-02;
pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3
374 000,00 Lt; išmokėta lėšų – 3 374
000,00 Lt (ES – 2 867 900 Lt) Projektas
baigtas įgyvendinti.
Projekto
„VšĮ
Pasvalio
ligoninės
infrastruktūros, skirtos antrinio lygio
ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

5.9.

skyriaus paslaugų
infrastruktūrą

valstybės
biudžetas – 28,05)

Gerinti Pasvalio ligoninės
palaikomojo gydymo ir
slaugos paslaugas

175 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 148,75,
valstybės
biudžetas – 13,13,
savivaldybės
biudžetas – 13,12)

–

–

-

1 510 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 1 283,5,
valstybės
biudžetas – 113,25,

–

–

-

5.10. Įkurti Pasvalio psichikos
dienos stacionarą

reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo
- skubios pagalbos ir slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugoms teikti,
gerinimas“, veiklų pradžia – 2009-06-02;
pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3
374 000,00 Lt; išmokėta lėšų – 3 374
000,00 Lt (ES – 2 867 900 Lt) Projektas
baigtas įgyvendinti.
Projekto
„VšĮ
Pasvalio
ligoninės
infrastruktūros, skirtos antrinio lygio
ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės
reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo
- skubios pagalbos ir slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugoms teikti,
gerinimas“, veiklų pradžia – 2009-06-02;
pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3
374 000,00 Lt; išmokėta lėšų – 3 374
000,00 Lt (ES – 2 867 900 Lt) Projektas
baigtas įgyvendinti.
Projekto „Pasvalio psichikos dienos
stacionaro įkūrimas“ veiklų pradžia –
2010-09-30, pabaiga – 2012-09-30;
projekto vertė sutartyje – 1 438 886,00 Lt
(ES – 1 223 053,10 Lt, VB – 215 832,90
Lt); išmokėta lėšų – 1 438 586 Lt (ES – 1
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
savivaldybės
biudžetas – 113,25)
5.11. Įrengti ir renovuoti kaimo
gyvenviečių ir bendrojo
naudojimo laukų sausinimo
sistemas, vandens nuvedamąjį
tinklą ir jų hidrotechninius
įrenginius

2 000 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama –
1 700, savivaldybės
biudžetas – 300)

222 798 Lt).
įgyvendinti.
2 000 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama –
1 700, savivaldybės
biudžetas – 300)

3 000 (iš jų
Europos žemės
ūkio fondo kaimo
plėtrai parama –
2 550, savivaldybės
biudžetas – 450)
-

500 (iš jų valstybės biudžetas – 425,
savivaldybės
biudžetas – 75)

5.12. Statyti Pasvalio krašto
muziejaus priestatą ir įsigyti
įrangą

–

1 000 (iš jų
valstybės
biudžetas – 850,
savivaldybės
biudžetas – 150)

5.13. Renovuoti Pasvalio rajono
mokyklų sporto aikšteles

–

1 300 (valstybės
biudžetas)

5.14. Modernizuoti Pasvalio rajono

270 (iš jų ES

–

Projektas

baigtas

2011 m. įgyvendintas projektas „Pasvalio
rajono savivaldybės sausinimo sistemų
dalies
hidrotechninių
statinių
rekonstrukcija“. Projekto vertė 974 177,64
Lt (ES – 543 446,21 Lt , VB – 333 313,66
Lt, SB – 97 417,77 Lt).
2012
m.
įgyvendintas
projektas
„Melioracijos statinių rekonstravimas
Pasvalio rajone“. Projekto vertė 1 331
206,36 Lt (ES – 714 742,54 Lt, VB – 438
374,95 Lt, SB – 178 088,87 Lt).”
Dėl lėšų trūkumo priemonė nebuvo
įgyvendinama.

–

-

Dėl lėšų trūkumo priemonė nebuvo
įgyvendinama.

–

-

Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
savivaldybės visuomenės
sveikatos biurą

5.15. Modernizuoti Pasvalio rajono
savivaldybės ikimokyklinio
ugdymo įstaigas

struktūriniai
fondai – 229,5,
valstybės
biudžetas – 40,5)

–

750 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 637,5,
savivaldybės
biudžetas – 112,5)

750 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 637,5,
savivaldybės
biudžetas – 112,5)
509 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 432,65,
savivaldybės
biudžetas – 76,35)

5.16. Įsteigti universalius
daugiafunkcius centrus
Pasvalio rajono savivaldybės
kaimo vietovėse

400 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 340,
savivaldybės
biudžetas – 60)

900 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 765,
savivaldybės
biudžetas – 135)

5.17. Gerinti Pasvalio rajono
savivaldybės nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūrą

400 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 340,
savivaldybės

500 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 425,
savivaldybės

–

-

Visuomenės
sveikatos
biuro
modernizavimas“ veiklų pradžia – 201102-22, pabaiga – 2012-03-31; projekto
vertė sutartyje – 262 060,75Lt (ES – 222
751,64 Lt, VB – 39 309,11 Lt); išmokėta
lėšų – 258 307,08Lt (ES – 219 561,03Lt).
Projektas baigtas įgyvendinti.
Projekto „Pasvalio miesto ikimokyklinio
ugdymo įstaigų modernizavimas“ paraiška
pateikta – 2012-11-23, projekto vertė
regiono projektų sąraše – 1 467 300,00 Lt
(ES – 1 247 205,00 Lt, SB – 220 095,00
Lt).
Projekto „Universalių daugiafunkcinių
centrų kaimo vietovėse steigimas“ veiklų
pradžia – 2012-10-01 pabaiga – 2013-0930, projekto vertė sutartyje – 1 809 792,94
Lt (ES – 1 538 324,00 Lt, SB – 271
468,94 Lt); išmokėta lėšų – 117 578,12 Lt
(ES – 99 941,41 Lt).
Projekto „Šeimos krizių centro Pasvalio
rajone įkūrimas“ veiklų pradžia – 2009-0630, pabaiga – 2011-08-31; projekto vertė
sutartyje – 1 213 478 Lt (ES – 1 031
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

biudžetas – 60)

biudžetas – 75)

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

-

6.

Uždavinys – subsidijuoti
darbo vietų steigimą, ypač
daug dėmesio skirti
ilgalaikio nedarbo
problemoms

6.1.

Įgyvendinti vietinių
užimtumo iniciatyvų
projektus, kuriais siekiama
įsteigti naujų darbo vietų

158 (Užimtumo
fondas)

Remti darbo vietų steigimą

211,5 (Užimtumo

6.2.

–

218,5 (Užimtumo

–

218,5 (Užimtumo

-

455,63 Lt, SB – 182 022,37 Lt); išmokėta
lėšų – 1 208 361,69 Lt (ES – 1 027 106,77
Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Projekto „Socialinės globos paslaugų plėtra
seniems ir neįgaliems asmenims Pasvalio
rajone“ veiklų pradžia – 2011-01-27,
pabaiga – 2011-12-31; projekto vertė
sutartyje – 304 604,99 Lt (ES – 258
914,24 Lt, SB – 45 690,75 Lt); išmokėta
lėšų – 302 783,9 Lt (ES – 257 366,31 Lt).
Projektas baigtas įgyvendinti.

-

Per 2011 m. įsteigta 12 darbo vietų,
išmokėta 380 000,00 Lt.
Per 2012 m. buvo įgyvendinti 3 Vietinių
užimtumo iniciatyvų projektai, įsteigta 9
darbo vietos, išmokėta 288 000,00 Lt.

-

Per 2011 m. įsteigta 1 darbo vieta,
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

6.3.

Remti savarankišką
užimtumą ir veiklą pagal
verslo liudijimus

fondas, valstybės
biudžetas)

fondas, valstybės
biudžetas)

fondas, valstybės
biudžetas)

100 (Užimtumo
fondas)

100 (Užimtumo
fondas)

100 (valstybės
biudžetas)

-

-

6.4.

Organizuoti ir remti
viešuosius darbus

1 218,4 (Užimtumo
fondas, valstybės
biudžetas)

1 000 (Užimtumo
fondas, valstybės
biudžetas)

900 (Užimtumo
fondas, valstybės
biudžetas)

-

-

išmokėta 20 000,00 Lt.
Per 2012 m. įsteigta 1 darbo vieta,
išmokėta 20 000,00 Lt.
Per 2011 m. pagal savarankiško rėmimo
sutartis įsteigtos 2 darbo vietos, išmokėta
39 950,00 Lt. Išmokėta subsidijų
individualiai
veiklai
pagal
verslo
liudijimus – 129 327,00 Lt.
2012 metais įsteigta 1 darbo vieta,
išmokėta 20 000 litų. Verslo liudijimai
2012 metais kompensuoti 111 asmenų,
išmokėta 61 142 Lt
Per 2011 m. organizuojant viešuosius
darbus iš užimtumo fondo išmokėta 96
821,00 Lt. Įgyvendinant ESF projektą
„Laikino užimtumo rėmimas“ panaudota
194 102,00 Lt (VB). Įgyvendinant ESF
projektą „Neprarask darbo įgūdžių“
panaudota 392 238,00 Lt (iš VB – 314
482,00 Lt, užimtumo fondas – 77 756,00
Lt). Įgyvendinant ESF projektą „Laikinieji
darbai“ panaudota 68 279,00 Lt (VB – 32
945,00 Lt, užimtumo fondas – 35 334,00
Lt).
Per 2012 m. įgyvendinant projektą
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
„Laikinas užimtumas“ dalyvavo 691
bedarbis,
panaudota
865197
Lt.
Organizuojant viešuosius darbus iš
užimtumo fondo dalyvavo 25 asmenys,
panaudota 54143 Lt.
7.

Uždavinys – tobulinti
savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, administracinius
gebėjimus

7.1.

Organizuoti Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, mokymą,
skirtą jų administraciniams
gebėjimams tobulinti

50 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 42,5,
savivaldybės
biudžetas – 7,5)

100 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 85,
savivaldybės
biudžetas – 15)

–

-

-

Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų administracinių
įgūdžių tobulinimas“ veiklų pradžia –
2010-03-31, pabaiga – 2011-12-08;
projekto vertė sutartyje – 161 801,00 Lt
(ES – 137 530,85 Lt, SB – 24 270,15 Lt);
išmokėta lėšų – 161 207,07 Lt (ES – 137
014,48 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų administracinių
įgūdžių tobulinimas“ paraiškos pateikimo
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui

7.2.

7.3.

Rengti ir įgyvendinti
projektus, skirtus Pasvalio
rajono savivaldybės
strateginio planavimo
sistemai tobulinti, plėtros
studijoms, tyrimams ir
analizei atlikti

Rengti ir atnaujinti Pasvalio
rajono savivaldybės teritorijų
planavimo dokumentus

–

30 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 25,5,
savivaldybės
biudžetas – 4,5)

100 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 85,
savivaldybės
biudžetas – 15)

60 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 51,
savivaldybės
biudžetas – 9)

150 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 127,5,
savivaldybės
biudžetas – 22,5)

200 (iš jų ES
struktūriniai
fondai – 170,
savivaldybės
biudžetas – 30)

data – 2012-12-31, planuojama projekto
vertė 132 414,12 Lt (ES – 112 552,00 Lt,
SB – 19 862,12 Lt)
Priemonė pradėta įgyvendinti ankščiau
nei planuota.
-

-

-

Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės
trumpalaikio strateginio plėtros plano
2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio
rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano
atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-03-19,
pabaiga – 2011-04-11; projekto vertė
sutartyje – 129 957,00 Lt (ES – 110
463,00 Lt, SB – 19 494,00 Lt; išmokėta
lėšų – 129 750,00 Lt (ES – 110 287,05 Lt).
Projektas baigtas įgyvendinti.
Projekto „Pasvalio miesto bendrojo plano
parengimas“ veiklų pradžia – 2010-08-03,
pabaiga – 2012-08-31; projekto vertė
sutartyje – 356 424,00 Lt (ES – 302
958,00 Lt, SB – 53 466,00 Lt); išmokėta
lėšų – 247 929 Lt (ES – 210 737,98 Lt).
Projektas baigtas įgyvendinti.
Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai

2012 metai

Įgyvendinimas

2013 metai

Tikslas – užtikrinti
gyvenimo kokybę, artimą
šalies vidurkiui
infrastruktūros plėtros specialiojo plano
parengimas“ veiklų pradžia – 2009-12-30,
pabaiga – 2011-02-09; projekto vertė
sutartyje – 46 000 Lt (ES – 39100 Lt, SB –
6 900 Lt); išmokėta lėšų – 46 000 Lt (ES –
39 100Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.

