PANEVĖŽIO REGIONO 2007–2013 M. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ
ATASKAITA
VIZIJA

Panevėžio regionas – pažangus ir modernus europietiškas regionas, kuriantis žiniomis
pagrįstą konkurencingą ir dinamiškai besivystančią ekonomiką bei modernų žemės ūkį, skatinantis
žmogų nuolat tobulėti, užtikrinantis jam saugią ir sveiką aplinką, kurioje gera gyventi ir dirbti.
ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS

Demografinė situacija Panevėžio regione vis sudėtingėja. Nors Panevėžio apskrities gyventojų
gimstamumas 2011 m. padidėjo iki 9,5 tūkstančiui gyventojų, kai 2010 m. buvo sumažėjęs iki 8,9
po 2007–2009 m. augimo nuo 8,2 iki 9,5, gyventojų mirtingumas išaugo iki 15,0 tūkstančiui
gyventojų (2010 m. buvo 14,0) ir buvo didžiausias nuo 2005 m. Iš Panevėžio apskrities gyventojų
daugiau išvyksta nei atvyksta, bet 2011 m. migracijos saldo buvo (-3438), t. y. beveik 2 kartus
mažesnis nei 2010 m. (-6249). Nors viena vertus gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl emigracijos
gali užtikrinti galimybę vyresnio amžiaus žmonėms ilgiau išlikti darbo rinkoje, kita vertus išliekant
dideliam registruotam bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykiui socialinio draudimo
sistema gali tapti nebepajėgi užtikrinti pakankamas regiono pensinio amžiaus gyventojų pajamas.
Lietuvos ekonomika atsigauna. Ekonomikos aktyvumą didino reikšmingai kilstelėjusi žemės
ūkio ir pramonės sukuriama pridėtinė vertė. Pokyčius žemės ūkyje lėmė daug gausesnis derlius, o
pramonėje – vis spartesnė eksporto plėtra. Toks prekybos pagerėjimas vis dėlto yra trumpalaikis.
Daugelio Lietuvos užsienio prekybos partnerių ūkio plėtra yra sulėtėjusi ir mažesnė nei tikėtasi. Tai
tiesiogiai susiję su mažesniu pasaulio ekonomikos augimu. Pasaulyje blogėjant lūkesčiams dėl
ekonomikos augimo, prastesnių ekonominių perspektyvų tikimasi ir Lietuvoje. Įmonių lūkesčiai dėl
tolesnės plėtros yra atsargūs, o vartotojai tiek būsimą savo finansinę padėtį, tiek šalies ekonomikos
perspektyvą vertina prasčiau nei prieš metus ar kelis mėnesius. Nors užimtųjų šalyje gausėja ir
mažėja nedarbas, laisvų darbo vietų dabar mažiau nei prieš metus. Jų ypač sumažėjo transporto ir
saugojimo, apdirbamosios gamybos ir statybos veiklose. Apdairų įmonių požiūrį rodo ir polinkis vis
daugiau darbuotojų samdyti ne visai darbo dienai. Artimiausiu laikotarpiu, įsivyravus
neapibrėžtumui dėl ūkio perspektyvų, padėtis darbo rinkoje turėtų keistis nuosaikiai. 2008–2010 m.
Panevėžio regione registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis didėjęs dėl
ekonominio nuosmukio 2008–2010 m. (nuo 4,1 iki 16,2 proc.), 2011–2012 m. šiek tiek sumažėjo,
bet registruoti bedarbiai vis dar sudaro 13,4 proc. darbingo amžiaus gyventojų. O tiesioginės
užsienio investicijos gyventojui išaugo iki 2874 Lt ir yra didžiausios nuo 2005 m. Materialinės
investicijos 2008–2010 m. mažėjusios (nuo 5498 Lt iki 2284 Lt gyventojui), kas stabdė inovacijų ir
naujų technologijų diegimą, modernių ir konkurencingų pramonės ir verslo įmonių plėtrą, 2011 m.
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išaugo iki 3343 Lt gyventojui. Regione veikiantys mokslo ir technologijų parkas, „plynas laukas“
Ramygaloje bei baigiamas įkurti pramoninis parkas Panevėžio mieste sudaro galimybę kurtis
inovatyvioms bei pažangioms verslo įmonėms bei sukurti naujas darbo vietas. Verslumo lygis
Panevėžio apskrityje tūkstančiui gyventojų 2012 m. sumažėjo iki 23,20, kai 2011 m. buvo pats
didžiausias nuo 2005 m. (siekė 24,43). Ekonominio nuosmukio metu dėl sumažėjusio veikiančių
verslo subjektų skaičiaus, sumažėjusių įmonių užsakymų, išaugusio nedarbo mažėjęs vidutinis
bruto darbo užmokestis, 2011 m. padidėjo iki 1766 Lt (2010 m. buvo 1697 Lt), tačiau dar nesiekia
ekonominio pakilimo metu pasiekto lygio (2008 m. buvo išaugęs iki 1835 Lt).
Panevėžio regione pasikeitusios silpnybės, stiprybės, galimybės ir grėsmės:
o Švietimo ir mokslo srityje vis dar reikia optimizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir
bendrojo lavinimo bei profesinių mokyklų tinklą bei gerinti švietimo įstaigų infrastruktūrą
ir materialinę bazę, tobulinti darbo metodus ir programas, atsižvelgiant į regiono poreikius,
o Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto ir Panevėžio kolegijos materialinė
bazė jau yra pakankamai modernizuota, kad taptų Panevėžio regiono stiprybe.
o Socialinės apsaugos, policijos, pramonės, prekybos ir verslo srityse dalis grėsmių sumažėjo
dėl jau kurį laiką ne didėjančio, o mažėjančio nedarbo lygio.
o Bendrųjų ekonominių rodiklių srityje nebėra grėsmės dėl nepriimtų teisės aktų laisvajai
ekonominei zonai sukurti ir išnaudota numatyta galimybė, nes jie jau yra priimti.
o Pramonės prekybos ir verslo srityje neintensyvi naudingųjų iškasenų gavyba nelaikoma
silpnybe, nes galima pigiau atsigabenti jų iš kitų regionų ir išlaikyti turimas naudingąsias
iškasenas. Yra grėsmė dėl žemo įmonių konkurencingumo dėl ne mažėjančio, o
nedidėjančio inovacijų diegimo ir mokslinių tyrimų taikymo.
o Rekreacijos ir turizmo srityje pasikeitė grėsmė kad ne mažės, o nedidės užsienio turistų
skaičius dėl patrauklios turizmo infrastruktūros, paslaugų ir informacijos apie turizmo
galimybes regione trūkumo.
o Žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje silpnybė, kad trūksta kvalifikuotų specialistų, pakito ir
jau yra – visos darbo jėgos trūkumas. Buvęs mažas jaunųjų ūkininkų skaičius Panevėžio
regione išaugo ir dabar Panevėžio regiono stiprybė yra didelis jaunųjų ūkininkų skaičius bei
buvusi silpnybė – žemas ūkių modernizavimo lygis, pasinaudojant ES parama sumažinta ir
šiuo metu yra stiprybė, kad yra augantis ūkių modernizavimo lygis.
o Miškų ūkio srityje teiginys – žemesnis nei šalies medynų produktyvumas – yra teisingas,
tačiau tai nėra Panevėžio regiono silpnybė, nes jis yra pakankamas. Neaktyvūs privačių
miškų savininkai anksčiau buvę tik grėsmė, jau tapo Panevėžio regiono silpnybe.
o Transporto srityje dėl ekonominio sunkmečio išnyko stiprybė – didėjančios krovinių
vežimo apimtys.
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o Aplinkos apsaugos srityje išbraukta stiprybė – moderni atliekų tvarkymo sistema, nes nors
ji ir modernesnė nei anksčiau buvusi, bet tam, kad ji būtų moderni dar reikia ją
modernizuoti. Yra ir gerų pokyčių šioje srityje – Panevėžio regione beveik nebėra
išleidžiama nepakankamai išvalytų nuotekų.

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ
Pavadinimas

Įvykdymo
terminas
(pradžia ir
pabaiga)

Faktinio
įvykdymo data

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)
(nuo įgyvendinimo pradžios
iki ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos), tūkst.
Lt

Skirtas
finansavimas
ir finansavimo
šaltinis (-iai)
(nuo įgyvendinimo pradžios
iki ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos),
tūkst. Lt

Vertinimo
kriterijus

Planinė
reikšmė

Faktinė Įvertinimas** Komentarai ir paaiškinimai
reikšmė
(informacija apie priemonių ar uždavinių neįvykdymą lėmusias priežastis,
informacija apie ilgalaikių
priemonių tarpinius
rezultatus, informacija apie
prieš terminą baigtas
priemones ir kt.)

18.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

4.806 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

1.300
(savivaldybės
biudžetas,

454 (ES
parama,
valstybės

X

X

X

I PRIORITETAS. MODERNI IR IŠSILAVINUSI VISUOMENĖ
Tikslas

I. ŠVIETIMO
IR MOKYMO
PASLAUGŲ
KOKYBĖS
BEI
PRIEINAMU
MO
GERINIMAS

2007-2013

Uždavinys

1.1. Atnaujinti
ir
modernizuoti
švietimo
įstaigų
infrastruktūrą
ir materialinę
bazę

2007-2013

1.1.1.1

Biržų rajono
švietimo įstaigų
pastatų
rekonstravimas
ir materialinės
bazės
atnaujinimas (9
objektai)

2007-2013

1.1.1.3

Gamtos,
technologijų
mokslų bei

2008-2012

Atnaujinta 5
mokyklų
mokymo bazė

Rekonstruotos ir
modernizuotos 9 švietimo
įstaigos, parengtas
techninis projektas dar 1
švietimo įstaigai
rekonstruoti ir
modernizuoti
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menų mokymo
bazės
pritaikymas ir
atnaujinimas
Biržų rajono
bendrojo
lavinimo
mokyklose

valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

biudžetas)

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

10
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

1.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

330 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

1.1.1.4

Biržų rajono
bendrojo
lavinimo
mokyklos
pritaikymas
specialiųjų
poreikių
vaikams

2008-2013

1.1.1.5

Biržų rajono
bendrojo
lavinimo
mokyklų
bibliotekų
modernizavima
s

2009-2013

1.1.1.6

Mokyklų
autobusų parko
atnaujinimas

2008-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

634 (valstybės
biudžetas)

X

X

X

Autobusais aprūpintos 15
mokyklų

1.1.1.7

Kupiškio rajono
mokyklų
pastatų
rekonstravimas,
materialinės
bazės
modernizavima
s ir

2008-2013

10.658
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

8.841 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

1 švietimo įstaiga
renovuota, 2 švietimo
įstaigos renovuojamos

Modernizuotos
5 mokyklų
bibliotekos

Specialiųjų poreikių
vaikams pritaikytos 4
mokyklos (įrengti
įvažiavimo pandusai)
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atnaujinimas
1.1.1.8

Specializuotų
mokomųjų
kabinetų
mokyklose
steigimas ir jų
įrangos
atnaujinimas

2010-2013

900
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

1266 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Atnaujinti 9 kabinetai

1.1.1.9

Mokymo
įstaigų aplinkos
pritaikymas
sanitariniams
higienos
reikalavimams

2010-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

1.149 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Higienos reikalavimams
pritaikyti 2 objektai

1.1.1.15

Panevėžio
m.švietimo
įstaigų pastatų
renovacija (5
pastatai)

2008-2013

15.000
(valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

19.617
(valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Renovuoti 4 švietimo
įstaigų (Žemynos,
M.Karkos, Skaistakalnio,
K.Paltaroko mokyklų )
pastatai

1.1.1.16

Panevėžio m.
ikimokyklinių
įstaigų pastatų
rekonstravimas,
materialinės
bazės
modernizavima
s ir
atnaujinimas

2010-2013

Modernizuoti 2
ikimokyklinių
įstaigų (lopšelių
- darželių
„Riešutėlis“ ir
„Žilvytis“)
pastatai ir
nupirkta
kompiuterinė
technika bei
baldai

1.468
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

1.465
(savivaldybės
biudžetas
(paskola), ES
parama)

X

X

X

1.1.1.18

Mokyklų
bibliotekų
modernizavima
s

2009-2013

Modernizuotos
3 mokyklų
bibliotekos

101
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

180 (ES
parama)

X

X

X

1.1.1.20

Panevėžio
rajono švietimo
įstaigų pastatų

2007-2013

Rekonstruota
10 švietimo
įstaigų

20.000
(savivaldybės
biudžetas,

10.309 (ES
parama,
savivaldybės

X

X

X

4

rekonstravimas,
materialinės
bazės
modernizavima
s ir
atnaujinimas

valstybės
biudžetas, ES
parama)

biudžetas)

1.1.1.21

Gamtos,
technologijų
mokslų bei
menų mokymo
infrastruktūros
atnaujinimas ir
plėtra
Panevėžio
rajono bendrojo
lavinimo
mokyklose

2010-2011

Atnaujintos 5
mokyklos

500 (ES
parama)

450 (ES
parama)

X

X

X

1.1.1.22

Bendrojo
lavinimo
mokyklų
modernizavima
s

2009-2010

Modernizuotos
5 mokyklos

248 (ES
parama)

240 (ES
parama)

X

X

X

1.1.1.23

Pedagoginių
psichologinių
tarnybų
infrastruktūros,
švietimo
įstaigose
dirbančių
specialiųjų
pedagogų,
socialinių
pedagogų,
psichologų,
logopedų darbo
aplinkos
modernizavima
s

2009-2013

Modernizuoti 4
kabinetai

153
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

130 (ES
parama)

X

X

X

1.1.1.24

Mokinių

2007-2013

Įsigyta 10

1.310

740

X

X

X

5

vežiojimo
tinklo
tobulinimas ir
plėtra

autobusų

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

1.1.1.26

Amfiteatrinės
auditorijos
įrengimas
Pasvalio Petro
Vileišio
gimnazijoje

2012-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

1.1.1.27

Įsteigti Pasvalio
Petro Vileišio
gimnazijoje
humanitarinių ir
gamtamokslinių
dalykų
laboratoriją

2012-2013

600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

1.1.1.28

Rekonstruoti ir
modernizuoti
technologijų
kabinetus
bendrojo
lavinimo
mokyklose
(Daujėnų,
Krinčino,
Pajiešmenių,
Ustukių,
Pušaloto,
Lėvens,
Svalios,
Valakėlių
pagrindinėse,
Saločių Antano
Poškos ir
Vaškų,
Pumpėnų

2008-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

730 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Dalinai modernizuoti 7
švietimo įstaigų
technologijų kabinetai
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vidurinėse
mokyklose)
1.1.1.29

Įrengti rajono
bendrojo
lavinimo
mokyklose
modernias
laboratorijas
vaikų
gebėjimams
ugdyti

2012-2013

1.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

200 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengtos 4 laboratorijos

1.1.1.31

Pasvalio rajono
ikimokyklinio
ugdymo ir
bendrojo
lavinimo įstaigų
modernizavima
s

2012-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Pateikta paraiška

1.1.1.36

Rokiškio rajono
mokyklų ir
gimnazijų
rekonstravimas
ir materialinės
bazės
atnaujinimas

2007-2013

37.416
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

16.448
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Rekonstruotos 2 rajono
mokyklos,
rekonstruojamos 5 rajono
mokyklos. Pateikta
paraiška Obelių
gimnazijos pastato
sutvarkymui.

1.1.1.37

Papildomo bei
neformalaus
ugdymo įstaigų
pastatų
atnaujinimas

2012-2013

1.600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.428
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinami 2 projektai

1.1.1.38

Neformaliojo
švietimo
paslaugų
jaunimui
kokybės
gerinimas

2012-2013

500
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas jaunimo centro
bazės Žiobiškio miestelyje
steigimui. Rengiamas
techninis projektas
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1.1.1.39

Mokslo ir
studijų
infrastruktūros
modernizavima
s

2009-2013

2.500 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

576 (KTU PI
lėšos)

X

X

X

Įrengtos trys transporto,
robotų ir grunto tyrimo
laboratorijos

1.1.1.40

Pirmos ir antros
pakopos studijų
programų
atnaujinimas ir
naujų kūrimas

2013

500 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

125 (KTU PI
lėšos)

X

X

X

Parengta pirmos pakopos
Robotikos studijų
programa, nauja pirmos
pakopos socialinių mokslų
krypties studijų
programa, įdiegta antros
pakopos studijų programa
,, Statyba", pilnai parengta
ir pateikta aprobuoti KTU
atsakingoms tarnyboms
pirmos pakopos
tarpkryptinė (socialinių ir
technologinių mokslų)
studijų programa

1.1.1.41

Panevėžio
darbo rinkos
mokymo centro
autodromo
įrengimas

2010-2013

24.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

16.960 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Vykdomi transporto
sektoriaus praktinio
mokymo centro įkūrimo
statybos ir rekonstrukcijos
darbai

1.1.1.42

Panevėžio
darbo rinkos
mokymo centro
statinių
atnaujinimas ir
mokymo bazės
išplėtimas

2010-2013

5.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

3.429 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Pradėti vykdyti viešbučių,
restoranų ir viešojo
maitinimo sektoriaus
praktinio mokymo centro
įkūrimo statybos darbai

1.1.1.43

Panevėžio
Margaritos
Rimkevičaitės
technologinės
mokyklos
infrastruktūros
plėtra

2010-2012

10.580
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.850
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Pastatytas 4a. Priestatas,
perdengta dalis stogo ir
apšiltintas vienas pastatas

1.1.1.45

Panevėžio

2011-2013

10.230

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama
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Margaritos
Rimkevičaitės
technologinės
mokyklos
infrastruktūros
plėtra.

(valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.1.1.46

Sektorinių
praktinio
mokymo centrų
plėtros
programa:
Didmeninės ir
mažmeninės
prekybos.

2010-2012

2.800
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.536 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas techninis
projektas, įvykdyti
statybos darbų viešieji
pirkimai

1.1.1.47

Metodinio
centro steigimas
Panevėžio
specialiojoje
mokykloje ir
infrastruktūros
plėtra

2012-2013

2.460
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.000 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas

1.1.1.48

Panevėžio
Vytauto
Mikalausko
menų mokyklos
kapitalinis
remontas

2010-2013

14.750
(valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
šaltiniai)

6.403
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Pakeisti pastato langai,
renovuotas šiluminis
punktas, renovuota dalis
vidaus pastato, apšiltinta
išorė

1.1.1.51

Panevėžio
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centro
steigimas

2011-2013

25 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

1.1.1.52

Sektorinių
praktinio
mokymo centrų
plėtros
programa:
Grūdinių
kultūrų

2010-2013

1.500 (ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

9

auginimo.
1.1.1.53

Vabalninko
žemės ūkio
mokyklos
pastatų
(mokyklos ir
bendrabučio)
energetinio ūkio
modernizavima
s

2010-2013

2.668 (ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

1.1.1.54

Vabalninko
žemės ūkio
mokyklos
paslaugų ir
infrastruktūros
plėtra

2010-2013

2.007 (ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

1.1.1.56

Panevėžio
profesinio
rengimo centro
mokomojokultūrinio
korpuso
energetinio ūkio
modernizavima
s, energetinis
auditasinvesticinis
projektas
(Staniūnų g.68,
Panevėžys)

2012-2013

1.233
(valstybės
biudžetas)

1.006
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Modernizuojamas
profesinio rengimo centras

1.1.1.58

Statybos
sektorinio
praktinio
mokymo centro
įkūrimas
Panevėžio
profesinio
rengimo centre

2011-2013

10 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

9.700 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinama

10

Uždavinys

1.2.
Pertvarkyti
švietimo ir
mokymo
įstaigų tinklą

2007-2013

1.1.2.8

Universalių
daugiafunkcinių
centrų steigimas
Biržų rajone

2010-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

2012-12-31 pateikta
paraiška ES finansavimui
gauti 1 centrui steigti

1.1.2.9

Daugiafunkcini
o švietimo ir
ugdymo centro
įsteigimas
Kupiškio rajone

2010-2013

1.300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

1.1.2.10

Dalyvavimas
projektų ir
programų
konkursuose,
siekiant įvairių
fondų paramos
švietimo įstaigų
veiklai

2007-2013

1.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

1.1.2.11

Daugiafunkcini
ų centrų
steigimas

2011-2013

3.239
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

2012-12-31 pateikta
paraiška

1.1.2.12

Daugiafunkcini
ų centrų
steigimas
likviduotose
mokyklose

2012-2013

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
šaltiniai)

1.810 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas

1.1.2.14

Pertvarkyti
Pasvalio

2012-2013

20
(savivaldybės

0

X

X

X

Įkurtas 1
suaugusiųjų

11

jaunimo ir
suaugusiųjų
mokymo centrą
į suaugusiųjų
švietimo centrą

švietimo centras

1.1.2.15

Universalių
daugiafunkcinių
centrų steigimas
Rokiškio rajono
savivaldybės
kaimo vietovėse

2011-2013

Uždavinys

1.3. Užtikrinti
kokybišką
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį
ugdymą

2007-2013

1.1.3.2

Ikimokyklinio
ugdymo
paslaugų
modernizavima
s Biržų rajone

1.1.3.4

biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
šaltiniai)
5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.428
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įsteigti 2 universalūs
daugiafunkciai centrai.
Vykdomi rangos darbai,
perkama įranga, baldai.

2010-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.467 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Modernizuojama 1
ikimokyklinio ugdymo
įstaiga

Biržų rajono
vaikų lopšelių –
darželių pastatų
rekonstravimas
ir materialinės
bazės
atnaujinimas (6
objektai)

2007-2013

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

21
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Rekonstruojamas 1
ikimokyklinio ugdymo
įstaiga

1.1.3.6

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
ir pedagoginių
psichologinių
tarnybų
paslaugų
gerinimas

2008-2013

500 (ES
parama)

396 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas

1.1.3.7

Ikimokyklinio

2007-2013

8.316

5.854

X

X

X

Modernizuotos

12

ugdymo įstaigų
modernizavima
s ir
rekonstrukcija

6 ikimokyklinės
įstaigos

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.1.3.9

Vaikų ugdymo
su sutrikusiu
intelektu
stiprinimas.
Pasvalio
darželiomokyklos
„Žilvitis“
renovacija

2012-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Pateikta paraiška

1.1.3.10

Ugdymo
proceso
modernizavima
s. Pasvalio
darželiomokyklos
„Liepaitė“
renovacija

2012-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Pateikta paraiška

1.1.3.11

Ikimokyklinio
ir
priešmokyklini
o ugdymo
paslaugų
sistemos
sukūrimas

2010-2013

210
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

65 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

1.1.3.12

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
modernizavima
s, pritaikymas
įvairių
gebėjimų ir
poreikių

2007-2013

520
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo

120 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Veikia 7
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigos.
Paslauga
teikiama 68
procentams
rajono
ikimokyklinio
amžiaus vaikų.

Pritaikytos 4
ikimokyklinių ugdymo
įstaigos specialiųjų
poreikių ir vaikams su
fizine negalia

13

vaikams

šaltiniai)

1.1.3.13

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pastatų
atnaujinimas,
materialinės
bazės
atnaujinimas

2007-2013

Tikslas

II.
ŽMOGIŠKŲJ
Ų IŠTEKLIŲ
ATITIKIMO
DARBO
RINKOS
POREIKIAM
S
GERINIMAS

2008-2013

Uždavinys

2.1. Padidinti
darbo rinkoje
paklausių
specialistų
rengimą ir
pagerinti
specialistų
rengimo
kokybę

2008-2013

1.2.1.4

Parengti KTU
Panevėžio
instituto
transporto
sistemų
eksploatacijos
bakalauro
studijų
specializacijos
programą,
metodinį ir
materialinį
aprūpinimą

2008-2013

4.400
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

1.503
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Atnaujinti ir modernizuoti
2 ikimokyklinio ugdymo
pastatai. Modernizuojama
1 ikimokyklinio ugdymo
įstaiga (Nykštuko lopšelisdarželis)

500 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

12 (KTU PI
lėšos)

X

X

X

Įrengta transporto
laboratorija

14

Uždavinys

2.2. Skatinti
platesnį visų
socialinių
grupių
įsitraukimą į
darbo rinką,
prisidėti prie
emigrantų
sugrįžimo
skatinimo

2007-2013

1.2.2.4

Pritaikyti
aplinką ir
sudaryti sąlygas
mokytis ir
tobulinti įgytas
žinias
neįgaliesiems

2012-2013

1.2.2.5

Skatinti
neformalaus
suaugusiųjų
mokymo ir
švietimo
projektų
rengimą ir
įgyvendinimą
viešosiose
įstaigose

2007-2013

Uždavinys

2.3. Sudaryti
palankią
aplinką žinių
visuomenės
kūrimuisi

2007-2013

1.2.3.3

Viešosios
interneto
prieigos taškų
Biržų r.
steigimas

2007-2013

Pritaikyta
aplinka 4
asmenims

6.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

62
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

200 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
neformalaus suaugusių
mokymo projektas

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo

267 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įsteigta 17 viešosios
interneto prieigos taškų

15

šaltiniai)
1.2.3.4

Kupiškio
viešosios
bibliotekos
rekonstrukcija,
kompiuterizavi
mas,
prisijungimo
prie tarptautinių
duomenų bazių
plėtojimas ir
leidinių fondų
papildymas.

2011-2013

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

1.2.3.6

Informacinės
visuomenės
plėtra Kupiškio
rajone

2010-2013

515
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

1.2.3.9

Informacinių ir
komunikacinių
technologijų
diegimas
švietimo
sistemoje,
sistemos
lankstumo ir
mobilumo
didinimas,
naujų ugdymo
metodų
diegimas

2010-2013

300 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

n.d.

X

X

X

Įdiegta regioninė švietimo
valdymo informacinė
sistema (RŠVIS),
Panevėžio miestas yra
pilotinė savivaldybė

1.2.3.10

Modernizuojant
mokyklas ir
bibliotekas,
sudaryti
sąlygas miesto
gyventojams
naudotis

2007-2013

680 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

n.d.

X

X

X

Mokyklose įdiegtos
elektroninės paslaugos
bendruomenei (el.
dienynas)

16

informacinių
technologijų
ištekliais
1.2.3.11

Bibliotekų
kompiuterizavi
mas ir
modernizavima
s

2007-2013

Kompiuterizuot
os ir
modernizuotos
36 bibliotekos
(filialai)

1.900
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

918 (valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
šaltiniai)

X

X

X

1.2.3.12

Lietuvos ir
pasaulinių
visateksčių
duomenų bazių
prenumerata

2007-2013

Prenumeruojam
os 7 duomenų
bazės

1.200
(valstybės
biudžetas)

39 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

1.2.3.15

Nuotolinio
mokymosi
rajone tinklo
diegimas

2008-2013

100 (kiti
finansavimo
šaltiniai)

760 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

1.2.3.17

Stiprinti
viešuosius
Interneto
prieigos centrus
kaimo
bibliotekose,
skatinti, kad jie
taptų mokymosi
židiniais
bendruomenių
nariams

2010-2013

Įgyvendinta
„Viešųjų
interneto
prieigos taškų
tinklo plėtros
kaimiškose
vietovėse“
programa,
įgyvendinama
projekto
„Bibliotekos
pažangai“
programa

200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

190 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

1.2.3.20

Transformuoti
tradicines
kultūros įstaigas
į atvirus
modernius
žinijos, kultūros
ir edukacijos
centrus su
kintančiu

2010-2013

Modernizuotos
32 kaimo
bibliotekos

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.600
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įdiegtas nuotolinio
mokymosi tinklas

17

paslaugų
spektru
1.2.3.21

Sukurti ir
atnaujinti
kultūros įstaigų
interneto
svetaines,
nuolat diegiant
inovatyvias
žiniatinklio 2.0
technologijas

2010-2013

1.2.3.22

Informacinės
visuomenės
plėtra Pasvalio
rajono
seniūnijose

1.2.3.23

1.2.3.24

Atnaujintos 3
kultūros įstaigų
svetainės,
virtualių
vartotojų
skaičius per
metus - 150
tūkst.

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

300 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

2009-2013

230
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

Rokiškio rajono
savivaldybės
švietimo centro
infrastruktūros
plėtra ir
suaugusiųjų
profesinių
kompetencijų
tobulinimas

2010-2013

300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.369 (ES
parama,
LatLit
programos
lėšos,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Renovuotos patalpos,
įsigyta reikiama įranga

Projektas
„Bibliotekos
pažangai“

2008-2012

157
1.573
(savivaldybės
(valstybės
biudžetas,
biudžetas, M.
valstybės
B. Geitsų
biudžetas, kiti
fondas)
finansavimo
šaltiniai(M. B
Geitsų fondas))

X

X

X

39 rajono
bibliotekose
įrengta viešoji
interneto
prieiga; sukurta
195
kompiuterizuot
ų darbo vietų iš jų 131
kompiuterizuot
a darbo vieta
vartotojams;
64darbuotojams;

18

gauta dovanų iš
Microsoft
licencijuota
programinė
įranga;
vyko
darbuotojų ir
gyventojų IT
mokymai;
sukurta
viešosios
bibliotekos
interneto
svetainė,
pritaikyta
neįgaliųjų
pasiekiamumui
ir mobiliesiems
įrenginiams
1.2.3.26

Interaktyvios
mokyklos
sistemos
sukūrimas ir
įdiegimas
Rokiškio rajone

2012-2013

Uždavinys

2.4. Išplėsti
suaugusiųjų
mokymosi
galimybes

2007-2013

1.2.4.1

Mokytojų
kompetencijų
didinimas
užtikrinant
švietimo
paslaugų
kokybę

2007-2013

1.2.4.4

Suaugusiųjų
mokymo tinklo

2008-2013

Pakelta 268
mokytojų
kompetencija,
įvykdyta 18
mokymų

200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

n.d.

X

X

X

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

60 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.000
(savivaldybės

350

X

X

X

Visose mokyklose įdiegtas
elektroninis dienynas

Kuriamas suaugusių
mokymo tinklas

19

sukūrimas ir
plėtra

biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.2.4.10

Rokiškio rajono
biudžetinių
įstaigų
darbuotojų
kompiuterinio
raštingumo,
anglų kalbos
bei vadybinių
įgūdžių
tobulinimas

2007-2013

1.2.4.15

Specialiojo
ugdymo lyderių
kvalifikacijos
tobulinimas

1.2.4.16

1.2.4.17

Įgyvendintas
vienas
projektas,
apmokyti 106
asmenys,
išduoti 238
mokymų
baigimo
pažymėjimai

1.500
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

305 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

2012-2013

330 (ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.

Specialiojo
ugdymo
paslaugų
kokybės
gerinimas,
sukuriant ir
išleidžiant
mokymo
medžiagą ir
mokymo
priemones
vidutiniškai ir
žymiai
sutrikusio
intelekto
mokiniams
(suaugusiems)

2012-2013

910 (ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.

Plėtoti
mokytojų
kompetencija
ugdymo

2010-2013

100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

200 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,

X

X

X

7906 mokytojai pakėlė
profesines ir dalykines
kompetencijas

20

kokybei
užtikrinti

biudžetas)

savivaldybės
biudžetas)

Tikslas

III.
VALDYMO
KOKYBĖS
GERINIMAS

2007-2013

Uždavinys

3.1. Skatinti
aktyvesnį
valstybinio,
privačiojo ir
NVO
sektoriaus
bendradarbiav
imą bei
bendradarbiav
imą su užsienio
partneriais

2007-2013

1.3.1.1

Tarptautinių
konferencijų,
kitų renginių,
skirtų Biržų
rajono raidos
problematikai
aptarti
organizavimas

2007-2013

370
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

1.3.1.2

Bendradarbiavi
mo projektų su
NVO, užsienio
partneriais
įgyvendinimas

2007-2013

1.600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.870 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinti 5 projektai,
įgyvendinami 2 projektai

1.3.1.4

Informacinių
ryšių ir santykių
su užsienio
partneriais
įvairiais lygiais
užmezgimas,

2008-2013

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

672 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinti 2 projektai
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bendrų renginių
organizavimas
ir bendrų
projektų
įgyvendinimas
1.3.1.5

Tarptautinių
konferencijų,
kitų renginių ,
skirtų
Panevėžio
miesto raidai
aptarti
organizavimas

2008-2013

250
(savivaldybės
biudžetas)

25
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Surengti 2 renginiai

1.3.1.6

NVO atstovams
suteikti
galimybę
pažinti ES
NVO veiklą

2008-2013

220
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

5
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas ir įgyvendintas
1 projektas

1.3.1.9

Remti Jaunimo
veiklos projektų
finansavimo
konkursus

2007-2013

195
(savivaldybės
biudžetas)

231
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Paremti 37 konkursai,
įgyvendinti 56 projektai

1.3.1.11

Pasvalio rajono
savivaldybės ir
užsienio
partnerių
bendradarbiavi
mas

2007-2013

200
(savivaldybės
biudžetas)

0

X

X

X

Bendradarbiaujama, bet
projektai kartu su
partneriais
neįgyvendinami

1.3.1.12

Remti ir skatinti
aktyvų
biudžetinių,
viešųjų ir
nevyriausybinių
organizacijų
dalyvavimą
kultūriniame
gyvenime

2007-2013

260
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.

1.3.1.13

Susigiminiavusi

2008-2013

250

2.469 (ES

X

X

X

Parengta 11 projektų

22

ų savivaldybių
bendradarbiavi
mo, keitimosi
delegacijomis,
bendrų projektų
rengimo
skatinimas

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

Uždavinys

3.2. Stiprinti
administracini
us gebėjimus
didinant
viešojo
administravim
o efektyvumą

2007-2013

1.3.2.3

Biržų rajono
savivaldybės
politikų ir
administracijos
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas

2012-2013

306
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Paraiška paramai gauti
bus teikiama 2013 m.

1.3.2.4

Biržų rajono
savivaldybės
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas ir
administracinių
gebėjimų
stiprinimas

2007-2013

300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

134
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Apmokyta 100 asmenų
per metus

1.3.2.5

Vidaus
administravimo
ir veiklos
valdymo
tobulinimas
Biržų rajono
savivaldybėje

2010-2011

900
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

900 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įdiegta 1 vidaus
administravimo ir veiklos
valdymą gerinanti
sistema. Dar 1 vidaus
administravimo ir veiklos
valdymą gerinanti sistema
diegiama.

1.3.2.6

Elektroninių
paslaugų
kūrimas,

2008-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,

196 (ES
parama,
valstybės

X

X

X

Įdiegta 1 elektroninė
paslauga

23

diegimas ir
plėtra Biržų
rajono
savivaldybėje

valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

biudžetas)

1.3.2.7

,,Vieno
langelio“
sistemos
įdiegimas ir
plėtra Biržų
rajono
savivaldybėje

2012-2013

400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

1.3.2.11

Nuolat kelti
Kupiškio rajono
Savivaldybės
darbuotojų ir
valdžios atstovų
kvalifikaciją

2011-2013

180
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

96 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Pasirašyta projekto
finansavimo sutartis

1.3.2.12

Kupiškio rajono
savivaldybės
įstaigų
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas,
mokymų
organizavimas

2008-2013

550
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

1.3.2.16

Panevėžio
miesto
savivaldybės ir
jai pavaldžių
įstaigų
administracijos
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

2011-2013

1.200 (ES
parama)

297 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas

1.3.2.20

Panevėžio
miesto
savivaldybės

2010-2011

2.600 (ES
parama)

2.300 (ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas
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dokumentų ir
finansų
valdymo,
apskaitos ir
atskaitomybės
informacinių
sistemų
diegimas ir
plėtra
1.3.2.21

„Vieno
langelio“
sistemos
įdiegimas
Panevėžio
rajone

2011-2013

500 (ES
parama)

588 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas

1.3.2.22

Bendrosios
apskaitos
sistemos
įdiegimas
Panevėžio
rajono
savivaldybėje

2011-2013

1.000 (ES
parama)

1.176 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas

1.3.2.23

Dokumentų
valdymo ir jų
apskaitos
sistemos
tobulinimas

2011-2013

300 (ES
parama)

1.176 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas

1.3.2.24

Panevėžio
rajono
savivaldybės
administracijos
ir jos įstaigų
struktūros
tobulinimas

2012-2013

700
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

1.3.2.28

E-demokratijos
paslaugų
sistemos
sukūrimas
Panevėžio

2008-2013

350
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

252 (ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas

25

rajone
1.3.2.30

Užsienio kalbų
gebėjimo
ugdymas

2012-2013

800
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

1.3.2.35

Elektroninės
valdžios
paslaugų plėtra
Pasvalio rajone

2009-2013

230
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

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

2010-2013

3.500
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

452 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintas vienas
projektas (apmokyti 106
asmenys). Vienas
projektas įgyvendinamas.

1.3.2.39

Rokiškio rajono
elektroninės
erdvės plėtra

2012-2013

126 (ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

1.3.2.41

Rokiškio rajono
savivaldybės
dokumentų
valdymo ir
finansų
valdymo
sistemų
sukūrimas ir

2010-2012

2.842
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.842 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įdiegtos 2 sistemos,
apmokyti darbuotojai,
veiklos baigtos, tvarkomi
dokumentai projekto
užbaigimui

26

diegimas
Uždavinys

3.3. Gerinti
Panevėžio
regiono įvaizdį

2007-2013

1.3.3.1

Nuolatinis
informacijos
apie Biržų
rajoną
skelbimas
visuomenės
informavimo
priemonėse

2007-2013

800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

32
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Paskelbta informacija 1,9
karto per metus

1.3.3.2

Pažintinių,
informacinių
renginių,
gerinančių
Biržų r. įvaizdį
organizavimas

2007-2013

600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

1.3.3.3

Kupiškio
etnografijos
muziejaus ir
kitų kultūros
įstaigų virtualių
internetinių
puslapių
sukūrimas

2010-2013

220
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

30 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Sukurti 5 internetiniai
puslapiai

1.3.3.4

Kupiškio krašto
įvaizdžio
formavimo
programos
parengimas ir
įgyvendinimas

2010-2013

180
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

1.3.3.5

Informacinių
vaizdinių
priemonių
(nuorodų į

2010-2013

310
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama
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lankytinus
objektus,
žemėlapių,
stendų su
objektų
aprašymais)
tinklo Kupiškio
rajone
sukūrimas ir
plėtra

biudžetas, ES
parama)

1.3.3.7

Rinkodarinių
priemonių
vykdymas
(dalyvavimas
parodose,
mugėse, leidyba
ir kt.)

2008-2013

1.3.3.12

Dalyvauti
tarptautinėse
turizmo
parodose,
mugėse ir
verslo misijoje

2008-2013

1.3.3.13

Parengti ir
išleisti leidinį
apie Pasvalio
rajono švietimo
įstaigų gerąją
patirtį
,,Sėkmingo
mokyklų
tobulinimo
istorijas“

2012-2013

Dalyvauta 6
turizmo
parodose
Vivattur

2.000
(savivaldybės
biudžetas)

1.078
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

100
(savivaldybės
biudžetas)

25
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

10
(savivaldybės
biudžetas)

0

X

X

X

II PRIORITETAS. KONKURENCINGA IR DIDELĘ PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANTI EKONOMIKA
Tikslas

I. VERSLO
APLINKOS
GERINIMAS

2007-2013

Įvykdytos rinkodaros
priemonės

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

28

Uždavinys

1.1. Gerinti ir
plėsti
paslaugas
verslui

2007-2013

2.1.1.2

Ūkio subjektų
anketinių
apklausų
organizavimas,
siekiant
išsiaiškinti
verslo sąlygų
būklę ir
poreikius Biržų
r.

2012-2013

80
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Planuojama įgyvendinti
2013 m.

2.1.1.5

Verslininkų
konsultavimo
bei mokymo
organizavimas

2010-2013

40
(savivaldybės
biudžetas)

5
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Suteikta konsultacijų 272
asmenims

2.1.1.6

Mokymų,
seminarų
organizavimas
norintiems
pradėti savo
verslą ar naujai
įsikūrusioms
įmonėms

2010-2013

10
(savivaldybės
biudžetas)

26
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Suorganizuoti 2 seminarai
ir įvykdytas 1 projektas

2.1.1.7

Pasvalio rajono
verslo
informacijos
centro paslaugų
plėtra

2007-2013

610
(savivaldybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

2.1.1.8

Verslo
atstovams
reikalingų
mokymo
programų
rengimas
įtraukiant į šį
darbą

2007-2013

105 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

195 (KTU PI
lėšos, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Įgyvendinta 1-a 120 val.
verslo pagrindų mokymo
programa 200 dalyvių,
įdiegta, lygiagreti KTU,
antros pakopos studijų
programa ,, Statyba", kuri
reikalinga dirbantiems
vietiniam versle, parengta

29

neformalaus švietimo
programa investicinių
projektų ekonominio
vertinimo srityje, Vadybos
mokymo centre įvykdyti 4
tęstinio mokymo seminarai,
kuriama ekonomikos ir
finansų laboratorija verslo
procesų modeliavimo
procesams tobulinti,
dalyvauta vykdant ES
struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamą projektą
nemokamos programinės
įrangos Baltijos šalyse
prieinamumo didinimo
tematika

Panevėžio
regiono
intelektinį
potencialą

2.1.1.9

Vystyti
Aukštaitijos
regiono verslo
įmonių
užsakomuosius
socialinius
tyrimus

2008-2013

300 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

31 (AB
Lietkabelis ir
UAB
,,Raguvos
baldai ir ko."
lėšos, ES
parama)

X

X

X

Buvo įvykdyti AB
Lietkabelis ir UAB ,,
Raguvos baldai ir ko."
užsakomieji tyrimai,
parengtas paketas ES
struktūrinių fondų lėšomis
atliktų 2 mokslinių tyrimų
rezultatų viešinimui,
pristatant regiono socialinės
- ekonominės raidos
realijas ir detalizuojant
tolimesnių mokslo ir verslo
partnerystės regione
perspektyvą bei tematiką;
parengta ir publikuota
mokslo studija įmonių
socialinės atsakomybės
įgyvendinimo regione
tematika; pateikta paraiška
Lietuvos mokslo tarybai
projekto suinteresuotųjų
šalių valdymo socialiai
atsakingo verslo kontekste
finansavimui gauti.
Tyrimas padėtų
identifikuoti strategines

30

Aukštaitijos regiono
įmonėms aktualias
užsakomųjų socialinių
tyrimų kryptis.

2.1.1.10

Atlikti
Aukštaitijos
regiono
pramonės
įmonių
užsakomuosius
tyrimus

2008-2013

Atliktas
Mažosios vėjo
elektrinės
tyrimas AB
Lietkabelis
gamyklai.
Parengtos 3
paraiškos
Panevėžio
miesto
savivaldybės
Studijų ir
mokslo rėmimo
tarybai tyrimų
Aukštaitijos
regiono
pramonės
įmonių veiklos
efektyvinimo
tematika
daliniam
finansavimui;
pateikta paraiška
Lietuvos mokslo
tarybos "Verslo
ir mokslo
partnerystės"
konkursiniam
projekto
finansavimui
(projekto
partneriai KTU
Panevėžio
institutas ir AB
"Lietkabelis").
Teiktos 2
paraiškos Ūkio
ministerijos
skelbtam

300 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

10 (inovacinis
čekis)

X

X

X

31

"Verslo ir
mokslo
partnerystės"
konkursinių
projektų
finansavimui

2.1.1.11

Moksleivių
pasirengimo
studijoms ir
darbo rinkai
poreikio
tyrimas

2010-2013

2.1.1.13

Verslininkų
misijos užsienio
šalyse ir
užsienio
verslininkų
misijos
Panevėžio

2007-2013

Atliktas
studentų
migracinę
patirtį
reprezentuojanč
ių nuostatų
tyrimas
"Panevėžio
aukštųjų
mokyklų
studentų
teikiamos
naudos miestui
vertinimas
socialiniu ir
ekonominiu
aspektu".
Laimėtas
Lietuvos
mokslo tarybos
finansuojamas
projektas
"Akademinio
jaunimo
judumo darbo
tikslais
tyrimas".

300 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

192 (KTU
lėšos, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

175 (valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

200 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Įvykdytos 12 verslininkų
misijų ir kontaktų mugių

32

apskrityje
2.1.1.14

Informacijos,
konsultacijų
verslo
klausimais
teikimas

2007-2013

2.1.1.15

Panevėžio
verslo
konsultacinio
centro veiklos
plėtra

2.1.1.16

Suteikta 6083
val.
konsultacijų

100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

51
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

2007-2013

400 (ES
parama,
savivaldybių
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

300

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas

Mokymų ir
seminarų
verslininkams
organizavimas

2007-2013

100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

120 (ES
parama)

X

X

X

Suorganizuoti 308
mokymai, 118 seminarų

2.1.1.17

Studijų ir
tyrimų,
orientuotų į
verslą,
atlikimas

2007-2013

440 (ES
parama,
savivaldybių
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

80 (ES
parama)

X

X

X

2.1.1.18

Rokiškio rajono
kompleksinės
verslo
informacijos,
mokymo ir
konsultavimo
sistemos
smulkiam ir
vidutiniam
verslo sektoriui
aptarnauti
vystymas ir

2010-2013

200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

32
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtos 3
studijos ir
tyrimai

Nuo 2010 m. lapkričio 1
d. įsteigta darbo vieta
specialistui verslo
konsultacijai. Surengtas 1
mokymų ciklas Bajoruose
ir suteikta 30 konsultacijų
Per 2012 m. suteiktos 25
konsultacijos smulkaus ir
vidutinio verslo
atstovams. Parengti
dokumentai tautinio
paveldo sertifikavimui

33

plėtra

kaimiškose vietovėse - 3.

Uždavinys

1.2. Kurti,
gerinti ir plėsti
verslo
infrastruktūrą

2007-2013

2.1.2.2

Panevėžio
pramoninio
parko įkūrimas

2007-2011

26.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

23.748 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Kuriamas pramoninis
parkas

2.1.2.3

Finansinės
paramos
teikimas rajono
verslininkams

2010-2013

480
(savivaldybės
biudžetas)

312
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Paremti 160 ūkio subjektų

2.1.2.5

Skatinti verslo
kūrimą ir plėtrą
Panevėžio
rajone

2010-2013

80
(savivaldybės
biudžetas)

4
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Paremta 1 įmonė verslo
plano parengimui

2.1.2.8

Pramoninės
zonos
Rokiškyje
įrengimas

2011-2013

14.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

75,5
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Rengiami detalieji planai
dėl dalies pramoninės
zonos sklypų
suformavimo

Uždavinys

1.3. Skatinti
investicijas bei
rinkodaros
priemones

2007-2013

2.1.3.1

Skatinant
bendradarbiavi
mą tarp
Pasvalio rajono
ir ES giminingų
miestų/rajonų

2007-2013

610
(savivaldybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas
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parengti
projektinius
siūlymus
partnerystės ir
bendradarbiavi
mo verslo
kooperacijos ar
verslo plėtros,
pramonės,
socialinės
paramos,
komunalinio
ūkio srityse
2.1.3.3

Elektroninio
verslo
sukūrimas

2008-2013

1.600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

3.359 (ES
parama,
privačios
lėšos)

X

X

X

8 projektai įgyvendinti. 7
projektai įgyvendinami

2.1.3.4

Įmonių
produkcijos
eksporto
tyrimai ir
produkcijos
pristatymai

2007-2013

2.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

5.576 (ES
parama,
privačios
lėšos)

X

X

X

15 projektų įgyvendinta. 9
projektai įgyvendinami

2.1.3.6

Tarptautinė
paroda “EXPO
Aukštaitija”

2007-2013

700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

500
(savivaldybės
biudžetas,
privačios
lėšos)

X

X

X

Suorganizuoti 5 renginiai

2.1.3.8

Verslo leidinių
išleidimas

2007-2013

160
(savivaldybės
biudžetas,

90 (ES
parama)

X

X

X

Išleisti 7 leidiniai
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valstybės
biudžetas, ES
parama)
Tikslas

II.
PAŽANGIŲ
TECHNOLO
GIJŲ
PLĖTROS
SKATINIMAS

2007-2013

Uždavinys

2.1. Skatinti
aktyvesnį
mokslo ir
verslo įstaigų
bendradarbiav
imą

2007-2013

2.2.1.1

Priemonių,
skatinančių
Biržų rajono
švietimo ir
mokymo bei
verslo įstaigų
bendradarbiavi
mą, parengimas
ir
įgyvendinimas

2012-2013

100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

2.2.1.10

Mokslinių
tyrimų ir
technologinės
plėtros projektų
techninių
galimybių
studijų
parengimas ir jų
įgyvendinimas
bei plėtra

2007-2013

5.800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

23.199 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
privačios
lėšos)

X

X

X

6 projektai įgyvendinti. 7
projektai įgyvendinami.

2.2.1.11

Naujų gamybos
technologijų
diegimas ir
modernizavima

2007-2013

3.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

19.638 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,

X

X

X

11 projektų įgyvendinta. 1
projektas įgyvendinamas.
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s įmonėse

2.2.1.12

Naujų įmonių,
naudojančių
MTTP,
kūrimasis

2007-2013

2.2.1.13

Projektas “SVV
eksporto
galimybių
didinimas ir
verslo
infrastruktūros
gerinimas
regionuose”
Naujas
projektas
,,QUICK"
Kvalifikacija,
Inovacijos,
Kooperacija ir
SVV"

2009-2012

2.2.1.14

Mokslo ir
technologijų
parko
infrastruktūros
plėtra

2011-2013

Tikslas

III.
TURIZMO IR
KULTŪROS
POTENCIAL
O
DIDINIMAS

2007-2013

Įgyvendintas
projektas
QUICK

biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

privačios
lėšos)

3.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.948 (ES
parama,
privačios
lėšos)

X

X

X

138 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

493,6 (ES
parama,
privačios
lėšos)

X

X

X

10.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

1 projektas įgyvendinamas

Nebuvo įgyvendinama
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Uždavinys

3.1. Išsaugoti
ir pritaikyti
turizmo,
kultūros ir
kitoms viešoms
reikmėms
gamtinius
išteklius bei
kultūros
paveldo
objektus

2007-2013

2.3.1.1

Viešųjų
nekilnojamųjų
kultūros
paveldo objektų
tvarkomieji
statybos darbai

2009-2013

8.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

7.852 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas techninis darbo
projektas, apšiltintas
Panevėžio miesto depo
stogas, įrengti peronai
Rekstino miške,
Bajoriškėse ir
Anykščiuose, dalinai
suremontuotas viadukas
Panevėžyje, padidintas
tiekiamos elektros
galingumas Surdegio ir
Troškūnų stotyse, pradėtas
tvarkyti Panevėžio miesto
stoties gerbūvis, vykdyti
techninio projekto
tikslinimo pirkimai

2.3.1.3

Biržų pilies
komplekso
vartų, arsenalo
ir kt. pastatų
(statinių)
atstatymas ir
pritaikymas
turizmo ir
kitoms viešoms
reikmėms

2009-2013

10.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

5.791 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Turizmo poreikiams
pritaikomas 1 objektas
(pilies arsenalo pastatas)

2.3.1.5

Dviračių ir
pėsčiųjų tako
Biržų m. prie

2008-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,

1249 (ES
parama,
savivaldybės

X

X

X

Parengtas techninis
projektas (3 km),
įrengiamas 1,93 km ilgio
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Širvėnos ežero
įrengimas ir
pritaikymas
turizmui ir
poilsiui

valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

biudžetas)

dviračių ir pėsčiųjų takas

2.3.1.8

Biržų r.
Vabalninko m.
parkų
sutvarkymas ir
pritaikymas
turizmui ir
poilsiui

2012-2013

280
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

2.3.1.10

Dolomito
atodangų
Nemunėlio–
Apaščios
geologiniame
draustinyje
pritaikymas
pažintiniam
turizmui

2008-2010

540
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

11 (valstybės
biudžetas)

X

X

X

Turizmo poreikiams
pritaikomas 1 objektas.
Priemonę įgyvendina
Biržų regioninio parko
direkcija

2.3.1.11

Karstinių
įgriuvų Biržų r.
pritaikymas
pažintiniam
turizmui

2012-2013

2.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

60 (valstybės
biudžetas)

X

X

X

2.3.1.13

Biržų Kilučių
ežero pakrančių
sutvarkymas ir

2012-2013

200
(savivaldybės
biudžetas,

0

X

X

X

Turizmo
poreikiams
pritaikytas 1
objektas:
įrengtas
geologinis takas
Karajimiškio
kraštovaizdžio
draustinyje.
Priemonę
įgyvendino
Biržų
regioninio
parko direkcija

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo
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pritaikymas
viešoms
turizmo
reikmėms

valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

2.3.1.15

Maudyklų
Biržų r.
sutvarkymas ir
pritaikymas
turizmui ir
poilsiui

2012-2013

550
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

2.3.1.16

Priemonių,
reikalingų
Likėnų
kurortinės
teritorijos
statusui gauti,
rengimas ir
įgyvendinimas

2008-2013

50
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

2.3.1.18

Kitų svarbių
kultūros
paveldo ir
turizmo objektų
Biržų r.
apšvietimas

2012-2013

550
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

50
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Įrengtas apšvietimas prie
2 kultūros paveldo ir
turizmo objektų
(apšviestos 2 bažnyčios
Biržų m.)

2.3.1.19

Turizmo
informacinių
ženklų
įrengimas Biržų
mieste ir rajone

2008-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

22 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengta 15 informacinių
ženklų

2.3.1.22

Atskiro turizmo
internetinio

2012-2013

10
(savivaldybės

n.d.

X

X

X

Sukurtas 1
internetinis

40

tinklalapio
sukūrimas

tinklalapis:
www.visitbirzai
.lt

biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

2.3.1.23

Biržų krašto
pristatymas
tarptautinėse
parodose

2007-2013

120
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

37
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengti 2 pristatymai per
metus

2.3.1.24

Leidinių
(filmų), skirtų
atskiroms
užsienio turistų
rinkoms,
išleidimas

2012-2013

70
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

3
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Išleisti 2 leidiniai

2.3.1.25

Biržų rajono
turizmo plėtros
strategijos
parengimas

2012-2013

100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Planuojama įgyvendinti
2013 m.

2.3.1.26

Viešosios
kempingų
infrastruktūros
įrengimas Biržų
r.

2010-2013

850
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

2.052 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas kempingo
infrastruktūros įrengimo
Biržų m. projektas

2.3.1.27

Palėvenės
buvusio

2010-2013

8.000
(savivaldybės

599
(savivaldybės

X

X

X

Rekonstruotas vienuolyno
svirnas

41

Dominikonų
vienuolyno
pritaikymas
turizmo
poreikiams

biudžetas, ES
parama)

biudžetas, ES
parama)

2.3.1.28

Adomynės
dvaro sodybos
išsaugojimas ir
pritaikymas
viešoms
reikmėms

2011-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

500 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

1 projektas
įgyvendinamas, pateikta 1
paraiška

2.3.1.29

Kupiškio
miesto Lauryno
Stuokos–
Gucevičiaus
aikštės
rekonstravimas.

2011-2013

4.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

2.3.1.34

Kempingo
Kupiškio rajone
įrengimas

2011-2013

1.372
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

2.3.1.36

Panevėžio
miesto dailės
galerijos plėtra

2011-2013

1.400
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

47
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Sudaryta sutartis dėl
Techninio projekto, darbo
projekto," Tarptautinio
keramikos simpoziumų
kūrinių ekspozicijos
paviljono pastatas"
parengimo ir statinio
projekto vykdymo
priežiūros paslaugų
atlikimo

2.3.1.37

Kraštotyros
muziejaus
rekonstrukcija
ir lauko
ekspozicijų
įrengimas

2011-2013

2.300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

137
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas III korpuso
restauravimo ir pritaikymo
techninis projektas

2.3.1.38

Skaistakalnio

2007-2013

6.708

21

X

X

X

Įgyvendinama

42

parko
pritaikymas
rekreacijai

(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

(savivaldybės
biudžetas)

2.3.1.41

Vandens sporto
ir turizmo su
kempingu
centro įkūrimas

2010-2013

15.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

40
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes negauta parama.
Numatoma įgyvendinti
2014-2020 m. ES SF
lėšomis.

2.3.1.44

Buvusio
Slabados
malūno
užtvankos
renovavimas,
poilsiavietės
įrengimas ir
pritaikymas
viešosioms
reikmėms
( Krekenavos
regioninis
parkas)

2008, 20122013

550 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes nebuvo skirtas
finansavimas

2.3.1.50

Įgyvendinti
projektą
“Upytės
paveldo objektų
pritaikymas
turizmui”

2008-2010

6.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

664
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Pradėtas įgyvendinti

2.3.1.51

Įrengti
panoraminį
apžvalgos
bokštą Nevėžio
slėnyje
(Dobrovolės
km.)
(Krekenavos
regioninis
parkas)

2007-2008

106
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

36
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas techninis
projektas

2.3.1.53

Įrengti
pažintinius

2007-2013

78 (valstybės
biudžetas, ES

0

X

X

X

Įrengti 2
pažintiniai takai
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takus po
Krekenavos
regioninį parką

parama)

2.3.1.54

Informacinių
leidinių apie
Panevėžio
rajoną leidyba

2007-2013

160
(savivaldybės
biudžetas)

38
(savivaldybės
biudžetas,
VVG lėšos
(ES lėšos))

X

X

X

2.3.1.56

Dalyvavimas
tarptautinėse
turizmo ir
verslo parodose
Lietuvoje ir
užsienio šalyse

2007-2013

2.3.1.57

Plėsti
rekreacinę
infrastruktūrą
Nevėžio upės
pakrantėse

2012-2013

2.3.1.59

Didinti
vizualinę
informaciją
lankytojams
(Krekenavos
regioninis
parkas)

2.3.1.69

2.3.1.72

Dalyvauta 6
parodose

210
(savivaldybės
biudžetas)

30
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintas 1
projektas

36
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

100
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

2007-2013

28 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

72 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Parengtas supaprastintas
projektas ir įrengtos 2
informacinės priemonės

Dvaro sodybos
pastatų būklės
tyrimas,
restauracijai
projekto
parengimas ir
darbų atlikimas

2012-2013

11.250
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes nebuvo skirtas
finansavimas

Pasvalio miesto
parko
infrastruktūros
atnaujinimas ir
išplėtimas

2008-2012

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES

8.015 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įkurtas 1
kempingas,
įrengti teniso
kortai

Išleistas 1 leidinys ir
pradėtas rengti naujas
leidinys (bus išleistas
2013 m.)

44

pritaikant
turizmo ir
poilsio
reikmėms

parama)

2.3.1.75

Dalyvavimas
tarptautinėse
respublikinėse,
apskrities
turizmo ir
verslo parodose

2007-2010

145
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

25
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Dalyvauta 6 Vivattur
parodose

2.3.1.77

Rekreacinių
zonų įrengimas
Rokiškio
mieste ir rajone

2007-2013

2.700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.114
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Tvarkomos 4 rekreacinės
teritorijos

2.3.1.79

Turistinių
pėsčiųjų ir
dviračių takų
įrengimas
rajono
seniūnijose

2008-2013

400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Seniūnijų teikiamuose
projektuose per Vietos
veiklos grupes numatomi
pėsčiųjų takų įrengimai.
Atskirų projektų takams
įrengti nėra pateikta.

2.3.1.80

Trumpalaikio
poilsio aikštelių
bei
stovyklaviečių
kempingų ir
kitų teritorijų
įrengimas bei
sutvarkymas

2007-2013

700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.641 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
KPP lėšos)

X

X

X

Sutvarkyta trumpalaikio
poilsio aikštelė prie Sartų
ežero Bradesiuose,
Obeliuose prie Kriaunos
upės, prie paplūdimio,
įrengta poilsio aikštelė
šalia Panemunėlio Struvės
geodezinio lanko. Pateikta
paraiška -"Kriaunų kaimo
paplūdimio pritaikymas
poilsiui-II" Rokiškio
VVG.

2.3.1.82

Rokiškio rajono

2012-2013

1.000

527

X

X

X

Sukurtas patrauklus
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archeologinių
paminklų
pritaikymas
turizmo
reikmėms

Sukurtas 1
turizmui
patrauklus
objektas sutvarkytas
Kumetynas Nr.
2

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

(savivaldybės
biudžetas,
KPP lėšos)

turizmui objektas Struvės
geodezinio lanko punktas.
Įgyvendintas vienas
projektas. Vienas
projektas įgyvendinamas Kuriamas patrauklus
turizmui objektas
Moškėnų piliakalnis.
Parengtas techninis
projektas.

14.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

6.994 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

2.3.1.83

Rokiškio dvaro
pastatų ir parko
atnaujinimas ir
pritaikymas
kultūrinio
turizmo
reikmėms

2007-2013

2.3.1.84

Viešosios
turizmo
infrastruktūros
ir paslaugų
plėtra Rokiškio
rajone

2010-2013

1.850
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

1.114
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Tvarkomos 4 rekreacinės
teritorijos (prie Sartų
ežero Bradesiuose,
Obeliuse prie Rastupio
upėlio parke, prie
Kriaunos upės, prie
Velniakalnio tvenkinio),
pateikta paraiška Salų
parko sutvarkymui ir
Kriaunų kaimo aikštės
sutvarkymui

2.3.1.85

Tradicinių
amatų ir
turizmo centro
sukūrimas
Rokiškyje,
Nepriklausomy
bės a. 8

2010-2012

830
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

904
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama (KPP
lėšos))

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas - parengtas
techninis projektas

2.3.1.90

Dvaro sodybos
pastatų būklės
tyrimas,

2007-2013

2.750
(savivaldybės
biudžetas,

384
(LAMMC
Joniškėlio

X

X

X

Įgyvendinta,
atstatytas stogas
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restauracijai
projekto
parengimas ir
darbų atlikimas

valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

bandymų
stoties lėšos,
savivaldybės
biudžetas,
Kultūros
paveldo
departamento
lėšos)
358 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

2.3.1.91

Kultūros
paveldo
skaitmeninio
turinio kūrimas
ir sklaida

2007-2013

1.100 (ES
parama,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Įkurtas skaitmeninimo
padalinys, vyksta objektų
skaitmeninimas ir
skaitmeninio turinio
pateikimas atvirai prieigai.
Suskaitmeninta 3 679
dokumentinio paveldo
objektų

2.3.1.92

Vaikų ir
jaunimo
literatūros
centro pastato
renovavimas ir
modernizavima
s

2010-2013

2.500 (ES
218 (valstybės
parama,
biudžetas)
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Sutvarkyta patalpų
elektros instaliacija.
Pakeisti patalpose esantys
langai.

2.3.1.93

Juozo Urbšio
visuomeninės
minties ir
kultūros centro
infrastruktūros
sukūrimas ir
veiklos plėtra

2009-2013

1.500 (ES
286 (valstybės
parama,
biudžetas)
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Sutvarkyti privažiavimo
keliai, įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė, iki
sodybos atvesta elektros
linija, įrengta ekspozicija,
atlikti klėties
restauravimokonservavimo darbai

2.3.1.94

Regiono
bibliotekininkų
kvalifikacijos
kėlimas

2009-2013

300 (ES
parama,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

n.d.

X

X

X

Apmokyta 2683
bibliotekininkų

2.3.1.95

Kvalifikacijos
kėlimo centro

2012-2013

150 (kiti
finansavimo

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtos lėšas.
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įkūrimas

šaltiniai)

Įgyvendinimo laikotarpis
perkeltas nuo 2013 m.

2.3.1.96

Galerijos „2asis aukštas“
patalpų
modernizavima
s

2010-2013

450 (ES
parama,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

71 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Suremontuoti trys
kabinetai, įrengta
apsauginė ir priešgaisrinė
signalizacija

2.3.1.97

Įvairių regiono
turizmo
produktų bei
rinkodaros
priemonių
įgyvendinimas

2009-2013

175 (valstybės
biudžetas)

112
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Dalyvauta 9 parodose,
išleista 12 leidinių

2.3.1.98

Dalyvavimas
tarptautinėse,
respublikinėse,
apskrities
turizmo ir
verslo parodose

2007-2010

145 (ES
25
parama,
(savivaldybės
savivaldybės
biudžetas)
biudžetas,
Pasvalio krašto
muziejaus
lėšos)

X

X

X

Dalyvauta 6 Vivattur
parodose

2.3.1.99

Informacinių
lankstinukų,
žemėlapių ir
kitos inf.
medžiagos
leidyba bei
platinimas

2007-2010

170
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

130 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

n.d.

Uždavinys

3.2. Vystyti
turizmo
paslaugas bei
gerinti
informacijos
sklaidą

2007-2013

2.3.2.3

Asfalto dangos
keliuose į
dažniausiai
lankomus

2008-2013

3.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

83 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengta asfalto danga
kelyje į 1 turizmo objektą
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turizmo
objektus
(Karvės ola,
karstiniai
Kirkilų
ežerėliai,
Klausučių ir
Rinkuškių
piliakalniai ir
kt.) įrengimas

biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

2.3.2.4

Turistinių
maršrutų po
Biržų kraštą
sudarymas ir jų
aprašymų
išleidimas

2007-2013

200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

13
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Išleistas 1 leidinys per
metus

2.3.2.10

J.Pauliaus II
Santarvės
Rūmų įkūrimas

2012-2013

23.000 (kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

2.3.2.11

Turistiniųpažintinių
maršrutų po
Panevėžio
rajoną,
įtraukiant
žinomas
vietoves ir
ekspozicijas,
sukūrimas

2007-2013

170
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

1,5
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

2.3.2.12

Įgyvendinti
Nevėžio
regiono turizmo
projektą

2007-2013

7.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

2.3.2.13

Turizmo
informacinio
centro
finansavimas

2007-2013

195
(savivaldybės
biudžetas)

120
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Sukurti 6
maršrutai

Turizmo
informaciniam
centrui skirtas
finansavimas,
120 tūkst. Lt

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas
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2.3.2.14

Atlikti turizmo
galimybių bei
poreikio analizę
ją kasmet
papildant

2007-2013

170
(savivaldybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

2.3.2.17

Rengti
transporto
koridoriaus Via
Baltica pakelės
aptarnavimo,
infrastruktūros
išvystymo
ekonominę
studiją

2012-2013

100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

2.3.2.19

Pasvalio krašto
muziejaus
turizmo
informacijos
centro veikla

2007-2013

850
(savivaldybės
biudžetas)

390
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Veikla vykdoma

2.3.2.21

Aktyvaus
turizmo
infrastruktūros
plėtra Pasvalio
mieste

2012

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.320 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas

2.3.2.23

Turizmo
objektų
Rokiškio rajone
ženklinimas

2008-2013

50
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

17
(savivaldybės
biudžetas Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracijo
s Pagalbos
smulkiam ir
vidutiniam
verslo
subjektams
fondo
parama)

X

X

X

Parengti 2 informaciniai
stendai
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2.3.2.24

Dalyvavimas
tarptautinėse
respublikinėse,
apskrities
turizmo ir
verslo parodose

2007-2013

120
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

13
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Dalyvauta 10 tarptautinėse
turizmo parodose, 1 verslo
parodoje Expo Aukštaitija

2.3.2.25

Rengti ir leisti
informacinius
leidinius apie
lankytinus
rajono kultūros
ir gamtos
išteklius

2007-2013

100
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

125 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
Rokiškio
Turizmo
centro lėšos)

X

X

X

Išleista 19 leidinių

III PRIORITETAS. SUBALANSUOTA APLINKA BEI INFRASTRUKTŪRA IR KOKYBIŠKOS PASLAUGOS
Tikslas

I. APLINKOS
PRITAIKYM
AS
GYVENTOJŲ
IR
LANKYTOJŲ
REIKMĖMS

2007-2013

Uždavinys

1.1.
Modernizuoti
ir plėsti
inžinerinių
tinklų
infrastruktūrą

2007-2013

3.1.1.1

Biržų r.
Vabalninko m.
nuotekų ir
vandentiekio
tinklų bei
inžinerinių
statinių
rekonstravimas
ir plėtra

2011-2013

6.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

3.1.1.4

Biržų dumblo

2010-2013

7.800

7.785 (ES

X

X

X

Įrengiama kompostavimo
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apdorojimo
įrenginių
statyba

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

aikštelė

3.1.1.6

Vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros
plėtra Biržuose

2009-2013

18.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

16.338 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengta 6,3 km naujų
vandentiekio tinklų, 28,6
km naujų nuotekų tinklų,
įrengta 11 siurblinių

3.1.1.8

Atlikti
inžinerinių
komunikacijų
tinklo
inventorizaciją

2011-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.1.1.9

Parengti
Kupiškio
miesto
inžinerinių
tinklų vystymo
ir
rekonstrukcijos
galimybių
studiją ir
investicinį
projektą

2011-2013

150
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.1.1.10

Rekonstruoti
Kupiškio
miesto vandens
nugeležinimo
stoties pastatus
ir įrenginius

2011-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.1.1.12

Rekonstruoti

2010-2013

5.000

13.537 (ES

X

X

X

Rekonstruojami Kupiškio
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Kupiškio
miesto valymo
įrenginius

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

miesto valymo įrenginiai

3.1.1.16

Šilumos ūkio
rekonstrukcija

2007-2013

4.705
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

3.741
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Rekonstruota 12 katilinių

3.1.1.17

Vandens
gerinimo
sistemų
įrengimas

2007-2013

21.210
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

36.093
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
„Aukštaitijos
vandenys“
lėšos,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintas 1 projektas
(vandens gerinimo
sistemos įrengimas
Perekšlių k., Smilgių sen.,
Panevėžio r.)

3.1.1.18

Artezinių
gręžinių
įrengimas su
projektavimo
darbais

2007-2013

3.600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

13
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengti 3 gręžiniai

3.1.1.19

Nugeležinimo
stočių statyba
su projektavimo
darbais

2007-2013

5.300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.182
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įrengta 12 nugeležinimo
stočių

3.1.1.21

Vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
sistemų
renovavimas ir
plėtra

2007-2013

14.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

9.677
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinti 2 projektai,
pateikta paraiška 1 projektui
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3.1.1.24

Tobulinti
šilumos ūkio
sistemas,
katilines,
renovuoti
šilumos tinklus
rajone

2011-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

3.1.1.29

Geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo tinklų
ir nuotekų
valyklos
projektavimas ir
statyba
Pumpėnų,
Saločių mstl.,
Pajiešmenių,
Raubonių ir
Krinčino
aglomeracijoje,
Mikoliškio,
Daujėnų,
Žilpamūšio,
Valakėlių,
Švobiškio,
Namišių,
Nairių,
Gulbinėnų,

2011-2013

31.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

3.1.1.30

Vandens
gerinimo
įrenginių
rekonstrukcija
Joniškėlio
miesto,
Meškalaukio ir
Narteikių
aglomeracijoje.

2011-2013

700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.751 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinami 2 projektai

3.1.1.31

Lėvens upės ir

2011-2013

1.430

2.562 (ES

X

X

X

Gerinama Lėvens upės ir
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jos tvenkinio
būklės
pagerinimas
Pasvalio mieste

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

tvenkinio būklė

3.1.1.32

Šilumos
sistemų
modernizavima
s Rokiškio
rajone

2011-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.1.1.34

Rokiškio miesto
lietaus
kanalizacijos
dalinis
rekonstravimas

2012-2013

24.800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.1.1.36

Rokiškio m.
aglomeracijos
su Bajorais ir
Kavoliškiu
vandentvarkos
ūkio
modernizavima
s (II etapas)

2010-2013

6.605
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

300 (ES
parama, UAB
"Rokiškio
vandenys"
lėšos,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

3.1.1.37

Juodupės mst.
vandentvarkos
ūkio
modernizavima
s

2011-2013

3.682
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

3.1.1.39

Rokiškio rajono
gyventojams

2008-2013

10.000
(savivaldybės

25.000 (ES
parama, UAB

X

X

X

Modernizuotas
vandentvarkos
ūkis Bajoruose
ir Kavoliškyje

Išplėsti
vandentiekio ir

Nebuvo įgyvendinama.
2007-2013 metų
finansavimo programoje
neįtraukta.
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tiekiamo
vandens tinklų
plėtra

nuotekų
šalinimo tinklai
17313 m,
vykdant I
VentosLielupės darbų
etapą

biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

"Rokiškio
vandenys"
lėšos,
valstybės
biudžetas)

3.1.1.40

Centralizuotos
šilumos tiekimo
sistemos tinklų
modernizavima
s Panevėžyje

2010-2012

18.290 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

14.264 (ES
parama, AB
"Panevėžio
energija"
lėšos)

X

X

X

Rekonstruotos 5 šilumos
trasos. 1 objektas
planuojamas įgyvendinti
2013 m.

3.1.1.41

Centralizuotos
šilumos tiekimo
sistemos tinklų
modernizavima
s Rokiškyje

2011-2012

2.040 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1589 (ES
parama, AB
"Panevėžio
energija"
lėšos)

X

X

X

Rekonstruotos 2 šilumos
trasos

3.1.1.42

Centralizuotos
šilumos tiekimo
sistemos tinklų
modernizavima
s Kupiškyje

2011-2012

1.530 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

2.265 (ES
parama, AB
"Panevėžio
energija"
lėšos)

X

X

X

Rekonstruotos 2 šilumos
trasos

3.1.1.43

Centralizuotos
šilumos tiekimo
sistemos tinklų
modernizavima
s Pasvalyje

2010-2012

1.420 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

578 (ES
parama, AB
"Panevėžio
energija"
lėšos)

X

X

X

Rekonstruota 1,4 objekto

3.1.1.48

Vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo plėtra
ir
rekonstravimas,
modernizavima
s siekiant, kad
ne mažiau 95
procentai
kiekvienos
savivaldybės

2007-2013

49.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama, UAB
„Aukštaitijos
vandenys“
lėšos)

42.343 (ES
parama,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Įgyvendinami du
projektai, kurių metu
išplečiami vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo tinklai
Paliūniškyje, Panevėžyje
ir Ramygaloje
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gyventojų būtų
aprūpinti
viešojo vandens
tiekėjo tiekiamu
vandeniu ir
teikiamomis
nuotekų
tvarkymo
paslaugomis
Uždavinys

1.2. Vystyti ir
remti
alternatyvių
efektyvesnių
energijos rūšių
panaudojimą

2010-2013

3.1.2.7

Durpių
panaudojimas
kurui

2011-2013

3.1.2.8

Saulės energijos
panaudojimas
karšto vandens
gamybai

2011-2013

3.1.2.11

Panevėžio
rajoninės
katilinės Nr.1
rekonstrukcija

2010-2012

3.1.2.14

Panevėžio RK1
modernizavimo,

2011-2013

Šildymo sezono
metu visa
šiluma
Juodupėje
pagaminama tik
iš durpių kuro

Rekonstruotas 1
objektas

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

314 (VšĮ
Juodupės
komunalinis
ūkis lėšos)

X

X

X

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

18.650 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

18.876 (ES
parama, AB
"Panevėžio
energija"
lėšos)

X

X

X

19.000 (ES
parama, kiti
finansavimo

12.000 (ES
parama, AB
"Panevėžio

X

X

X

Nebuvo sprendimų
kreiptis dėl paramos pagal
šią priemonę

Pasirašyta projekto
sutartis
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panaudojant
biokurą elektros
energijos ir
šilumos
gamybai, II
etapas
Rekonstruotas 1
objektas

šaltiniai)

energija"
lėšos)

2.739 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

370 (ES
parama, AB
"Panevėžio
energija"
lėšos)

X

X

X

3.1.2.16

Kupiškio m.
šilumos tiekimo
sistemos
modernizavima
s

2011

Uždavinys

1.3. Gerinti
transporto
infrastruktūrą
ir eismo
sąlygas

2007-2013

3.1.3.2

Biržų rajono
miestelių ir
didesnių kaimų
šaligatvių
rekonstravimas
ir plėtra

2008-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

22 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintas 1 projektas

3.1.3.4

Projektų ir
programų,
užtikrinančių
saugų eismą,
rengimas ir
įgyvendinimas
Biržų rajono
švietimo ir
mokymo
įstaigose

2007-2013

40
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintas 1 projektas

3.1.3.5

Gatvių
apšvietimo
tinklų
rekonstravimas
Biržų m.

2007-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.700
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.1.3.8

Biržų m.

2008-2013

8.000

9.889 (ES

X

X

X

Rekonstruoti
švietimo tinklai
5 gatvėse

Rekonstruotos 5 gatvės,
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Laisvės,
Ligoninės,
V.Kudirkos,
Gedimino,
Sąjungos,
Pelkių,
Malūno–
Atgimimo,
Kaštonų–
Skratiškių,
Kilučių, Kalno,
Taikos,
Žemaitės
Aukštosios,
Žemosios
gatvių bei Biržų
m. apvažiavimo
nuo Kilučių g.
iki krašto kelio
rekonstravimas

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

rekonstruojamos 6 gatvės

3.1.3.9

Biržų m. gatvių
su žvyro danga
rekonstravimas

2012-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

3.1.3.10

Biržų m. gatvių
su asfalto danga
remontas

2008-2013

8.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.700
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Suremontuota dalis gatvių
su asfalto danga - 13000
kv. m.

3.1.3.11

Vietinės
reikšmės kelių
Rinkuškiai–
Astravas,
Kauniai–

2008-2013

22.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES

1.319 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės

X

X

X

Rekonstruotas 1 vietinės
reikšmės kelias
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Karajimiškis,
Karajimiškis–
Šlepščiai,
Kirkilai–
Jonava,
Liesiškis–
Lyglaukiai,
Astravas–
Paežeriai,
Suostas–
Purviškiai,
Kirdonys–
Gulbinai,
Suostas–
Nemunėlio
Radviliškis bei
Vabalninko
apvažiavimo
rekonstrukcija

parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

biudžetas)

3.1.3.12

Biržų r.
Kirdonių,
Kučgalio,
Pačeriaukštės k.
gatvių
rekonstravimas

2008-2010

7.300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

2.074 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Rekonstruota
Pačeriaukštės kaimo
gatvės dalis, 2012 m.
gauta parama kitos gatvės
dalies rekonstravimo
darbams

3.1.3.13

Biržų r. vietinių
kelių, gatvių,
aikščių su
asfalto danga
remontas ir
plėtra

2007-2013

4.150
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

631 (valstybės
biudžetas)

X

X

X

Suremontuota dalis gatvių
su asfalto danga - 6300
kv. m.

3.1.3.14

Biržų r. vietinių
kelių, gatvių,
aikščių su žvyro
danga remontas

2007-2013

4.650
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti

2.204
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Suremontuota dalis kelių,
gatvių su žvyro danga 80000 kv. m.
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finansavimo
šaltiniai)
3.1.3.17

Biržų r.vietinės
reikšmės kelių
ir gatvių
techninė
inventorizacija
ir teisinė
registracija

2008-2013

200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

94 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Inventorizuota ir teisiškai
registruota 15 gatvių ir
vietinės reikšmės kelių.
2007-2012 m. iš viso
inventorizuota 50 gatvių ir
vietinės reikšmės kelių,
kurių teisinė registracija
neatlikta.

3.1.3.18

Viešojo
transporto
(įskaitant
ekologišką)
modernizavima
s ir plėtra Biržų
r.

2012-2013

1.800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

3.1.3.21

Privažiavimo
kelių prie
gamtinį ir
kultūrinį
potencialą
turinčių objektų
įrengimas ir
rekonstrukcija

2010-2013

Įgyvendintas 1
projektas.
Įrengti ir
modernizuoti 2
objektai.

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.050 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

3.1.3.23

Kupiškio rajono
miestelių ir
kaimų gatvių
rekonstrukcija

2010-2013

Įgyvendinti 2
projektai.
Rekonstruota
10 objektų.

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.890
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

3.1.3.24

Kupiškio
autobusų parko
atnaujinimas,
ekologiškų
autobusų
įsigijimas

2011-2013

Įsigyti 4
autobusai

4.400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

210
(savivaldybės
biudžetas,
kitos lėšos)

X

X

X
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3.1.3.25

Kupiškio
miesto autobusų
stoties
rekonstrukcija

2011-2013

800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Numatoma įgyvendinti
2013 m.

3.1.3.26

Automobilių
stovėjimo
aikštelių
rekonstrukcija
ir naujų
įrengimas
Kupiškio mieste

2011-2013

250
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.1.3.27

Šaligatvių
dangų
atstatymas ir
įrengimas
Kupiškio mieste
ir Kupiškio
rajono
miesteliuose bei
gyvenvietėse

2011-2013

Įgyvendinti 4
projektai.
Atnaujinta ir
įrengta 10.000
kv. m dangų.

1.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

840 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

3.1.3.29

Panevėžio
miesto autobusų
parko
atnaujinimas

2010-2013

Įsigyti 6
ekologiški
autobusai

5.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

6.035 (ES
parama, UAB
"Panevėžio
autobusų
parkas" lėšos)

X

X

X

3.1.3.30

J.Janonio g.
(nuo miesto
aplinkkelio iki
Pramonės g.)
rekonstruoti į
B2 kategorijos
gatvę

2008-2010

20.000
(valstybės
biudžetas)

2.276
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Rekonstruojama gatvė

3.1.3.32

V.Alanto g.
tiesimo
užbaigimas

2008-2013

22.000
(valstybės
biudžetas)

5.050
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengiama gatvė, įrengta
V.Alanto- J.Tilvyčio
žiedinė sankryža

3.1.3.34

Žvyruotų gatvių

2009-2013

12.922

11.579

X

X

X

Rekonstruotos žvyruotos
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asfaltavimas

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

gatvės (9,1 km),
rekonstruojamos 33 gatvės

3.1.3.35

Panevėžio
dviračių ir
pėsčiųjų takų
plėtra

2012-2013

11.000
(valstybės
biudžetas)

340 (valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengtų dviračių ir
pėsčiųjų takų ilgis 0,8 km

3.1.3.36

Apšvietimo
įrengimas
neapšviestose
gatvėse

2007-2013

19.450
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.008
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

401,7 km prižiūrimų
tinklų ir 3427 vnt.
šviestuvų

3.1.3.38

Inventorizuoti ir
teisiškai
įregistruoti
savivaldybei
priklausantį
turtą (kelius,
gatves, tiltus)

2007-2013

1.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

373
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įregistruoti 275 objektai

3.1.3.39

Seniūnijų kelių
ir gatvių
rekonstravimas

2007-2013

10.700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

7.447
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, ES
parama (KPP
lėšos))

X

X

X

Rekonstruota 11,9 km
kelių ir gatvių

3.1.3.40

Pagrindinių
kelių
(žvyrkelis)
rekonstravimas,
juos
išasfaltuojant

2007-2013

23.250
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.570
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, ES
parama (KPP
lėšos))

X

X

X

Rekonstruota 4,485 km
žvyrkelių
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3.1.3.41

II etapo
Panevėžio
rajono vietinės
reikšmės kelių
rekonstrukcija

2009-2013

3.1.3.43

Tiltų remontas
ir statyba

3.1.3.46

4.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

6.430 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

2007-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

381
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama (KPP
lėšos))

X

X

X

Suremontuota ir pastatyta
10 tiltų, parengtas tilto
statybos techninis
projektas

Tobulinti ir
išplėsti gatvių
apšvietimo
tinklus Pasvalio
rajone

2007-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

3.184
(valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Patobulinti ir išplėsti
gatvių apšvietimo tinklai

3.1.3.47

Vietinės
reikšmės kelių
ir gatvių
asfaltavimas

2007-2013

23.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

21.269
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Išasfaltuota 27,58 km
kelių ir gatvių

3.1.3.51

Pasvalio miesto
centrinės
Vytauto
Didžiojo aikštės
rekonstrukcija

2010-2012

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

4.485 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas

3.1.3.52

Kalno
gyvenvietės
gatvių tinklo ir
apšvietimo
rekonstrukcija

2011

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.146 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.1.3.55

Automobilių
stovėjimo

600
(savivaldybės

2.839 (ES
parama,

X

X

X

2008-2013

Įgyvendintas 1
projektas

Įgyvendintas 1
projektas

Įrengtos 6 automobilių
stovėjimo aikštelės
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aikštelių tinklo
Rokiškio mieste
plėtra

biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

3.1.3.56

Rokiškio rajono
vietinės
reikšmės kelių
(žvyrkelių)
rekonstravimas,
įrengiant juodą
dangą

2007-2013

2.100
(valstybės
biudžetas)

1.200
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Rekonstruota 0,8 km
žvyrkelių

3.1.3.57

Modernizuoti
Rokiškio rajono
miesto ir kaimų
gatvių
apšvietimo
sistemą

2007-2013

2.480
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

362 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Renovuota 1 apšvietimo
sistema

3.1.3.58

Rokiškio rajono
seniūnijų
gyvenviečių
gatvių
infrastruktūros
plėtra ir
rekonstravimas

2008-2013

2.610
(valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

859 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Rekonstruota 2,2 km
Rokiškio rajono seniūnijų
gyvenviečių gatvių

3.1.3.61

Rokiškio miesto
gatvių
infrastruktūros
plėtra ir
sutvarkymas

2008-2013

11.643
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

5.170
(valstybės
biudžetas
(Kelių
programos
fondo lėšos))

X

X

X

Suremontuotos ir naujai
įrengtos 9 gatvės

3.1.3.62

Respublikos,
Perkūno, Kauno
gatvių

2008-2013

5.383
(savivaldybės
biudžetas,

8.653 (ES
parama,
savivaldybės

X

X

X

Rekonstruota Respublikos
gatvė ir dalis Kauno
gatvės
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rekonstravimas

valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

3.1.3.64

Esamų dviračių
ir pėsčiųjų takų
Rokiškio mieste
sutvarkymas ir
naujų įrengimas

2009-2013

3.1.3.65

Obelių miesto
Vytauto–
Dariaus ir
Girėno, Zaukos
gatvių
sankryžos
rekonstravimas

3.1.3.66

3.1.3.67

Įrengti pėsčiųjų
takai S. Dariaus
ir S. Girėno,
Juodupės,
Tyzenhauzų,
Respublikos,
Kauno gatvėse

biudžetas,
valstybės
biudžetas)

190 (valstybės 480 (valstybės
biudžetas, kiti
biudžetas
finansavimo
(Kelių
šaltiniai)
programos
fondo lėšos),
ES parama)

X

X

X

2010-2013

2.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Pakoreguotas techninis
projektas Įvykdyti
pirkimai darbams atlikti

Rokiškio miesto
autobusų stoties
pastato
atnaujinimas,
modernizavima
s

2011-2013

2.300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Pasirašyta jungtinės
veiklos sutartis dėl
autobusų stoties pastato
sutvarkymo(bus
nugriautas senas pastatas,
pastatytas naujas su
reikiama infrastruktūra).
Rengiamas detalusis
planas.

UAB „Rokiškio
autobusų
parkas“
transporto
parko
atnaujinimas,
modernizavima
s, plėtojant
ekologišką
viešąjį

2012-2013

5.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes negautas finansavimas
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transportą
3.1.3.68

Seniūnijų
gatvių
šaligatvių
rekonstravimas
ir įrengimas

2011-2013

700 (valstybės
biudžetas)

535 (ES
parama (KPP
lėšos))

X

X

X

Rekonstruota, įrengta
šaligatvių 3385 m²

Uždavinys

1.4. Skatinti ir
remti pastatų
renovaciją bei
daugiabučių
namų
modernizaciją,
sutvarkyti
viešąją
infrastruktūrą

2007-2013

3.1.4.1

Priemonių,
numatytų
Avarinės būklės
gyvenamųjų
namų Biržų m.,
Kęstučio ir
Vabalninko g.,
nugriovimo
programoje,
įgyvendinimas

2007-2013

1.840
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

628
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Iškeldinti gyventojai iš 5
avarinės būklės
gyvenamųjų namų, 4
avarinės būklės
gyvenamieji namai
nugriauti

3.1.4.2

Biržų miesto
kapinių
išplėtimas

2008-2013

1.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

114 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengti 3 teritorijų
planavimo dokumentai

3.1.4.3

Biržų r. Kvetkų,
Lamokėlių,
Pasvaliečių
kaimų kapinių
išplėtimas

2007-2013

430
(savivaldybės
biudžetas)

26 (ES
parama,
savivaldybės
lėšos)

X

X

X

Išplėstos 1 kapinės.
Vykdomas 2 kapinių
išplėtimas (parengti
teritorijų planavimo
dokumentai, 2013 m. bus
rengiami techniniai
projektai).
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3.1.4.4

Daugiabučių
namų
atnaujinimas
Biržų rajono
savivaldybės
teritorijoje

2007-2013

3.920
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

20
(savivaldybės
lėšos),
duomenų apie
privačias ir
kitų
finansavimo
šaltinių lėšas
nėra.

X

X

X

Atnaujintas 1 daugiabutis
(iš dalies)

3.1.4.5

Kupiškio rajono
visuomeninės
paskirties
pastatų
renovavimas,
modernizavima
s rekonstrukcija

2007-2013

13.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Numatoma įgyvendinti
2013 m.

3.1.4.7

Viešosios
paskirties
pastatų
renovavimas

2008-2013

13.268
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

11.133
(valstybės
biudžetas, ES
parama,
savivaldybės
biužetas,
paskola)

X

X

X

Renovuoti 6 lopšelių
-darželių („Žvaigždutė“,
„Puriena“, "Kastytis",
"Vaikystė", "Kregždutė",
"Vyturėlis) pastatai,
renovuojami 3 lopšelių
-darželių pastatai

3.1.4.11

Daugiabučių
namų
renovacija
(parama
bendrijoms)

2007-2013

11.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

52
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Paremtos 2 bendrijos

3.1.4.12

Pasvalio rajono
viešosios
paskirties
pastatų bei
inžinerinės
infrastruktūros
remontas,
rekonstrukcija
ir šiluminė
renovacija

2009-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

7.120 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinti 3 viešosios
paskirties pastatų bei
inžinerinės infrastruktūros
rekonstrukcijos projektai.
Pateikta paraiška dėl
Pumpėnų mokyklos
renovacijos.

3.1.4.13

Socialinio būsto

2010-2013

4.000

1.532 (ES

X

X

X

Įrengiami būstai
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renovavimas
Pasvalio mieste

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

3.1.4.14

Atnaujinti ir
apšildyti
daugiabučius
namus Pasvalio
mieste, Vyšnių
ir Taikos g-vių
kvartale

2010-2013

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

8.422 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
privačios
lėšos)

X

X

X

Atnaujinama 10
daugiabučių

3.1.4.15

Daugiabučių
namų
renovacija

2007-2013

14.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

8.422 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
privačios
lėšos)

X

X

X

Atnaujinama 10
daugiabučių

3.1.4.16

Daugiabučių
gyvenamųjų
namų
atnaujinimas,
modernizavima
s

2010-2013

11.855
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

14.366
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
gyventojų
lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami 2 projektai:
parengti techniniai
projektai 6
daugiabučiams, 3
daugiabučiams nupirktos
rangos darbų paslaugos.

3.1.4.17

Negyvenamųjų
patalpų
Rokiškio mieste
pritaikymas
socialiniam
būstui

2010-2013

4.280
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

3.769 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintas vienas
projektas - socialiniam
būstui pritaikytas pastatas.
Vienas projektas
įgyvendinamas: rengiamas
techninis projektas.

3.1.4.18

Esamų
socialinių būstų
modernizavima
s Rokiškio
rajone

2011-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Įgyvendinamas 2013 m.

3.1.4.19

Rokiškio rajono
viešosios

2007-2013

7.700
(savivaldybės

10.275 (ES
parama,

X

X

X

Renovuotos 2 rajono
mokyklos, 2 rajono
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infrastruktūros
pastatų
atnaujinimas ir
renovacija

biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

valstybės
biudžetas)

mokyklos renovuojamos,
pateikta paraiška Obelių
gimnazijos renovacijai

3.1.4.20

Urbanistinės
teritorijos
Rokiškio mieste
tarp
RespublikosAušros-ParkoTaikos-ViltiesP. ŠirvioJaunystėsPanevėžioPerkūnoKaunoBasanavičiausAžuolųTyzenhauzųPievųJuodupėsLaisvės gatvių
sutvarkymas ir
plėtra

2009-2013

9.715
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

5.211 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas vienas
projektas: rengiamas
techninis projektas

3.1.4.21

Rokiškio rajono
aikščių, parkų,
skverų
rekonstravimas
ir sutvarkymas

2011-2013

366
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

479 (ES
parama (LAT
LIT
programos
lėšos),
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas vienas
projektas: rengiamas
techninis projektas parko
sutvarkymui, tvarkoma
dalis Šepkos parko

3.1.4.22

Pasvalio rajono
miestų ir
gyvenviečių
viešųjų erdvių
teritorijų
apželdinimas ir

2009-2013

6.\000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Dalinai apželdinti skverai
Pasvalio ir Joniškėlio
miestuose
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aplinkos
sutvarkymas
3.1.4.23

Religinėms
bendruomenėm
s priklausančių
statinių
atnaujinimas ir
plėtra

2009-2013

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

903 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

-

3.1.4.24

Kupiškio
miesto gatvių
su asfalto danga
remontas ir
rekonstrukcija

2011-2013

2.550
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

5.201 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas.
Rekonstruojamos 2
gatvės.

3.1.4.25

Švietimo
paskirties
pastatų
renovavimas

2011-2013

5.508
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

8.175
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinta 10 projektų

Tikslas

II. APLINKOS
BŪKLĖS
GERINIMAS
IR
UŽTERŠTUM
O
MAŽINIMAS

2007-2013

Uždavinys

2.1. Gerinti
regiono
ekologinę
būklę

2007-2013

3.2.1.1

Širvėnos ežero
gamtosauginis
tvarkymas ir
išvalymas

2007-2013

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo

2.962 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Išvalyta 15 ha ežero ploto,
2012 m. pateikta paraiška
10 ha ežero ploto išvalyti
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šaltiniai)
3.2.1.3

Apaščios upės
ir jos slėnių
Biržų rajono
ribose
gamtosauginis
tvarkymas ir
išvalymas

2011-2013

2.550
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

3.2.1.4

Mazuto
saugyklos
buvusiame
Biržų maisto
pramonės
kombinato
teritorijoje
panaikinimas

2008

300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

127 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

2012 m. įgyvendintas 1
projektas, pagal kurį
sutvarkyta dalis teritorijos

3.2.1.5

Nustatyti ir
išvalyti
užterštas
teritorijas Biržų
r.

2010-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

2012 m. buvo pateikta
paraiška 1 užterštai
teritorijai išvalyti, bet
finansavimas neskirtas

3.2.1.6

Biržų rajono
gyventojų
nuostolių dėl
karsto reiškinių
kompensavimo
programoje
numatytų
priemonių
įgyvendinimas

2007-2013

1.400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

1.437
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

3.2.1.8

Bešeimininkių ,
netinkamų
naudoti
geriamojo
vandens

2008-2013

200
(savivaldybės
biudžetas)

15
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinta 30
priemonių

Tamponuoti 4 gręžiniai
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gręžinių
tamponavimas
3.2.1.9

Mituvos ,
Skapiškio ežerų
ir Varležerio
išvalymas

2010-2013

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

3.552 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinami 2 projektai.
Išvalytas 1 ežeras.

3.2.1.10

Užterštų
teritorijų
identifikavimas
ir išvalymas

2011-2013

1.690
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.2.1.11

Molainių
buvusių
filtracijos laukų
rekultivavimas

2010-2013

2.350
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

1.640 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Išvalyta 62 ha ploto
teritorijos, pasodinta 139
tūkst. medelių ir
sutvarkyta teritorija apsėta
žole

3.2.1.12

Nevėžio upės
išvalymas nuo
praeities taršos
kenksmingomis
medžiagomis
užteršto dumblo
Panevėžio
miesto ribose

2007-2013

1.769
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

1.766 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Vyko viešųjų pirkimų
procedūros rangoms
darbams. Su konkursą
laimėjusiu Rangovu
pasirašyta Rangos darbų
sutartis

3.2.1.13

Vandens
telkinių
(tvenkinių,
upių, Juodžio
ežero), esančių
Panevėžio
rajone
išvalymas ir
pakrančių
sutvarkymas

2007-2013

3.350
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

987 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengti
Nevėžio ir
Lėvens upių
išvalymo
projektai,
Išvalytas
Geležių
tvenkinys,
atlikti Nevėžio
ir Lėvens upių
valymo darbai
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3.2.1.15

Pavojingų
medžiagų
(asbesto)
naudojimo vietų
inventorizavima
s ir mažinimas

2007-2013

Atlikta
inventorizacija

830
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

3.2.1.16

Vykdyti
Sanžilės upės
sutvarkymo
projektą

2007-2012

Įgyvendintas
Sanžilės upės
valymo
projektas

3.200
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

2.576 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.2.1.17

Bešeimininkių
vandens
gręžinių
tamponavimas

2007-2013

Užtamponuota
16
bešeimininkių
gręžinių

310
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

129 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.2.1.18

Hidrotechninių
statinių
remontas ir
rekonstravimas

2007-2013

Suremontuoti 7
hidrotechniniai
statiniai

1.550
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

88
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

3.2.1.21

Lėvens upės
Pasvalio mieste
išvalymas nuo
praeities taršos
Pasvalio mieste
(studijos
parengimas ir
darbai)

2007-2012

8.076
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.562 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Valoma Lėvens upė

3.2.1.22

Teritorijų
išvalymas nuo
praeities taršos

2008-2013

2.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

176 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Pradėti 1 teritorijos
valymo darbai

3.2.1.25

Vandens
telkinių būklės
Rokiškio rajono
savivaldybėje
gerinimas

2007-2013

10.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama
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parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)
3.2.1.26

Praeityje
užterštų
teritorijų
sutvarkymas

2010-2013

700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.2.1.27

Miestų ir
miestelių
nuotekų valymo
įrenginių
dumblo
tvarkymas ir
utilizavimas

2007-2013

33.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama, UAB
„Aukštaitijos
vandenys“
lėšos)

24.967 (ES
parama,
valstybės
biudžetas, kiti
finanasavimo
šaltiniai)

X

X

X

Statomi dumblo
apdorojimo įrenginiai
Panevėžyje, kurie apdoros
nuotekų dumblą
susidarantį Panevėžio,
Kupiškio, Ramygalos ir
Krekenavos nuotekų
valymo įrenginiuose

3.2.1.28

Nenaudojamu
greziniu
likvidavimas

2012-2013

300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

226 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas: atlikti pirkimai

3.2.1.29

Apleistu pastatu
ir kitu aplinka
zalojanciu
objektu
likvidavimas

2012-2013

700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

323 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas: atlikti pirkimai

Uždavinys

2.2.
Modernizuoti
atliekų
tvarkymo
sistemą

2007-2013

3.2.2.1

Senų apskrities
sąvartynų

2009-2010

20.000
(valstybės

12.216 (ES
parama,

X

X

X

Uždaryti ir rekultivuoti 30
sąvartynų ir šiukšlynų

75

uždarymas ir
rekultivavimas

biudžetas, ES
parama)

valstybės
biudžetas)

850
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

360
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

275
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

3.2.2.6

Komunalinių
atliekų
surinkimo
sistemos plėtra

2007-2013

3.2.2.7

Pavojingų
atliekų ir
antrinių žaliavų
surinkimo iš
gyventojų
sistemos
įdiegimas ir
tobulinimas

2007-2013

3.2.2.10

Atliekų
tvarkymo
sistemos
išplėtimas

2008-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

75
(savivaldybės
biudžetas,
privačios
lėšos)

X

X

X

Plečiama atliekų tvarkymo
sistema

3.2.2.11

Atliekų
tvarkymo
sistemos
išplėtimas

2007-2013

1.800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

130
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Parengta paraiška ir
galimybių studija,
įvykdytos viešųjų pirkimų
procedūros individualaus
kompostavimo
konteineriams įsigyti ir
komunalinių atliekų
mechaninio ir biologinio
apdorojimo įrenginių
projektavimo, tiekimo ir
statybos bei atliekų
tvarkymo sistemos
infrastruktūros valdymo,
priežiūros ir komunalinių
atliekų biologinio

Sukurta antrinių
žaliavų
surinkimo
konteinerinė
sistema,
didžiųjų atliekų
surinkimo iš
gyventojų
apvažiavimo
būdu sistema

Gyventojų,
besinaudojančių
komunalinių atliekų
surinkimo paslauga - 75
proc.
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apdorojimo paslaugų.
Uždavinys

2.3. Skatinti
žalos aplinkai
prevenciją

2007-2013

3.2.3.6

Ekologinės
savimonės
ugdymas ir
palankaus
aplinkai būdo
formavimas

2007-2013

3.2.3.7

Panevėžio
rajono
gyvenviečių bei
jose esančių
parkų
apželdinimo
projektų
parengimas ir
gyvenviečių
apželdinimas

2008-2013

Tikslas

III.
PASLAUGŲ
KOKYBĖS IR
PRIEINAMU
MO
GERINIMAS

2007-2013

Uždavinys

3.1. Plėsti
socialines
paslaugas ir
modernizuoti
socialinių
paslaugų
įstaigų tinklą

2007-2013

3.3.1.6

Prevencinio
darbo su
socialinės
rizikos
šeimomis plėtra

2008-2013

Suorganizuoti 9
konkursai

450
(savivaldybės
biudžetas)

31
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

725
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

20
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas Ramygalos
miesto parko sutvarkymo
projektas

200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

13
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintos 2 priemonės
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3.3.1.7

Grįžusiųjų iš
įkalinimo
įstaigų
socialinės
atskirties
mažinimas

2007-2013

300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

4 (valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintas 1 projektas

3.3.1.8

Socialinės
sferos
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

2007-2013

70
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

7
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Apmokyta 67 asmenys

3.3.1.9

Biržų rajono
laikino
gyvenimo namų
(nakvynės
namų) įkūrimas

2011-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Projektas įrašytas į
regiono rezervinių
projektų sąrašą.

3.3.1.11

Savarankiško
gyvenimo namų
Biržų r.
steigimas

2010-2012

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

2.469 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Projektas įgyvendinamas

3.3.1.12

Gyvenamosios
aplinkos
pritaikymas
žmonėms su
negalia

2007-2013

1.040
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

216 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Žmonėms su negalia
pritaikyti 52 būstai

3.3.1.13

Biržų rajono
savivaldybės
socialinio būsto
plėtra ir

2007-2013

5.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

3.866
(valstybės
biudžetas,
savivaldybės

X

X

X

Pastatytas 20 butų
gyvenamasis namas,
įsigyti 4 butai

78

kokybės
gerinimas

biudžetas)

biudžetas)

3.3.1.17

Socialinių
paslaugų centro
perkėlimas į
renovuotą
pastatą

2008-2013

2.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

3.475 (ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas

3.3.1.21

Socialinių
paslaugų centrų
įsteigimas
Noriūnų,
Alizavos,
Šimonių,
Kupiškio
seniūnijose

2008-2013

1.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

348
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengti 3 socialinių
paslaugų centrai

3.3.1.22

Rekonstruoti
vaikų globos
namus
Paketurių kaime

2011-2013

7.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.477 (ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas

3.3.1.23

Socialinės
globos
paslaugų proto
negalios
žmonėms
infrastruktūros
plėtra

2011-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

n.d.

X

X

X

Plečiamas Jaunuolių
dienos centras

3.3.1.24

Panevėžio
socialinių
paslaugų centro
paslaugų plėtra

2009-2012

5.062
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

5.062 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.3.1.25

Šeimos namų
infrastruktūros
plėtra

2010-2013

1.059
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.059 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Išplėsta esamų
ir sukurta naujų
paslaugų
skaičius: 4

Nupirkti rangos darbai,
nupirkta tikslinė
transporto priemonė
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3.3.1.26

Dienos ir
trumpalaikės
socialinės
globos paslaugų
prieinamumo ir
įvairovės
didinimas

2012-2013

823 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Projektas nebus
įgyvendinamas. Lėšos bus
skiriamos kitam projektui.

3.3.1.28

Įsteigti
socialinių
paslaugų centrą
rizikos grupės
vaikams

2007-2013

12.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.771
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas

3.3.1.30

Stacionarių
socialinių
paslaugų
infrastruktūros
plėtra,
modernizavima
s ir paslaugų
kokybės
gerinimas

2008-2013

6.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes nebuvo skirtas
finansavimas

3.3.1.31

Socialinių
paslaugų įstaigų
įsteigimas
Ramygalos,
Krekenavos,
Vadoklių,
Karsakiškio,
Smilgių,
Raguvos,
Miežiškių
seniūnijose

2008-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

90
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

3.3.1.34

Socialinių
paslaugų centrų
plėtra Pasvalio
rajone

2010-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti

0

X

X

X

Įsteigtos 5
socialinių
paslaugų
įstaigos
(Krekenavos,
Vadoklių,
Raguvos,
Naujamiesčio,
Upytės)

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo
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finansavimo
šaltiniai)
3.3.1.35

Vaikų globos
namų pastato
renovacija ir
materialinės
gerovės
stiprinimas

2010-2013

2.500
(valstybės
biudžetas)

150 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Renovuojami Grūžių
vaikų globos namai

3.3.1.37

Gyvenamosios
aplinkos
pritaikymas
žmonėms su
negalia

2007-2013

400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

328 valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Pritaikyta 36 būstai
žmonėms su negalia

3.3.1.41

Socialinių
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

2010-2013

100
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

60 (valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Apmokyti 63 socialiniai
darbuotojai

3.3.1.42

Jaunimo centro
Rokiškio
savivaldybėje
plėtra

2010-2013

2.200
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

414 (ES
parama
(LatLit
programos
lėšos),
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas ir
įgyvendinamas 1
projektas, veiklos baigtos,
išsiųsta ataskaita

3.3.1.46

Savarankiško
gyvenimo namų
Rokiškio rajone
įkūrimas ir
plėtra

2008-2012

706
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

706 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas:
parengtas techninis
projektas

3.3.1.47

Nakvynės namų
steigimas
Rokiškio rajone

2011-2013

300
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama, kiti

706 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas projektas:
plečiamos nakvynės
paslaugos Obelių
miestelyje

81

finansavimo
šaltiniai)
3.3.1.48

Jotainių
pensionato
gyvenamųjų
pastatų
rekonstrukcija

2007-2013

Rekonstruotas
pensionato 1
gyvenamas
pastatas

7.226
(valstybės
biudžetas, ES
parama,
privatizavimo
fondo lėšos)

1874
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

3.3.1.49

Jotainių
pensionato
nuotekų
tvarkymo ir
valymo
sistemos
modernizavima
s

2011-2013

Modernizuota 1
pensionato
nuotekų sistema

2.000
(valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

3.3.1.50

Jotainių
pensionato
stomatologinio
kabineto
įrengimas

2012-2013

500 (valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes nebuvo skirtas
finansavimas

3.3.1.54

Kupiškio
pensionato
nebaigto statyti
pastato
(unikalus Nr.
4400-01413514)
rekonstravimas

2007-2013

11.674
(valstybės
biudžetas)

11.674
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Iš dalies rekonstruotas
pensionato pastatas

3.3.1.57

Obelių vaikų
globos namų
pastato
rekonstravimas
ir aplinkos
sutvarkymas

2007-2013

5.335
(valstybės
biudžetas)

50 (valstybės
biudžetas)

X

X

X

Renovuoti gyvenami
kambariai

3.3.1.58

Obelių vaikų
globos namų
poilsiavietės

2012-2013

100 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Planuojama įgyvendinti
nuo 2014 m.
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prie Zalvės
ežero
renovacija
3.3.1.59

Panevėžio
Algimanto
Bandzos
kūdikių ir vaikų
globos namų
rekonstravimas

2007-2011

3.3.1.60

Panevėžio
Algimanto
Bandzos
kūdikių ir vaikų
globos namų
teritorijos
sutvarkymas

2011-2012

3.3.1.61

Panevėžio
Algimanto
Bandzos
kūdikių ir vaikų
globos namų
vaikų užimtumo
cento įrengimas

2012-2013

3.3.1.64

Rokiškio
socialinės
paramos centro
paslaugų ir
infrastruktūros
plėtra

2008-2013

3.3.1.65

Nestacionarių
socialinių
paslaugų
infrastruktūros

2010-2012

Rekonstruotos
mokyklinio ir
ikimokyklinio
korpusų vidaus
patalpos

Suremontuotos
Rokiškio
socialinės
paramos centro
patalpos,
išplėsta 1
paslauga dienos centras
neįgaliems ir
sutrikusio
intelekto
vaikams

6.526
(valstybės
biudžetas)

3.788
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

500 (valstybės 137 (valstybės
biudžetas)
biudžetas)

X

X

X

Sutvarkyti šaligatviai ir
dalis teritorijos

2.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes neskirtas finansavimas

1.159
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

1.159
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

1.119
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

1.119 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas
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plėtra Rokiškio
rajone,
įsteigiant
Jūžintų dienos
ir trumpalaikės
socialinės
globos centrą

biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

3.3.1.66

Skemų
pensionato 3-io
korpuso
rekonstrukcija

2008-2012

3.3.1.68

Skemų
pensionato
ūkinių pastatų
rekonstrukcija
pritaikant juos
kultūrinėms,
sportinėms bei
reabilitacinėms
reikmėms

2010-2013

Uždavinys

3.2. Plėsti
sveikatos
priežiūros
paslaugas ir
modernizuoti
sveikatos
priežiūros
įstaigų tinklą

2007-2013

3.3.2.2

Reorganizuoti
greitosios
medicinos
pagalbos
paslaugas,
centralizuojant
dispečerinių
funkcijas

2012-2013

3.3.2.3

VšĮ Likėnų
reabilitacijos
ligoninės

2010-2013

Rekonstruotas
3-ias korpusas

Reorganizuotos
greitosios
medicinos
pagalbos
paslaugos,
centralizuotos
dispečerinių
funkcijos

valstybės
biudžetas)

470 (valstybės 186 (valstybės
biudžetas)
biudžetas)

X

X

X

1.300
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

123 (valstybės
biudžetas)

X

X

X

6.000 (ES
parama,
valstybės

873 (valstybės
biudžetas
(VIP lėšos))

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes negauta lėšų

Atlikti rekonstrukcijos
pirmo etapo darbai
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gydomojo
korpuso
renovacija

biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

3.3.2.5

Sudėtingų ligų
diagnostikos ir
gydymo
koncentravimas
Panevėžio
apskrities
ligoninėje
įgyvendinant
Intensyviai
funkcionuojanči
ų operacinių
renovacijos
programą

2007-2009

3.3.2.11

Ambulatorinės
pagalbos
paslaugų plėtra,
įkuriant
anoniminį
kabinetą
Panevėžio
apskrities
priklausomybės
ligų centro
patalpose.

3.3.2.12

Dienos
stacionaro ir
dienos
chirurgijos
paslaugų plėtra
įsteigiant 5
dermatovenerol
ogijos dienos
stacionaro
lovas, 5
pediatrijos ir 5
suaugusiųjų
dienos

Įrengta 1963 m²
operacinių.
Pilnai
renovuota 11
operacinių. Jos
aprūpintos
naujausia
šiuolaikine
įranga.

13.160
(valstybės
biudžetas
(VIP), kiti
finansavimo
šaltiniai)

14317 (VIP,
kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

2011-2013

220 (valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

2009-2013

300 (valstybės
biudžetas)

n.d.

X

X

X

n.d.
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stacionaro lovas
VšĮ Panevėžio
infekcinės
ligoninėje
3.3.2.18

Sergamumo ir
mirtingumo nuo
širdies ir
kraujagyslių
ligų mažinimas
Biržų r.

2010-2013

3.3.2.20

Biržų rajono
savivaldybės
poliklinikos
infrastruktūros
ir paslaugų
kokybės
gerinimas

2007-2013

3.3.2.24

Elektroninės
sveikatos
sistemos
paslaugų
kūrimas,
diegimas ir
plėtra

2008-2013

3.3.2.25

Greitosios
medicinos
pagalbos
paslaugų
teikimo
kokybės ir
operatyvumo
gerinimas,
diegiant
dispečerinėse
tarnybose ir

2008

Įgyvendinti 2
projektai

Įdiegtos ryšio
priemonės

850
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

n.d.

X

X

X

5.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

n.d.
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

1.050
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

n.d.

X

X

X

100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

88
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas

Nežinoma

86

automobiliuose
šiuolaikines
ryšio priemones
3.3.2.26

Slaugos
paslaugų,
teikiamų kartu
su socialinėmis
(globos)
paslaugomis
plėtra, įkuriant
ligoninės
patalpose 25
lovų socialinės
globos skyrių.

2007-2013

Modernizuotas
1 objektas

2.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

3.3.2.27

Ambulatorinės
reabilitacijos
paslaugų plėtra
renovuojant
Ambulatorinės
reabilitacijos
skyrių ir
įsigyjant
medicininę
įrangą.

2008-2013

Modernizuotas
1 objektas

2.800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

80
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.3.2.28

Konsultacinių
poliklinikų
infrastruktūros
stiprinimas
renovuojant
Konsultacinės
poliklinikos
patalpas ir
įsigyjant
medicininę
įrangą.

2008-2013

Modernizuotas
1 objektas

2.800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

3.3.2.30

Įstaigų
infrastruktūros,
skirtos
labiausiai

2011-2013

Modernizuotas
1 objektas

640
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

480
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

X

X

X
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paplitusioms ir
nesudėtingoms
ligoms gydyti
stiprinimas,
perkeliant
Vaikų ligų 15
lovų skyrių į
kitas patalpas,
atlaisvinant 700
kv.m. socialinės
globos skyriui.

biudžetas, ES
parama)

biudžetas, ES
parama)

3.3.2.31

Sveikatos
priežiūros
institucijų
materialinės
bazės
stiprinimas

2007-2013

1.520
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

523
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Renovuotos 3
ambulatorijos

3.3.2.33

Kupiškio rajono
sveikatos
priežiūros
įstaigų pastatų
renovavimas

2011-2013

5.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.001
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Atnaujinta 11 sveikatos
priežiūros įstaigų pastatų

3.3.2.38

Panevėžio
miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuro
plėtra

2008-2013

650 (ES
parama)

270 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Kuriama ir plėtojama
infrastruktūra

3.3.2.39

Naujamiesčio
palaikomojo
gydymo ir
slaugos
ligoninės
renovacija ir
(įrangos)
modernizacija

2010-2013

7.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

516 (valstybės
biudžetas, ES
parama, VšĮ
Panevėžio
rajono
savivaldybės
poliklinikos
lėšos)

X

X

X

Modernizuojama ligoninė,
nupirkta įranga

3.3.2.41

Slaugos
paslaugų,

2012-2013

3.250 (ES
parama,

Suteiktas
slaugos

X

X

X

Įsteigtos 9
slaugos
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teikiamų
pacientų
namuose plėtra,
įkuriant 7
slaugos
namuose
tarnybas prie
palaikomojo
gydymo ir
slaugos
ligoninių ir
ambulatorijų
bei šeimos
gydytojų
kabinetų

namuose
tarnybos

valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

paslaugas
namuose
apmoka
Panevėžio
teritorinė
ligonių kasa iš
PSD fondo
lėšų

Modernizuota
VšĮ Panevėžio
rajono
savivaldybės
poliklinika įsigyta
modernesnė
medicininė
įranga

3.050 (ES
981 (valstybės
parama,
biudžetas, ES
valstybės
parama, VšĮ
biudžetas, kiti
Panevėžio
finansavimo
rajono
šaltiniai)
savivaldybės
poliklinikos
lėšos)

X

X

X

3.3.2.42

Sveikatos
priežiūros
paslaugų
prieinamumo
gerinimas
įsigyjant
modernesnę
medicininę
įrangą
Panevėžio
rajono asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigose

2012-2013

3.3.2.43

Neįgaliųjų
aptarnavimo
gerinimas
įrengiant liftus,
pandusus
Panevėžio
rajono asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigose

2012-2013

600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Vyksta lifto ir neįgaliųjų
įvažiavimo įrengimo
viešųjų pirkimų konkursas

3.3.2.44

Sveikatos

2012-2013

600 (valstybės

16 (VšĮ

X

X

X

154 darbuotojai pagerino
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priežiūros
specialistų
kvalifikacijos
kėlimas

biudžetas, ES
parama)

Panevėžio
rajono
savivaldybės
poliklinikos
lėšos)

kvalifikaciją

700 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

3.3.2.45

E-sveikatos
įdiegimas ir
plėtra
Panevėžio
rajono asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigose

2012-2013

3.3.2.47

Ramygalos
palaikomojo
gydymo ir
slaugos
ligoninės
įrangos
modernizacija

2012-2013

Modernizuota
Ramygalos
palaikomojo
gydymo ir
slaugos
ligoninės
įrangos
modernizacija

2.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

227 (valstybės
biudžetas , ES
parama)

X

X

X

3.3.2.48

Užtikrinti
rajono
gyventojams
galimybę laiku
gauti greitosios
medicinos
pagalbos
paslaugas,
naudojantis
Apskrities
greitosios
medicinos
pagalbos
dispečerinės
paslaugomis

2012-2013

Užtikrinta
rajono
gyventojams
galimybė laiku
gauti greitosios
medicinos
pagalbos
paslaugas,
naudojantis
Apskrities
greitosios
medicinos
pagalbos
dispečerinės
paslaugomis

5.000
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

Valstybės
biudžeto lėšos

X

X

X

3.3.2.51

Pritaikyti VšĮ
Krekenavos
pirminės

2010-2013

300 (ES
parama,
valstybės

0

X

X

X

Įgyvendinamas projektas
E-sveikatos įdiegimas ir
plėtra Panevėžio rajono
asmens sveikatos
priežiūros įstaigose

Nebuvo įgyvendinama,
nes negauta lėšų
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sveikatos
priežiūros
centro teritoriją
ligonių poilsiui
ir sveikatos
stiprinimui

biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

3.3.2.53

Renovuoti ir
modernizuoti
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigas ir
gerinti teikiamų
paslaugų
kokybę

2010-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.302 (ES
parama,
Šveicarijos
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinti 2 projektai, 1
įgyvendinamas

3.3.2.54

Medicininės
įrangos ir
prietaisų
įsigijimas

2011-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.56

Stiprinti
įstaigos
infrastruktūrą,
gerinti
sveikatos
priežiūros
paslaugų
kokybę ir
prieinamumą
įrengiant
pandusus ir
pritaikant
patalpas
neįgaliesiems

2010-2013

180
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.57

Slaugos
paslaugų plėtra
įkuriant dienos
slaugos
stacionaro
skyrių (10) lovų

2011-2013

200 (valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama
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Pasvalio
ligoninėje
3.3.2.59

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
stiprinimas
modernizuojant
Pasvalio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biurą

2010-2013

3.3.2.60

E-sveikatos
įdiegimas ir
plėtra Pasvalio
rajono asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigose

2010-2013

3.3.2.61

Pasvalio
psichikos
dienos
stacionaro
įkūrimas

2009-2013

3.3.2.62

Sveikatos
priežiūros ir
socialinių
paslaugų
integracija

3.3.2.64

3.3.2.65

Modernizuotas
1 visuomenės
sveikatos biuras

280
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

271 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

1.700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

144 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

2010-2013

500
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

80 (valstybės
biudžetas,
sveikatos
priežiūros
įstaigų lėšos)

X

X

X

Suteikta 4790 integruotų
paslaugų

Slaugos
paslaugų,
teikiamų kartu
su socialinėmis
paslaugomis,
plėtra.

2010-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

30 (valstybės
biudžetas,
sveikatos
priežiūros
įstaigų lėšos)

X

X

X

Suteiktos 4145 integruotos
paslaugos

Greitosios
medicinos
pagalbos

2010-2013

100
(savivaldybės
biudžetas,

15 (ES
parama,
valstybės

X

X

X

Įkurtas 1
psichikos
dienos
stacionaras

GMP skyrius
aprūpintas
modernia

Nebuvo įgyvendinama
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paslaugų
teikimo
kokybės ir
operatyvumo
gerinimas,
diegiant
dispečerinėse
tarnybose ir
automobiliuose
šiuolaikines
ryšio priemones

kompiuterine
įranga

valstybės
biudžetas, ES
parama)

biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

Sutvarkytos
biuro patalpos,
įsigytas
tikslinės
paskirties
automobilis

600 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

390 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

3.3.2.68

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
paslaugų
infrastruktūros
Rokiškio rajono
savivaldybėje
plėtra

2010-2013

3.3.2.69

E.sveikatos
paslaugų plėtra
Panevėžio
regiono asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigose

2013

2.000 (ES
parama)

1.999 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas vienas
projektas: pasirašytos
techninės specifikacijos
parengimo ir techninės
priežiūros sutartys

3.3.2.70

VšĮ Rokiškio
PASPC
modernizavima
s atliekant
patalpų remontą
ir atnaujinant
medicininę
įrangą

2007-2013

3.400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

3.614 (ES
parama,
valstybės
biudžeto
lėšos,
savivaldybės
biudžeto
lėšos, VšĮ
Rokiškio
PASPC lėšos)

X

X

X

Modernizuotos 3
ambulatorijos ir 3 BPG
kabinetai, įsigyta
medicininė įranga,
informacinės
technologijos, biuro ir
medicininiai baldai,
modernizuota dalis
Rokiškio poliklinikos

3.3.2.71

VŠĮ Rokiškio
psichikos
sveikatos centro

2007-2013

1.550 (ES
parama)

929 (ES
parama,
valstybės

X

X

X

Įgyvendinamas projektas:
baigiamas rengti techninis
projektas
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rekonstrukcija,
įkuriant dienos
centrą
stacionarą.

biudžetas)

3.3.2.77

Priklausomybės
ligų centro
iškėlimas į kitas
patalpas

2011-2013

1.000
(valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.79

Sporto
medicinos
centro
internetinės
svetainės
sukūrimas

2011-2013

5 (valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.81

Sportuojančių
asmenų
dispanserizacijo
s duomenų ir
sveikatos
monitoringo
sistemos
sukūrimas

2011-2013

50 (valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.82

E.sveikatos
paslaugos
Informacinių
technologijų
diegimas
Panevėžio
miesto
greitosios
medicinos
pagalbos
stotyje, siekiant
efektyvesnio
greitosios
medicinos
paslaugų
teikimo

2011-2013

150 (ES
parama)

n.d.

X

X

X

Įkurta Panevėžio
apskrities regioninė GMP
dispečerinė tarnyba
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3.3.2.87

VšĮ Likėnų
reabilitacijos
ligoninės parko
ir teritorijos
renovacija

2012-2013

2.400
(valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.89

Krizių
intervencijos
centro kūrimas
Panevėžio
apskrities
ligoninėje

2009-2012

2.000 (ES
parama)

1.632 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Atliktas projektavimas,
atlikta TDP ekspertizė,
įvykdytas statybos rangos
darbų konkursas, pradėti
rangos darbai

3.3.2.92

Sveikatos plėtra
VšĮ Panevėžio
apskrities
ligoninėje

2010-2013

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.94

E–sveikatos
sistemos
paslaugų
kūrimas,
diegimas ir
plėtra VšĮ
Panevėžio
fizinės
medicinos ir
reabilitacijos
centre

2010-2013

Sukurta 1
internetinė
svetainė,
sukurtos 2
sistemos,
įsigyta
reikalinga
kompiuterinė ir
programinė
įranga

460
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

57,5 (VšĮ
Panevėžio
fizinės
medicinos
reabilitacijos
centras lėšos)

X

X

X

3.3.2.95

VšĮ Panevėžio
fizinės
medicinos ir
reabilitacijos
centro plėtra ir
infrastruktūros
gerinimas.

2010-2013

Atliktas
kapitalinis
purvo gydyklos
remontas,
įsigyta nauja
įranga

2.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

590 (VšĮ
Panevėžio
fizinės
medicinos
reabilitacijos
centras lėšos)

X

X

X

3.3.2.96

Autonominės

2011-2013

100 (valstybės

n.d.

X

X

X

n.d.

95

elektros
sistemos
įdiegimas VšĮ
Panevėžio
infekcinėje
ligoninėje

biudžetas)

3.3.2.99

Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
viešajame
sektoriuje
(mokymai,kvali
fikacijos
kėlimas)

2009-2013

60 (ES parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.100

VšĮ Panevėžio
Infekcinės
ligoninės
diagnostinės
aparatūros ir
baldų
atnaujinimas

2009-2013

600 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

n.d.

X

X

X

n.d.

3.3.2.101

E-sveikatos
paslaugų plėtra
VšĮ Panevėžio
infekcinėje
ligoninėje

2010-2013

300 (ES
parama)

n.d.

X

X

X

n.d.

3.3.2.103

Laboratorinės ir
dezinfekcinės
įrangos
atnaujinimas
(Valstybinė
Tuberkuliozės
diagnostikos,am
bulatorinio
gydymo ir
kontrolės
išlaidų
kompensavimo
programos)

2008-2013

1.120
(valstybės
biudžetas)

n.d.

X

X

X

n.d.
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3.3.2.104

Psichikos
dienos
stacionaro
(centro)
įkūrimas

2012-2013

1.713
(valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Parengtas investicinis
projektas ir pateikta
paraiška CPVA

3.3.2.108

Renovuoti
ligoninės VšĮ
„Pasvalio
ligoninė“
pastatą

2011-2012

3.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.109

Operacinių ir
reanimacijos
patalpų
renovacija

2012-2013

3.500
(valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.2.114

Dienos
stacionaro
paslaugų
vystymas VšĮ
Pasvalio
pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros
centre

2010-2013

50
(savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

36
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.3.2.117

Energijos
išteklių
taupymas
Rokiškio
psichiatrijos
ligoninėje

2007-2013

20.668 (ES
14.754 (ES
parama,
parama,
valstybės
valstybės
biudžetas,
biudžetas, VšĮ
Rokiškio
Rokiškio
psichiatrijos
psichiatrijos
ligoninės lėšos,
ligoninės
kiti finansavimo lėšos, kitos
šaltiniai)
lėšos)

X

X

X

Rekonstruota / atnaujinta
11 ligoninės pastatų
(įgyvendintas I priemonės
etapas), tvarkoma katilinė,
vykdomi II etapo darbai

3.3.2.125

VšĮ Rokiškio
rajono ligoninės
modernizacija
didinant
energijos

2009-2013

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

Suteikta 2110
paslaugų

7.285 (ES
parama)

0
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vartojimo
efektyvumą
(vandens,
kanalizacijos ir
kitų inžinierinių
tinklų
renovacija)
3.3.2.132

Rokiškio rajono
ligoninės 3-jų
skyrių patalpų
renovacija

2012-2013

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

Uždavinys

3.3. Plėsti
kultūros,
sporto
paslaugas ir
gerinti veiklos
sąlygas

2007-2013

3.3.3.1

Biržų kultūros
centro pastato
kapitalinis
remontas ir jo
veiklos
modernizavima
s

2007-2013

6.250
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.200
(valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Remontuojamas pastatas

3.3.3.3

Biržų rajono
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
naujo pastato
statyba ir
veiklos
modernizavima
s

2010-2013

6.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Parengtas detalusis sklypo
planas

3.3.3.6

Biržų m.
stadiono

2007-2011

3.900
(savivaldybės

3.975
(valstybės

X

X

X

Rekonstruojamas
stadionas
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rekonstravimas

biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

3.3.3.8

Biržų r.
Vabalninko
krašto
muziejaus
patalpų
atnaujinimas

2011-2013

10
(savivaldybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

3.3.3.9

Lauko estradų
ir aikštelių
Biržų r.
seniūnijose
atnaujinimas ir
plėtra

2008-2013

600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

3.3.3.12

Kupiškio rajono
savivaldybės
kultūros centro
rekonstravimas

2007-2013

3.700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

4300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Atliekami kultūros centro
rekonstrukcijos darbai

3.3.3.16

Kultūros centrų
pastatų
rekonstravimas
ir materialinės
bazės
pagerinimas

2007-2013

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

4.349 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinami 3 projektai.
Rekonstruojami 3 kultūros
namai.

3.3.3.18

Viešosios
bibliotekos ir
jos filialų
pastatų
modernizavima
s. Pagal poreikį
padidinimas
viešosios

2008-2013

4.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama
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bibliotekos
filialų
pasiekiamumą
žmonėms su
negalia.
3.3.3.19

Kultūrinius
poreikius
tenkinančių
renginių
organizavimo
skatinimas

2007-2013

1.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

494
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Organizuoti renginiai

3.3.3.25

Žaidimų ir
sporto aikštelių
įrengimas ir
modernizavima
s

2011-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

345 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengta 1 žaidimų ir sporto
aikštelė

3.3.3.29

Kūno kultūros
ir sporto centro
lengvosios
atletikos
maniežo
atnaujinimas ir
plėtra

2009-2013

7.107
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

4.070
(savivaldybės
biudžetas
(paskola),
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Pastatytas maniežo
priestatas dviračių treko
centro patalpoms įrengti ir
inventoriui įsigyti

3.3.3.30

Sporto aikštelių
prie mokyklų
ir daugiabučių
gyvenamųjų
namų
atnaujinimas ir
įrengimas

2008-2013

5.628
(savivaldybės
biudžetas)

170
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Renovuotos 3 sporto
aikštelės

3.3.3.32

Daugiafunkcini
o "Aukštaitijos"
sporto
komplekso
rekonstravimas

2010-2013

2.500
(valstybės
biudžetas)

2.700
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Nepilnai rekonstruotas
daugiafunkcinis sporto
kompleksas. Projektas
pateiktas VIP 2013 m.
finansavimui.

3.3.3.33

Bibliotekų
pastatų

2007-2013

3.000
(valstybės

1.400
(valstybės

X

X

X

Renovuoti ir modernizuoti
23 bibliotekų pastatai

100

renovavimas ir
modernizavima
s

biudžetas, ES
parama)

biudžetas, ES
parama)

14.300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

895 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

28.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

799 (valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

3.3.3.34

Sporto bazių
statyba ir
renovacija,
sporto aikštelių
įrengimas

2007-2013

3.3.3.36

Kultūros namų
rekonstrukcija
ir
modernizavima
s

2007-2013

3.3.3.37

Bendradarbiauti
su užsienio
valstybių
kultūros
įstaigomis

2007-2013

210
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.3.38

Renovuoti,
rekonstruoti,
modernizuoti
Pasvalio
kultūros namus
ir jų filialus

2008-2013

7.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

3.131
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Modernizuotos 2 kultūros
įstaigos: Pasvalio kultūros
centras ir Vaškų skyrius

3.3.3.39

Renovuoti
Pasvalio
Mariaus
Katiliškio
viešosios
bibliotekos,
Joniškėlio
miesto,
Švobiškio
bibliotekų
pastatus

2012-2013

5.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

636 (ES
parama (LAT
LIT
programa),
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Pasirašyta projekto
įgyvendinimo sutartis

3.3.3.40

Rekonstruoti

2010-2013

2.000

12

X

X

X

Rekonstruotos 4

Rekonstruotas
ir
modernizuotas
1 kultūros
centras

Modernizuotos 4 sporto
aikštės prie mokyklų
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rajono
bibliotekas,
pritaikant
patalpas
neįgaliems

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

(savivaldybės
biudžetas)

bibliotekos

3.3.3.42

Skatinti ir remti
meninius,
kultūrinius
leidinius

2007-2013

310
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.3.43

Mokyklų
stadionų
atnaujinimas

2012-2013

3.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.3.44

Žaidimų
aikštelių
atnaujinimas

2008-2013

350
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

50 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Atnaujintos 2 žaidimų
aikštelės

3.3.3.49

Pasvalio krašto
muziejaus
eksponatų
saugyklos
pastatymas ir
įrengimas

2012-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.3.51

Apšiltinti
Pasvalio krašto
muziejaus
pastatą, pakeisti
langus

2011-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.3.52

Renovuoti
Eugenijaus ir
Leonardo
Matuzevičių
memorialinį
muziejų

2011-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama
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3.3.3.53

Renovuoti
Pasvalio
kultūros centro
skyrius:
Mikoliškio,
Ustukių,
Valakėlių.

2011-2013

400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

3.3.3.54

Remti
informacinių
technologijų
diegimo
projektus
kultūros
įstaigose

2011-2013

4.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.600 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Paremti 3 projektai

3.3.3.56

Skatinti
jaunimo
kūrybiškumą,
iniciatyvas,
kurti
edukacines
programas

2010-2013

500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

52 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtos 42 edukacinės
programos muziejuje

3.3.3.57

Vykdyti įvairius
kultūrinius
švietėjiškus
projektus

2010-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

1.256 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengti ir įgyvendinti
157 projektai

3.3.3.58

Atnaujinti ir
modernizuoti
rajono bendro
lavinimo ir
neformalaus
ugdymo
mokyklų sporto
sales, aikštynus,
stadionus

2007-2013

2.760
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

2.163 (EEE ir
Norvegijos
finansiniai
mechanizmai,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Sutvarkytas Pandėlio
sporto aikštynas ir
Panemunėlio pagrindinės
mokyklos stadionas,
tvarkoma "Romuvos"
gimnazijos sporto aikštelė,

3.3.3.59

Vaikų žaidimo,
sporto aikštynų,
esančių rajono
seniūnijose

2010-2013

1.750
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

0

X

X

X

Rengiamas techninis
projektas 2 vaikų žaidimo
aikštelėms įrengti
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(gyvenamųjų
namų
kvartaluose,
parkuose,
paplūdimiuose)
atnaujinimas
bei naujų
įrengimas

biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

3.3.3.60

Daugiafunkcini
o rekreacijos,
sporto ir
sveikatingumo
komplekso
statyba

2010-2013

21.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama,
nes negautas
finansavimas.

3.3.3.61

Rokiškio
kultūros centro
pastato
Respublikos g.
96, Rokiškyje
rekonstravimas

2008-2013

6.628
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

5.953
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama
(LatLit
programa),
valstybės
biudžetas
(VIP lėšos))

X

X

X

Suremontuota žiūrovų
salė, įsigyta įranga,
suremontuotos trys
laiptinės, užbaigtas
Klubinio korpuso patalpų
remontas, suremontuoti
Žiūrovų korpuso antro
aukšto kabinetai ir
tualetas, įrengta studija su
pagalbinėmis patalpomis,
pakeičiant langus su
vitražais, įrengta kasos
patalpa, užbaigti fasadų
šiltinimo darbai, įrengta
atgrinda ir suremontuoti
lauko laiptai bei rampa.

3.3.3.63

Rokiškio rajono
savivaldybės
viešosios
bibliotekos ir
filialų pastatų
remontas, bei
materialinės
bazės

2011-2013

1.395
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

57
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Suremontuotos viešosios
bibliotekos sanitarinės
patalpos, Čedasų,
Konstantinavos,
Augustinavos, Didsodės,
Ragelių, Panemunėlio,
Verksnionių filialuose
atlikti remontai.
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atnaujinimas

Suvainiškio filialas
perkeltas į naujas patalpas.
Pakeisti langai Viešosios
bibliotekos vaikų ir
jaunimo filialuose

3.3.3.65

Kultūrinio
bendradarbiavi
mo projektai

2011-2013

410 (ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

6571 (ES
parama
(LatLit
programa),
savivaldybės
biudžetas,
Rokiškio
kultūros
centro lėšos)

X

X

X

Įgyvendinti 9 projektai

3.3.3.66

Atnaujinti
Rokiškio rajono
bibliotekų
fondus

2009-2013

420
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

361
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Fondai papildyti naujomis
knygomis

3.3.3.69

Rekonstruoti
ledo ritulio
aikštelę

2011-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Įgyvendinamas vienas
projektas: rengiamas
techninis projektas,
kuriame viena iš veiklų
ledo aikštelės pritaikymas
daugiafunkcinei aikštei,
bei aplinkos sutvarkymas

3.3.3.70

Rokiškio rajono
kūno kultūros ir
sporto centro
šaudyklos
atnaujinimas ir
modernizavima
s

2010-2011

283
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

185
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas
(Kūno
kultūros ir
sporto
rėmimo
fondas))

X

X

X

Renovuotas ginklų
sandėlis, suremontuota
stogo danga, pakeisti
langai plastikiniais,
elektros instaliacija,
išdažytos patalpos ir
atlikti smulkūs remonto
darbai

3.3.3.71

Įrengti
šiuolaikinę

2011-2013

130
(savivaldybės

44 (Rokiškio
rajono kūno

X

X

X

Rokiškio KKSC
šaudykloje įrengtos

105

sunkiosios
atletikos salę
Rokiškio mieste

biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

3.3.3.72

Sporto aikštyno
renovacijos
techninio
projekto
parengimas
(Pilėnų g.35,
Panevėžys)

2013

Uždavinys

3.4. Gerinti
policijos,
gaisrinės,
pasienio
tarnybų darbą

2007-2013

3.3.4.3

Eismo saugumo
gerinimas
Panevėžio
rajone

3.3.4.4

kultūros ir
sporto centro
lėšos)

sunkiosios atletikos
patalpos, vyksta smulkūs
remonto darbai

100 (ES
400 (valstybės
parama,
biudžetas)
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Rengiamas techninis
projektas

2007-2013

3.060
(valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

n.d.

X

X

X

n.d.

Potencialiai
pavojingiausios
e Pasvalio
miesto vietose
įrengti vaizdo
kameras

2007-2013

490
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

36
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įrengtos 2 vaizdo kameros

Tikslas

IV.
REGIONINĖ
IR VIETINĖ
PLĖTRA

2007-2013

Uždavinys

4.1. Parengti
bendruosius ir
specialiuosius
dokumentus

2007-2013

106

3.4.1.4

Biržų rajono
plėtros
strateginio
plano
atnaujinimas

2010-2012

80
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

80 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Atnaujinamas 1 strateginis
plėtros planas

3.4.1.5

Biržų m.
bendrojo plano
parengimas

2011-2013

800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

2012 m. pasirinktas
paslaugos teikėjas

3.4.1.9

Biržų rajono
šilumos ūkio
specialiojo
plano
atnaujinimas

2012-2013

80
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Planuojama įgyvendinti
2013 m.

3.4.1.10

Kitų Biržų
rajono teritorijų
planavimo
dokumentų
rengimas

2008-2013

1.800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

334 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengti 45 detalieji ir
specialieji planai

3.4.1.11

Biržų rajono
savivaldybės
trumpalaikio
strateginio
veiklos plano
parengimas

2010-2012

50
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

50 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

3.4.1.13

Kupiškio rajono
bendrojo
teritorijos plano
parengimas

2010-2012

588

588
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Parengtas 1
strateginis
veiklos planas

Baigiamas rengti Kupiškio
rajono bendrasis planas
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3.4.1.15

Pagal poreikį
specialiųjų ir
detaliųjų planų
rengimas

2007-2013

560
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

392
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

3.4.1.16

Rengti
Kupiškio rajono
savivaldybės
strateginius
veiklos planus

2011-2012

36
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

124
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

3.4.1.17

Detaliųjų ir
specialiųjų
planų rengimas

2008-2013

4.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

1.983 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Rengiami teritorijų
planavimo dokumentai

3.4.1.19

Panevėžio
miesto plėtros
2014–2020
metų strateginio
plano
parengimas

2011-2013

400
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

328 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtos 4 studijos

3.4.1.20

Panevėžio
miesto istorinės
dalies
paveldotvarkos
specialusis
planas
(tvarkymo
planas)

2010-2013

100
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

50 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas Panevėžio
miesto istorinės dalies
specialiojo plano I ir II
etapai

3.4.1.21

Parengti
Ramygalos
miesto ir
Panevėžio r.
miestelių
bendruosius
planus

2007-2013

2.100
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

279 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Rengiamas 1 bendrasis
planas

3.4.1.22

Rengti
specialiuosius
planus
Panevėžio

2007-2013

900
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

191
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Parengtas 1
strateginis
planas.

Parengti 4
specialieji
planai

Parengti 2 planai. Pradėti
rengti 6 planai.
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rajone
3.4.1.23

Parengti
Panevėžio
rajono strateginį
plėtros planą

2007-2008

200
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

90 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas 1 plėtros planas,
pateikta paraiška 20162022 m. strateginiam
plėtros planui rengti

3.4.1.26

Detalių planų
rengimas
Panevėžio
rajone

2007-2013

700
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Parengti 2 detalieji planai

3.4.1.27

Galimybių
studijų,
investicinių ir
techninių
projektų
paruošimas

2007-2013

3.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

290 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengta 12 galimybių
studijų, investicinių ir
techninių projektų

3.4.1.28

Rengti
galimybių
studijas
bendruosius ir
specialiuosius
planus Pasvalio
rajone:
pramonės šakų;
paslaugų;
transporto;
turizmo; verslo
infrastruktūros;
inovacijų
diegimo ir
įmonių
modernizavimo

2007-2013

3.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

356 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Parengtas Pasvalio miesto
bendrasis planas

3.4.1.31

Parengti rajono
kultūros
paveldo objektų
apsaugos
specialųjį planą,
komercinės
paskirties
žemės sklypų

2010-2013

900
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

Kultūros
paveldo
departamento
lėšos (suma
nežinoma)

X

X

X

Parengtas Rokiškio
istorinės dalies specialusis
planas
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išdėstymo
specialųjį planą
3.4.1.32

Rokiškio rajono
detaliųjų ir
specialiųjų
planų rengimas

2010-2013

1.400
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

972
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinami 4 projektai

3.4.1.33

Rokiškio rajono
savivaldybės
strateginio
plėtros plano iki
2015 m.
atnaujinimas,
sektorinių
studijų
parengimas

2010-2013

140
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

179
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Atnaujintas 1 strateginis
veiklos planas, parengtos
4 sektorinės studijos.
Įgyvendinamas projektas.

n.d.

X

X

X

Apmokyta 1280 gyventojų

IV PRIORITETAS. REGIONO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA
Tikslas

I. ŽEMĖS
ŪKIO
KONKUREN
CINGUMO
DIDINIMAS
IR MIŠKŲ
ŪKIO
PLĖTRA

2007-2013

Uždavinys

1.1.
Modernizuoti
žemės ūkį ir
didinti jo
efektyvumą

2007-2013

4.1.1.1

Kaimo
gyventojų,
susijusių su
žemės, miškų,
alternatyvia
ūkio veikla,
mokymas ir
informavimas
(valdymo

2007-2013

55
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)
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reikalavimai, 1
veiklos sritis)
4.1.1.2

Kaimo
gyventojų,
susijusių su
žemės, miškų,
alternatyvia
ūkio veikla,
mokymas ir
informavimas
(technologinės
programos, 2
veiklos sritis)

2007-2013

55
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

n.d.

X

X

X

Apmokyta 1650 gyventojų

4.1.1.6

Biržų r.
melioracijos
statinių
rekonstravimas

2007-2013

23.471
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

6.671
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinti 10 projektų

4.1.1.8

Miškininkystės
profesinių
įgūdžių
kėlimas, kaimo
alternatyvios
veiklos

2007-2013

Įvykdyti 8
seminarai.

15 (ES parama)

14 (ES
parama)

X

X

X

4.1.1.9

Ūkininkų
konsultavimas
apie
besikeičiančias
veiklos sąlygas
bendrojoje
Europos rinkoje

2007-2013

Įvykdyti 26
seminarai.

80 (ES parama)

77 (ES
parama)

X

X

X

4.1.1.10

Žemių
sausinimo
renovavimas
Kupiškio rajone

2007-2013

5.000
(valstybės
biudžetas)

2.872
(valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinti 7 projektai

4.1.1.11

Kupiškio rajono

2007-2013

13.000

4.336 (ES

X

X

X

Įgyvendinti 4 projektai, 2

111

kaimų
vandentvarkos
ūkio
sutvarkymas

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

4.1.1.12

Skatinti bei
remti
kooperatinės
veiklos plėtrą
žemės bei
miškų ūkyje,
melioracijos
sistemų
naudotojų
asociacijų
steigimą

2007-2013

4.1.1.17

Sausinimo
sistemų ir jų
hidrotechninių
statinių
rekonstrukcija

2007-2013

4.1.1.19

Sausinimo
sistemų ir jų
hidrotechninių
statinių
rekonstrukcija

2007-2013

4.1.1.20

Rajono kaimų
vandentvarkos
ūkio
sutvarkymas

4.1.1.25

Šetekšnos upės

Įsteigta 12
asociacijų

parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

6 (savivaldybės
9.040
biudžetas,
(savivaldybės
valstybės
biudžetas,
biudžetas, ES
valstybės
parama)
biudžetas, ES
parama)

- įgyvendinami

X

X

X

14.813
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama,
asociacijos
narių lėšos)

6.968 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

14.900
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

16.231 (ES
parama,
savivaldybės
biudžetas,
valstybsė
biudžetas)

X

X

X

2008-2013

21.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

13.799
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

Rekonstruota griovių46.24 km, pagerintos
melioracijos sistemos
-88.35 ha, suremontuota
pralaidų- 30 vnt,
nusausinta 90.2 ha ploto,
griovių imtuvų ilgis 42.01
km

2009-2013

1.600

1392 (ES

X

X

X

Įgyvendinamas projektas

Įgyvendinta 14
investicinių
projektų

Įgyvendinti 6 projektai

112

baseino dalies
griovių ir jų
įrenginių
renovacija

(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

4.1.1.30

Biržų rajono
Rinkuškių ir
Pabiržės
kadastrinių
vietovių dalies
melioracijos
statinių
rekonstravimas

2010-2011

Įgyvendintas 1
projektas

1.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.150 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

4.1.1.31

Biržų rajono
Kirdonių ir
Kvetkų
kadastrinių
vietovių dalies
melioracijos
statinių
rekonstravimas

2011-2012

Įgyvendintas 1
projektas

1.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

1.132 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas, kiti
finansavimo
šaltiniai)

X

X

X

4.1.1.33

Modernizuoti
LŽI Joniškėlio
bandymų stoties
laboratoriją ir
ūkį, pritaikant
jo bazę
mokslinių
tyrimų ir
žemdirbių
mokymo
reikmėms

2007-2013

Modernizuotas
1 objektas.
Laboratorijai
pagal Nemuno
slėnio programa
įsigyta įranga,
ūkiui skaitikliai.

800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

290 (valstybės
biudžetas, ES
parama,
LAMMC
Joniškėlio
bandymų
stoties lėšos)

X

X

X

Tikslas

II. KAIMO
PLĖTRA IR
GYVENAMO
SIOS
APLINKOS
GERINIMAS

2007-2013

113

Uždavinys

2.1 Gerinti
kaimo
gyventojų
gyvenimo ir
aplinkos
kokybę

2007-2013

4.2.1.2

Bendruomenių
namų įsigijimo
rekonstravimo,
remonto dalinis
finansavimas

2007-2013

5.500
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

148
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendintas 61 projektas

4.2.1.3

Bendruomenių
veiklos dalinis
finansavimas

2007-2013

850
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

137
(savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinti 169 projektai

4.2.1.5

Bendruomeninė
s infrastruktūros
gerinimas Biržų
r. (laisvalaikio,
poilsio, sporto
ir kultūros
viešosios
infrastruktūros,
viešųjų erdvių
atnaujinimas ir
plėtra)

2012-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Pateiktas projektinis
pasiūlymas įrašyti 1
projektą į valstybės
planuojamų projektų
sąrašą

4.2.1.6

Leader+
projektų
rėmimas

2012-2013

400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Planuojama įgyvendinti
2013 m.

114

finansavimo
šaltiniai)
4.2.1.7

Sporto aikštynų
įrengimas Biržų
r. seniūnijose

2008-2013

1.700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

n.d.

X

X

X

n.d.

4.2.1.8

Viešųjų pastatų
Biržų rajono
kaimo vietovėse
modernizavima
s ir pritaikymas
smulkiajam
verslui
(amatams),
bendruomenių
poreikiams,
socialinėms
paslaugoms ir
pan.

2010-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama.
Planuojama įgyvendinti
2013 m.

4.2.1.10

Patrauklios
viešosios
aplinkos
sukūrimas
Biržų rajono
Pačeriaukštės
kaime

2010-2012

1.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.128 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Projektas įgyvendinamas

4.2.1.11

Patrauklios
viešosios
aplinkos
sukūrimas
Biržų rajono
Nausėdžių
kaime

2010-2012

900
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

871 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Projektas įgyvendinamas

4.2.1.12

Patrauklios
viešosios

2010-2012

1.600
(savivaldybės

1.543 (ES
parama,

X

X

X

Projektas įgyvendinamas
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aplinkos
sukūrimas
Biržų rajono
Nemunėlio
Radviliškio
miestelyje

biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

4.2.1.13

Patrauklios
viešosios
aplinkos
sukūrimas
Biržų rajono
Vabalninko
mieste

2010-2012

1.400
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.377 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Projektas įgyvendinamas

4.2.1.14

Biržų rajono
Nemunėlio
Radviliškio
pagrindinės
mokyklos
sporto salės
rekonstrukcija

2010-2012

800
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

745 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Projektas įgyvendinamas

4.2.1.15

Kvetkų Šv.
Jono
Krikštytojo
bažnyčios
avarinės būklės
likvidavimas

2010-2012

650
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

613 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Projektas įgyvendinamas

4.2.1.16

Senosios
klebonijos
pastato
tvarkyba ir
viešosios
infrastruktūros
įrengimas
Pabiržės parke

2010-2012

750
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

751 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Projektas įgyvendinamas

4.2.1.17

Biržų rajono
savivaldybės

2010-2012

1.010
(savivaldybės

1.008 (ES
parama,

X

X

X

Įgyvendintas 1
projektas
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kaimų
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų valyklų
atnaujinimas

biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

4.2.1.18

Kaimo
bendruomenių
stiprinimas, jų
veiklos
iniciatyvų
skatinimas

2007-2013

290 (ES
parama)

20 (ES
parama)

X

X

X

Įvykdyta 26 mokymai, 15
informacinių renginių

4.2.1.20

Bendruomeninė
s infrastruktūros
gerinimas
Kupiškio rajone
(laisvalaikio,
poilsio, sporto
ir kultūros
viešosios,
socialinių
paslaugų
infrastruktūros,
viešųjų erdvių
atnaujinimas ir
plėtra)

2007-2013

5.350
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

2.150
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinti 7 projektai

4.2.1.21

Daugiafunkcini
ų centrų
įkūrimas,
pritaikant
esamas patalpas
bendruomenės
poreikiams

2011-2013

1.300 (ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama

4.2.1.22

Kupiškio rajono
vietos veiklos
grupės (VVG)
stiprinimas ir
rėmimas

2007-2013

350
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

11 (ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinti 7 projektai
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4.2.1.23

Kaimo
bendruomenių
narių ir VVG
mokymų
organizavimas

2008-2013

240
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

79 (ES
parama)

X

X

X

Įvykdyti 72 mokymai

4.2.1.24

Leader+
projektų
rėmimas

2010-2013

2.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

638
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įgyvendintas 1 projektas,
2 projektai įgyvendinami

4.2.1.25

Kupiškio rajono
kaimo plėtros
strategijos
parengimas ir
įgyvendinimas

2008-2009

75
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

69 (ES
parama)

X

X

X

Parengta strategija, kuri
yra įgyvendinama

4.2.1.26

Sporto aikštynų
įrengimas
Kupiškio rajono
gyvenvietėse

2011-2013

2.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

252
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

4.2.1.27

Viešųjų pastatų
Kupiškio rajono
kaimo vietovėse
modernizavima
s ir pritaikymas
vietos
gyventojų
verslumui
skatinti,
užimtumui
didinti

2011-2013

5.700
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

3.932
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

4.2.1.28

Kaimo vietovės
viešosios
infrastruktūros
gerinimas ir

2011-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

2.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės

X

X

X

Įrengtas 1
sporto aikštynas

Įgyvendinti 3
projektai

Įgyvendinami 2 projektai
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plėtra

biudžetas, ES
parama)

biudžetas, ES
parama)

4.2.1.29

Rengti
bendruomenių
ir VVG
mokymus

2007-2013

500
(savivaldybės
biudžetas)

410 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Suorganizuota 12
mokymų potencialiems
pareiškėjams

4.2.1.32

Leader+
projektų
rėmimas

2008-2013

1.200
(savivaldybės
biudžetas)

11.478 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Paremti 26 bendruomenių
projektai

4.2.1.33

Parengti ir
įgyvendinti
rajono kaimų
atnaujinimo
programą

2012-2013

1.840
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

7.164 (ES
parama (KPP
lėšos))

X

X

X

Parengta ir įgyvendinama
1 programa

4.2.1.34

Kaimo vietovės
viešosios
infrastruktūros
gerinimas

2008-2010

6.440
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

3.687 (ES
parama (KPP
lėšos))

X

X

X

Įgyvendinta 20 projektų

4.2.1.35

Pasvalio rajono
VVG
strategijos
įgyvendinimas

2007-2013

10.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

9.361 (ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinama strategija

4.2.1.36

Kalno
gyvenvietės
viešosios
infrastruktūros
plėtra

2009-2012

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

1.020 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas
infrastruktūros plėtros
projektas

4.2.1.37

Tetervinų
gyvenvietės
viešosios

2009-2012

1.000
(savivaldybės
biudžetas,

914 (ES
parama,
valstybės

X

X

X

Įgyvendinamas
infrastruktūros plėtros
projektas
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infrastruktūros
plėtra

valstybės
biudžetas, ES
parama)

biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

4.2.1.38

Kaimų
viešosios
infrastruktūros
kompleksinis
atnaujinimas

2008-2013

9.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

6.446 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Įgyvendinamas
infrastruktūros plėtros
projektas

4.2.1.39

Kaimo vietovei
svarbių statinių
statyba,
rekonstravimas,
remontas

2007-2013

2.670
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

2.941
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama (KPP
lėšos))

X

X

X

Suremontuota 12 pastatų
(objektų), įgyvendinti 8
projektai, įgyvendinami 5
projektai

4.2.1.42

Juodupės
miestelio
kompleksinė
infrastruktūros
plėtra

2010-2012

847
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

916
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

4.2.1.43

Kompleksinis
Kamajų
miestelio
centrinės dalies
sutvarkymas ir
plėtra

2010-2011

888
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

888
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

4.2.1.44

Kavoliškio
kaimo
kompleksinė
infrastruktūros
plėtra

2010-2012

Sutvarkyta
centrinė kaimo
dalis

773
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

836
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

4.2.1.45

Laibgalių
kaimo
kompleksinė
infrastruktūros
plėtra

2010-2012

Sutvarkyta
centrinė kaimo
dalis

819
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES

885
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės

X

X

X

Sutvarkyta
centrinė
miestelio dalis

Projekto veiklos
įgyvendintos, tvarkoma
dokumentacija
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parama)

biudžetas)

909
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

840
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

778
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

841
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

4.2.1.46

Kompleksinis
Obelių
centrinės dalies
sutvarkymas ir
plėtra

2010-2012

4.2.1.47

Pandėlio miesto
kompleksinė
infrastruktūros
plėtra

2010-2012

4.2.1.48

Kompleksinis
Panemunėlio
geležinkelio
stoties centrinės
gyvenvietės
dalies
sutvarkymas ir
plėtra

2010-2012

889
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

889
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Projekto veiklos baigtos,
tvarkoma dokumentacija

4.2.1.49

Prielaidų
spartesnei
ūkinės veiklos
diversifikacijai
Rokiškio rajono
kaimo vietovėse
sudarymas

2010-2013

5.903
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

6.095
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama,
valstybės
biudžetas)

X

X

X

Sutvarkytos 4 kaimo
vietovės, 3 tvarkomos,
pateikta paraiška
finansavimui gauti
Kriaunų kaimo aikštės,
Ežero gatvės ir šaligatvio
atkarpų sutvarkymui,
parengtas gatvės ir
šaligatvio atkarpų
techninis projektas

4.2.1.50

Salų dvaro
sodybos pastatų
pritaikymas
bendruomeninei
ir kitai veiklai

2011-2013

12.000
(savivaldybės
biudžetas, ES
parama)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

Sutvarkyta
centrinė miesto
dalis

Projekto veiklos
įgyvendintos. Tvarkoma
dokumentacija.
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Uždavinys

2.2. Skatinti
ekologinę
žemdirbystę
bei plėtoti
ekologinių
produktų
gamybą

2007-2013

4.2.2.1

Skatinti ūkinius
subjektus,
įgyvendinančiu
s vidaus
vandenų taršos
mažinimo
priemones

2007-2013

1.100
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

Skirtas
finansavimas
pagal nitratų
direktyvą
(lėšų suma
nežinoma)

X

X

X

Įrengtos ir įrenginėjamos
55 mėšlidės

4.2.2.3

Ekologinės
produkcijos
realizavimo
rinkų paieškos
dalinis
finansavimas

2012-2013

70
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama dėl
lėšų trūkumo

Uždavinys

2.3 Skatinti
kaimo turizmo
ir amatų plėtrą

2007-2013

4.2.3.1

Vystyti kaimo
sodybų tinklą
panaudojant
gamtos ir
kultūros
išteklius

2007-2013

11.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

n.d.

X

X

X

Įkurtos 7 kaimo turizmo
sodybos Rokiškio rajone

4.2.3.3

Biržų tradicinių
amatų centro
kūrimas

2011-2013

1.000
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

926 (ES
parama,
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas)

X

X

X

Projektas įgyvendinamas
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4.2.3.4

Kaimo turizmo
ir amatų plėtros
Kupiškio rajone
skatinimas

2007-2013

1.300
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

218
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įgyvendintas 1 projektas,
1 projektas įgyvendinamas

4.2.3.5

Bitininkystės,
vaistažolių ir
miško sodinukų
auginimo verslų
Kupiškio rajone
skatinimas

2007-2013

1.200
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

75
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Įgyvendinti 2 projektai

4.2.3.6

Tradicinių
amatų
centrų/kiemų
įkūrimas ir
plėtra

2012-2013

8.600
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

912
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama)

X

X

X

Vykdomi viešieji pirkimai

4.2.3.7

Kaimo turizmo
skatinimas
Panevėžio
rajone

2008-2010

600 (kiti
finansavimo
šaltiniai)

Privačios
lėšos

X

X

X

Įgyvendinama

4.2.3.8

Skatinti kaimo
turizmo ir
amatų plėtrą

2008-2013

160
(savivaldybės
biudžetas,
valstybės
biudžetas, ES
parama, kiti
finansavimo
šaltiniai)

0

X

X

X

Nebuvo įgyvendinama
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PLANO POVEIKIS
Prioritetas

Vertinimo
kriterijus

Prioritetas 1 „Moderni ir išsilavinusi Gyventojų
visuomenė“
gimstamumas
(1 000-iui

Planinė reikšmė Faktinė reikšmė
2013 m.
11,0

9,5 (2011 m.)

Ekspertinis įvertinimas
Gyventojų gimstamumas tūkstančiui gyventojų 2011 m. išaugo iki 9,5
(2010 m. buvo 8,9) ir pasiekė 2007-2009 m. išaugusio rodiklio reikšmę
(nuo 8,2 iki 9,5 tūkstančiui gyventojų). Šiam rodiklio padidėjimui įtakos
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gyventojų)

turėjo ekonomikos atsigavimo nuotaikos ir mažėjantis nedarbas.

Gyventojų
migracijos saldo
(vnt.)

-1300

-3438 (2011 m.)

Gyventojų migracijos saldo 2011 m. padidėjo beveik du kartus iki
(-3438), kai 2010 m. buvo sumažėjęs net iki (-6249), kai buvo
didžiausias nuo 2005 m. Šiam rodiklio padidėjimui įtakos turėjo
ekonomikos atsigavimo nuotaikos ir gerėjantys gyventojų lūkesčiai.

10 000-ių
gyventojų
tenkančių
moksleivių ir
studentų santykis
su šalies vidurkiu
(proc.)

85,0

80,18 (2011 m.)

2008–2010 m. rodiklis didėjęs, 2011 m. šiek tiek sumažėjo iki 80,18
proc., kai Panevėžio regione 10 000-ių gyventojų tenkančių moksleivių
ir studentų skaičius šiuo metu sumažėjo nuo 1788 iki 1625, bet jis
mažėja lėčiau nei šalies rodiklis (nuo 2254 iki 2027).

Asmenų,
dalyvaujančių
švietimo ir
profesinio
mokymo veikloje,
dalis (proc.)

20

16,25 (2011 m.)

Asmenų, dalyvaujančių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis
nuo 2005 m. mažėja (2005 m. siekė 19,60 proc.).

Naudojimasis
informacinėmis
technologijomis
(proc.) – Namų
ūkiai, turintys
interneto prieigą.

65,0

53,7 (2012 m.)

Naudojimasis informacinėmis technologijomis didžiausias buvo 2009
m. (57,4 proc.), 2010 m. dėl darbingo amžiaus gyventojų emigracijos ir
ekonominio nuosmukio sumažėjęs net 5 procentiniais punktais (iki 52,1
proc.), 2011–2012 m. išaugo – iki 53,7 proc. Šis rodiklis didėja dėl
pastaraisiais metais išaugusios informacinių technologijų svarbos
kasdieniniame gyvenime.

Registruotų
bedarbių ir
darbingo amžiaus
gyventojų santykis
(proc.)

10

13,4 (2012 m.)

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2010 m.
siekęs 16,2 proc., 2011 m. sumažėjo iki 14,9 proc. bei 2012 m. – iki
13,4 proc., nes dalis įmonių steigė naujas darbo vietas, dalis gyventojų
emigravo bei buvo sugriežtinta bedarbių registracijos tvarka.

Užimtumo lygis
(proc.)

65

55,3 (2011 m.)

Užimtumo lygis (15-64 m.) Panevėžio regione mažėjęs nuo 2008 m.
(siekė 65,4 proc.), nes buvo labai aukštas nedarbo lygis, nedideli
atlyginimai ir sąlyginai aukštos socialinės išmokos mažas pajamas
turintiems asmenims, 2011 m. išaugo iki 55,3 proc., nes įmonės steigė
naujas darbo vietas bei pakilo darbo užmokestis.

Vidutinis
mėnesinis bruto
darbo užmokestis

2300

1766 (2011 m.)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nuo 2008 m. mažėjęs (siekė
1835 Lt) dėl ekonominio nuosmukio, didelio nedarbo lygio,
sumažėjusių įmonių pajamų ir užsakymų apimčių, 2011 m. išaugo iki
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(Lt)

1766 Lt, nes ekonomika pradėjo atsigauti ir buvo pagerėję įmonių
lūkesčiai.

Prioritetas 2 „Konkurencinga ir didelę Tiesioginės
pridėtinę vertę kurianti ekonomika“
užsienio
investicijos
(Lt/gyventojui)

2250

2874 (2011 m.)

Tiesioginės užsienio investicijos 2011 m. Panevėžio regione yra
didžiausios nuo 2005 m. ir siekia 2874 Lt gyventojui. 2011 m. užsienio
valstybėse buvo jaučiami ekonominio atsigavimo ženklai, todėl
atsižvelgiant į pakankamai aukštą regiono darbuotojų kvalifikaciją,
sumažėjusius atlyginimus ir didelį nedarbo lygį, tiesioginės užsienio
investicijos taip žymiai išaugo – per metus 500 Lt gyventojui.

Materialinės
investicijos
(Lt/gyventojui)

4 500

3343 (2011 m.)

Materialinės investicijos 2007-2008 m. siekę beveik 5500 Lt
gyventojui, 2009–2010 m. sumažėjo daugiau nei du kartus iki 2284 Lt,
o 2011 m. dėl ekonomikos atsigavimo ir geresnių verslo įmonių
lūkesčių išaugo daugiau nei 1000 Lt ir siekė 3343 Lt gyventojui.

Verslumo lygis
(1 000-iui
gyventojų)

25,0

23,20 (2012 m.)

Verslumo lygis 2012 m. sumažėjo daugiau nei 1 vnt., kai 2011 m. buvo
24,43. Tam įtakos turėjo ekonominio nuosmukio padariniai ir suprastėję
įmonių lūkesčiai.

Vidaus krovinių
vežimas kelių
transportu (tūkst. t)
– Pakrauta
krovinių

3500

2287,3 (2011 m.)

Panevėžio regione pakrautų krovinių kiekis mažėja nuo 2008 m.
Pagrindinė priežastis - ekonominis nuosmukis ir jo padariniai.

55

31,3 (2011 m.)

Turistų skaičius Panevėžio regione 2011 m. buvo didžiausias 20062011 m. laikotarpiu (siekė 31,3 tūkst.). Daugelis lietuvių vietoje
kelionių į užsienio valstybes renkasi keliavimą po Lietuvą.

6

4 (2012 m.)

2005-2012 m. laikotarpiu Panevėžio regione nebuvo dujofikuota nei
viena nauja savivaldybė. Dujofikuotos yra Panevėžio miesto ir
Panevėžio, Biržų bei Pasvalio rajonų savivaldybės.

Šilumos tinklų
(veikiančių) ilgis
(km)

250

225,72 (2012 m.)

Veikiančių šilumos tinklų ilgis 2012 m. sumažėjo 4,75 km , nes
nebeliko veikiančių karšto vandens tinklų, kurių ilgis 2011 m. buvo
9,40 km, nors termofikacinio vandens tinklų ilgis netgi padidėjo 4,73
km.

Gyventojų
apsirūpinimas
naudinguoju
gyvenamuoju plotu
(m2/gyv.)

30

27,9 (2011 m.)

Gyventojų apsirūpinimas naudinguoju gyvenamuoju plotu nuo 2009
m., kai siekė 26,0, išaugo iki 27,9.

Automobilių kelių

15,0

11,61 (2011 m.)

Panevėžio regiono vietinės reikšmės automobilių kelių su danga dalis

Turistų skaičius
(tūkst.)
Prioritetas 3 „Subalansuota aplinka bei Dujofikuotos
infrastruktūra ir kokybiškos paslaugos“ savivaldybės (vnt.)
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su danga dalis nuo
viso kelių ilgio
(proc.)

Lietuvoje nuo 2005 m. mažėja (2005 m. sudarė 11,98 proc., o 2011 m. –
11,61 proc.), nes Lietuvoje vietinės reikšmės kelių su danga ilgis didėja
greičiau nei Panevėžio apskrityje.

Avaringumo lygis
– kelių eismo
įvykių skaičius
(1 000-iui
gyventojų)

1,0

1,31 (2012 m.)

Išmetamų teršalų
kiekis (t)

2500

2936,1 (2011 m.)

Išmetamų teršalų kiekis nuo 2009 m. auga, 2009 m. siekęs 2625,5 t,
2011 m. išaugo iki 2936,1 t. Tai įtakojo augusi pramonės įmonių veikla.

Gyventojų
mirtingumas
(1 000-iui
gyventojų)

12,0

15,0 (2011 m.)

Gyventojų mirtingumas (1000-iui gyventojų) nuo 2009 m. didėja, 2005
m. siekęs 13,8, 2011 m. išaugo iki 15 asmenų 1000-iui gyventojų. Šiam
rodiklio padidėjimui įtakos turėjo darbingo amžiaus gyventojų
emigracija ir visuomenės senėjimas.

Gyventojų
sergamumas –
ligoninėse gydytų
ligonių skaičius
(1 000-iui
gyventojų)

250,0

263,2 (2010 m.)

Ligoninėse gydytų ligonių skaičius 2006-2009 m. didėjęs nuo 241,6 iki
265,6 tūkstančiui gyventojų, 2010 m. sumažėjo iki 263,2 tūkstančiui
gyventojų.

Socialinės rizikos
šeimų skaičius
(1 000-iui
gyventojų)

4

4,44 (2011 m.)

Socialinės rizikos šeimų skaičius (1000-iui gyventojų) nuo 2006 m.
mažėja, kai siekė 5,79. Tam įtakos turėjo skurdžiai gyvenančių ir mažas
pajamas gaunančių gyventojų emigracija.

15,0

11,71 (2011 m.)

Vidutinio ūkio dydis mažėja nuo 2005 m., kai siekė 15,88 ha, bet
mažėjimo tempai 2011 m. buvo patys mažiausi nuo 2005 m. (sumažėjo
0,17 ha).

35000

29385,5 (2012 m.)

Ekologinių ūkių plotas Panevėžio regione didėjęs 2005–2011 m. (nuo
11209 ha iki 29992 ha), 2012 m. šiek tiek sumažėjo iki 29 385,5 ha.

Kaimo gyventojų
skaičiaus dalis nuo
viso gyventojų
skaičiaus (proc.)

40,0

40,73 (2012 m.)

Kaimo gyventojų dalis nuo viso gyventojų skaičiaus sumažėjo. 2011 m.
kaimo gyventojai sudarė 40,93 proc., o 2012 m. – 40,73 proc. Dalis
kaimo gyventojų dėl žemo gyvenimo lygio ir labai didelio nedarbo
kaime emigruoja į kitas valstybes arba išvyksta gyventi į miestus, kur
yra didesnės galimybės susirasti darbą ir taip susikurti geresnes
gyvenimo sąlygas.

Kaimo gyventojų

35,0

28,81 (2012 m.)

Kaimo gyventojų (0–24 m.) dalis nuo viso kaimo gyventojų skaičiaus

Prioritetas 4 „Regiono žemės ūkio ir Vidutinis ūkio
kaimo plėtra“
dydis (ha)
Ekologinių ūkių
plotas (ha)

Kelių eismo įvykių skaičius (1000-iui gyventojų) Panevėžio regione
nuo 2010 m., kai siekė 1,44, sumažėjo iki 1,31. Tam įtakos turėjo
gerėjanti vairavimo kultūra bei pėsčiųjų saugojimosi padidėjimas,
paskatinti valstybės mastu vykdomo gyventojų ir vairuotojų švietimo
šiais klausimais.
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(0–24 m.) dalis
nuo viso kaimo
gyventojų
skaičiaus (proc.)
Kaimo turizmo
sodybos (vnt.)

mažėja nuo 2009 m. (siekė 33 proc.). Dalis kaimo gyventojų dėl žemo
gyvenimo lygio ir labai didelio nedarbo kaime emigruoja į kitas
valstybes arba išvyksta gyventi į miestus, kur yra didesnės galimybės
susirasti darbą ir taip susikurti geresnes gyvenimo sąlygas. Dalis jų
išvyksta šeimomis, kartu su vaikais.
25

23 (2011 m.)

Kaimo turizmo sodybų skaičius Panevėžio regione 2009-2011 m.
išaugo nuo 19 iki 23.

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO

Pagrindinės už plano priemonių įgyvendinimą atsakingų vykdytojų nurodomos priemonių
neįgyvendinimo priežastys yra lėšų trūkumas bei neskirtas finansavimas, yra keletas priemonių,
kurios nebuvo įgyvendinamos dėl sumažėjusio jų aktualumo. Taip pat aptariant plano įgyvendinimo
problemas

savivaldybių

administracijų

darbuotojai

nurodė

šias

pagrindines

problemas,

neleidžiančias sparčiau įgyvendinti plane numatytų priemonių, t.y. projektų, atrenkamų ir regioninio
planavimo būdu, įgyvendinamų finansuojant ES struktūrinių fondų lėšomis:
1. Žmogiškųjų išteklių, įskaitant ir viešųjų pirkimų specialistus, trūkumas įgyvendinant
projektus.
2. Viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumas.
Siekiant paspartinti plano priemonių, įgyvendinamų įsisavinant ES struktūrinių fondų
paramą regioninio planavimo būdu, siūlome:
1. Organizuoti Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių – probleminių teritorijų – plėtros
2011–2013 metų programų įgyvendinimo aptarimus ir apsvarstyti galimybes dėl spartesnio jų
įgyvendinimo.
2. Su savivaldybių atstovais aptarti regioninio planavimo būdu atrenkamų projektų
įgyvendinimo eigą, iškylančias problemas bei galimybes paspartinti jų įgyvendinimą.

Vyriausiasis specialistas,
laikinai atliekantis vedėjo pareigas

Jonas Streikus

