PANEVĖŽIO REGIONO 2007-2013 M. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ II KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
Eil. Nr. PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo šaltinis
(-iai)
1.
1.3.2.33.
Pasvalio
rajono
savivaldybės Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio
rajono
130 000
ES lėšos, savivaldybės
administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių administracijos
darbuotojų savivaldybės
biudžetas
tobulinimas
administracinių
įgūdžių administracija
tobulinimas
Planuojami rezultatai: Apmokyti 57 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų.
2.
3.4.1.23. Parengti Panevėžio rajono strateginį Panevėžio rajono 2016-2022 Panevėžio rajono
61 949
ES lėšos, savivaldybės
plėtros planą
m. plėtros strateginis planas
savivaldybės
biudžetas
administracija
Planuojami rezultatai: Parengti Panevėžio rajono savivaldybės 2016-2022 m. plėtros strateginį planą.
3.
3.4.1.5. Biržų m. bendrojo plano parengimas
Biržų miesto bendrojo plano Biržų
rajono
390 047,27
ES lėšos, savivaldybės
parengimas
savivaldybės
biudžetas
administracija
Planuojami rezultatai: Parengti Biržų miesto bendrąjį planą.
4.
4.2.1.49. Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos Kriaunų kaimo kompleksinė Rokiškio
rajono
1 029 284,79
ES lėšos, valstybės
diversifikacijai Rokiškio rajono kaimo vietovėse infrastruktūros plėtra
savivaldybės
biudžetas, savivaldybės
sudarymas
administracija
biudžetas
Planuojami rezultatai: Kompleksiškai sutvarkyti Kriaunų kaimo aikštę, dalį Ežero gatvės, įrengti šaligatvį, dviračių taką.
5.
4.2.1.50. Salų dvaro sodybos pastatų pritaikymas Salų dvaro sodybos parko Rokiškio
rajono
237 988
ES lėšos, savivaldybės
bendruomeninei ir kitai veiklai
sutvarkymas ir pritaikymas savivaldybės
biudžetas
viešajam turizmui
administracija
Planuojami rezultatai: Sukurti ir sutvarkyti esamus turistų traukos objektus, įgyvendinti rinkodaros priemones, pritraukti 1800 turistų per 2 metus po projekto
įgyvendinimo.
6.
3.3.2.104. Psichikos dienos stacionaro (centro) Psichikos dienos stacionaro Panevėžio miesto
1 004 294,38
ES lėšos, valstybės
įkūrimas
(centro) įkūrimas Panevėžio savivaldybės
biudžetas
miesto poliklinikoje
administracija
Planuojami rezultatai: Įkurti psichikos dienos stacionarą Panevėžio miesto poliklinikoje.
7.
1.1.3.12.
Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigų Pasvalio miesto ikimokyklinio Pasvalio
rajono
1 467 300
ES lėšos, savivaldybės
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modernizavimas, pritaikymas įvairių gebėjimų ir ugdymo įstaigų ir bendrojo savivaldybės
biudžetas
poreikių vaikams
lavinimo
įstaigų administracija
modernizavimas
Planuojami rezultatai: Modernizuoti 3 mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas ir / arba priešmokyklinio ugdymo programas.
8.
1.1.3.4. Biržų rajono vaikų lopšelių – darželių Biržų lopšelio – darželio Biržų
rajono
1 655 837
ES lėšos, valstybės
pastatų rekonstravimas ir materialinės bazės ,,Genys“
pastato savivaldybės
biudžetas, savivaldybės
atnaujinimas (6 objektai)
rekonstravimas,
siekiant administracija
biudžetas
efektyvinti
energijos
suvartojimą
Planuojami rezultatai: Modernizuoti 1 ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
9.
1.1.2.11. Daugiafunkcinių centrų steigimas
Universalių
daugiafunkcių Panevėžio rajono
3 239 000
ES lėšos, savivaldybės
centrų
Panevėžio
rajone savivaldybės
biudžetas
steigimas
administracija
Planuojami rezultatai: Planuojama įsteigti 4 universalūs daugiafunkciai centrai Uliūnų, Šilų, Gustonių ir Tiltagalių k., Panevėžio r.
10.
2.3.1.28. Adomynės dvaro sodybos išsaugojimas ir Kupiškio rajono Adomynės Kupiškio
rajono
478 308,58
ES lėšos, savivaldybės
pritaikymas viešoms reikmėms
dvaro tvenkinio išvalymas, savivaldybės
biudžetas
teritorijos sutvarkymas ir administracija
3.2.1.10. Užterštų teritorijų identifikavimas ir pritaikymas
gyventojų
išvalymas
reikmėms
Planuojami rezultatai: Išvalyti Adomynės dvaro tvenkinį.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
būdu)
Nėra
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
1.3.1.7 Bendradarbiavimo ryšių tarp valstybinio, Skirtinga patirtis – galimybė Panevėžio
rajono
35 000
LR
Užsienio
privataus, NVO sektorių ir užsienio partnerių bendradarbiauti
savivaldybės
reikalų ministerijos
stiprinimas
administracija
ir
savivaldybės
biudžeto lėšos
Planuojami rezultatai: Sustiprinti bendradarbiavimo ryšiai tarp Moldovos Jalovenio ir Panevėžio rajono savivaldybių, pasidalinta patirtimi.
2.
4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio
rajono
Panemunio Nemunėlio
1 121 060,75 ES
lėšos,
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sutvarkymas

kadastrinės vietovės Naujasodės ir melioracijos statinių
Savivaldybės
Sipelių kaimuose dalies melioracijos naudotojų asociacija
biudžeto
lėšos,
statinių rekonstravimas
(Rokiškio
rajono
pareiškėjo indėlis
savivaldybės
administracija
projekto partneris)
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti melioracijos statinius Naujasodės ir Sipelių kaimuose.
3.
4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kamajų seniūnijos 1 149 930,00 ES
lėšos,
sutvarkymas
Kamajų ir Duokiškio kadastrinių melioracijos statinių
Savivaldybės
vietovių dalies melioracijos statinių naudotojų asociacija
biudžeto
lėšos,
rekonstravimas
(Rokiškio
rajono
pareiškėjo indėlis
savivaldybės
administracija
–
projekto partneris)
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Kamajų ir Duokiškio kadastrinių vietovių melioracijos statinius.
Eil. Nr. BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Panaudotas finansavimas /
finansavimo šaltinis (-iai)
1.
3.4.1.16. Rengti Kupiškio rajono savivaldybės Kupiškio rajono savivaldybės Kupiškio
rajono
123 636
ES
lėšos,
strateginius veiklos planus
strateginio
veiklos
plano savivaldybės
savivaldybės
parengimas
administracija
biudžetas
Rezultatai: Parengtas Kupiškio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas.
2.
1.1.1.20. Panevėžio rajono švietimo įstaigų pastatų Panevėžio rajono Ramygalos ir Panevėžio
rajono
782 493,59
ES
lėšos,
rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir Velžio vaikų lopšelių-darželių savivaldybės
savivaldybės
atnaujinimas
patalpų ir įrangos atnaujinimas
administracija
biudžetas,
privačios lėšos
Rezultatai: Modernizuotos 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigos.
3.
1.1.1.16. Panevėžio m. ikimokyklinių įstaigų pastatų Panevėžio Kastyčio Ramanausko Panevėžio
miesto 1 073 799,7 ES lėšos, valstybės
rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir lopšelio-darželio pastato, Vilties savivaldybės
biudžetas
atnaujinimas
g.10/18A,
Panevėžys, administracija
rekonstravimas
Rezultatai: Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
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būdu)
Nėra
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
4.2.1.39 Kaimo vietovei svarbių statinių Rokiškio r. savivaldybės pastato Rokiškio rajono
146 072,10
ES
lėšos,
statyba, rekonstravimas, remontas
Antanašės kaime rekonstravimas ir savivaldybės
Savivaldybės
dalies patalpų pritaikymas bibliotekai
administracija
biudžeto
lėšos,
pareiškėjo indėlis
Rezultatai: Atliktas kapitalinis remontas pastatui Antanašės kaime: grindų ir pertvaros 44 kv. m. demontavimo darbai 46,5 kv. m., grindų betonavimo darbai 39
kv.m., durų angos pramušimo, stogo dangos su gegnėmis demontavimo ir montavimo darbai 140 kv. m., panduso pamatų įrengimo darbai 1,7 kub. m.
2.
4.2.1.39 Kaimo vietovei svarbių statinių Suvainiškio mokyklos dalies pastato Rokiškio
rajono
378 535,38
ES
lėšos,
statyba, rekonstravimas, remontas
rekonstravimas
ir
pritaikymas savivaldybės
Savivaldybės
savivaldybės
įstaigų
ir
kaimo administracija
biudžeto
lėšos,
bendruomenės reikmėms
pareiškėjo indėlis
Rezultatai: Apšiltintos buvusios mokyklos sienos, sutvarkyta katilinė, trasa, nuotekų šalinimo kanalizacija, naujai įvesta elektros instaliacija, įrengtas pandusas,
pakeistos durys, langai, permūrytos sienos, įrengta biblioteka, sanitariniai mazgai, pastatas pritaikytas bendruomenės poreikiams ir bibliotekai.
3.
4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio
rajono
Rokiškio Stumbrių
1 149 596
ES
lėšos,
sutvarkymas
kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio melioracijos statinių
Savivaldybės
kadastrinės
vietovės
dalies naudotojų asociacija
biudžeto
lėšos,
melioracijos statinių rekonstravimas
pareiškėjo indėlis
Rezultatai: Rekonstruota 86 ha; griovių-imtuvų ilgis - 7,683 km; rinktuvų ilgis- 9,452 km; sausintuvų ilgis- 22 km, įrengta drenažo žiočių- 75 vnt.; vandens
nuleistuvų- 12 vnt.; drenažo šulinių - 50 vnt.
4.
4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio rajono Obelių, Jūžintų ir Obelių melioracijos
1 149 498
ES
lėšos,
sutvarkymas
Juodupės seniūnijų Gindvilių, Skemų, statinių
naudotojų
Savivaldybės
Pakriaunių, Laibgalių ir Lukštų asociacija
biudžeto
lėšos,
kadastrinių
vietovių
dalies
pareiškėjo indėlis
melioracijos statinių rekonstravimas
Rezultatai: Rekonstruota - 103 ha; griovių-imtuvų ilgis 3,4 km; rinktuvų ilgis – 12,974 km; sausintuvų ilgis 13,448 km įrengta drenažo žiočių -50 vnt.; vandens
nuleistuvų - 27 vnt. požeminių šulinių - 32 vnt. rekonstruotos pralaidos 6 vnt.
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
Pobūdis (galimybė / grėsmė)
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai)

1) 2013 m. birželio 26 d. Europos socialinio fondo agentūra
išsiuntė
pasiūlymą
Kupiškio
rajono
savivaldybės
administracijai teikti paraišką „Strateginio planavimo
dokumentų rengimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ ES
struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP1-4.2VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros
planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai“.

1) Projektas „Strateginio planavimo dokumentų rengimas
Kupiškio rajono savivaldybėje“ prisidės prie Panevėžio
regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės 3.4.1.16
„Rengti Kupiškio rajono savivaldybės strateginius veiklos
planus“ įgyvendinimo.

2) 2013 m. birželio 19 d. Centrinė projektų valdymo agentūra
išsiuntė
pasiūlymą
Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracijai teikti paraišką „Esamų socialinių būstų,
esančių Rokiškio miesto Taikos g. daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose, atnaujinimas“ ES struktūrinei
paramai gauti pagal priemonę VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio
būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“.

2) Projektas „Esamų socialinių būstų, esančių Rokiškio
miesto Taikos g. daugiabučiuose gyvenamuosiuose
namuose, atnaujinimas“ prisidės prie Panevėžio regiono
2007-2013 m. plėtros plano priemonės 3.1.4.18 „Esamų
socialinių būstų modernizavimas Rokiškio rajone“
įgyvendinimo.

3) 2013 m. birželio 19 d. Centrinė projektų valdymo agentūra
išsiuntė
pasiūlymą
Pasvalio
rajono
savivaldybės
administracijai teikti paraišką „Esamų socialinių būstų,
esančių
Pasvalio
miesto
daugiabučiuose
namuose,
atnaujinimas“ ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę
VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės
gerinimas“.

3) Projektas „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio
miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“ prisidės prie
Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės
3.1.4.13 „Socialinio būsto renovavimas Pasvalio mieste“
įgyvendinimo.

4) Projektas „Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų
4) 2013 m. gegužės 31 d. Centrinė projektų valdymo agentūra plėtra, III etapas“ prisidės prie Panevėžio regiono 2007-2013

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

6
išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką Panevėžio miesto m. plėtros plano priemonės 3.3.1.24 „Panevėžio socialinių
savivaldybės administracijai „Panevėžio socialinių paslaugų paslaugų centro paslaugų plėtra“ įgyvendinimo.
centro paslaugų plėtra, III etapas“ ES struktūrinei paramai
gauti pagal priemonę VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
5) 2013 m. gegužės 29 d. Centrinė projektų valdymo agentūra
išsiuntė
pasiūlymą
Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracijai teikti paraišką „Panevėžio lopšelio-darželio
„Pušynėlis“, Alyvų g. 31A, Panevėžys, modernizavimas“ ES
struktūrinei paramai gauti pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-06R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“

5) Projektas „Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“,
Alyvų g. 31A, Panevėžys, modernizavimas“ prisidės prie
Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės
1.1.1.16 „Panevėžio m. ikimokyklinių įstaigų pastatų
rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir
atnaujinimas“ įgyvendinimo.

6) 2013 m. balandžio 15 d. Transporto investicijų direkcija
išsiuntė
pasiūlymą
Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracijai teikti paraišką „Rokiškio miesto J. Biliūno
gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfalbetonio
dangą“ ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę VP2-4.4SM-02-R
„Savivaldos
transporto
infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“

6) Projektas „Rokiškio miesto J. Biliūno gatvės dalies ir
nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfalbetonio dangą“
prisidės prie Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano
priemonės 3.1.3.61 „Rokiškio miesto gatvių infrastruktūros
plėtra ir sutvarkymas“ įgyvendinimo.

7) 2013 m. balandžio 3 d. Europos socialinio fondo agentūra
išsiuntė
pasiūlymą
Panevėžio
rajono
savivaldybės
administracijai teikti paraišką „Teritorijų planavimo
dokumentų rengimas Panevėžio rajone“ ES struktūrinei
paramai gauti pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas“

7) Projektas „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
Panevėžio rajone“ prisidės prie Panevėžio regiono 20072013 m. plėtros plano priemonės 3.4.1.26 „Detalių planų
rengimas Panevėžio rajone“ įgyvendinimo.
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STATISTINIAI RODIKLIAI

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2013 metų II
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013 metų I ketvirtį*
* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.

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

Reikšmė

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)

11,5 proc.

112,75

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
(proc.)
-19

1 928,4 Lt

86,4

-1,1

Pokytis, lyginant
su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
(proc.)
-11,5

Jonas Streikus

5,02

