PANEVĖŽIO REGIONO 2007-2013 M. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ I 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.
3.4.1.27. Galimybių studijų, investicinių ir Darni ir kryptinga Panevėžio Panevėžio rajono
100 000
ES lėšos, savivaldybės
techninių projektų paruošimas
rajono plėtra
savivaldybės
biudžetas
administracija
Planuojami rezultatai: Parengtos 3 sektorines studijas: atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, atliekų tvarkymo, kelių ir gatvių rekonstrukcijos III etapo.
2.

1.1.1.35. Kupiškio rajono
vaikų lopšelių – Kupiškio vaikų lopšelio – Kupiškio
rajono
425 302,95
ES lėšos, valstybės
darželių
pastatų rekonstravimas, materialinės darželio
„Saulutė“ savivaldybės
biudžetas
bazės modernizavimas ir atnaujinimas
modernizavimas
administracija
Planuojami rezultatai: Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdymui skirtas patalpas, atnaujinti baldus ir įrangą bei įrengti metodinį kabinetą.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
būdu)
1.
2.2.1.11. Naujų gamybos technologijų diegimas ir AB
„Amilina“
MTTP Akcinė bendrovė
6 213 525
ES lėšos, pareiškėjo
modernizavimas įmonėse
infrastruktūros plėtra kuriant „Amilina“
indėlis
poli- ir oligosacharidų MTTP
bazę
Planuojami rezultatai: Įmonė planuoja sukurti ir pradėti gaminti naujus produktus - augalinės kilmės, natūralius maisto priedus iš kviečių krakmolo gamybos
atliekų. Įgyvendinus investicinį projektą, bus praplėsta turima MTTP bazė, pastatyta ir įrengta nauja moderni laboratorija.
2.
2.2.1.11. Naujų gamybos technologijų diegimas ir Biodujas
naudojančios Uždaroji
akcinė
11 978 000
ES lėšos, pareiškėjo
modernizavimas įmonėse
termofikacinės
elektrinės bendrovė „Agaras“
indėlis
statyba Balandiškių kaime
Planuojami rezultatai: Projekto metu planuojama pastatyti biodujų ruošimo kompleksą kartu su 800 kW elektrinės ir 800 kW šiluminės galios termofikacine
elektrine. Kaip žaliava biodujoms bus naudojamos UAB „Agaras“ gamybinio proceso atliekos, taip pat iš susijusios įmonės ŽŪB "Agaro riešutas" perkamos
žalios masės ir biologinės kilmės atliekų.
3.
1.1.1.31. Pasvalio rajono ikimokyklinio ugdymo ir Pasvalio rajono Pumpėnų Pasvalio
rajono
1 919 994
ES lėšos, valstybės
bendrojo lavinimo įstaigų modernizavimas
vidurinės mokyklos pastato savivaldybės
biudžetas
atnaujinimas ir energetinio administracija
ūkio modernizavimas
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Planuojami rezultatai: Pagerinti Pumpėnų vidurinės mokyklos energetines charakteristikas, numatytos šios energijos taupymo priemonės: langų keitimas naujais
PVC profilio; lauko ir tambūrų durų keitimas naujomis PVC profilio; stiklo blokelių plotų sumažinimas pakeičiant juos langais; stiklo blokelių plotų sumažinimas
šilumą izoliuojančiais skydais; sutapdinto stogo perdangos apšiltinimas ir dangos keitimas; išorės sienų ir cokolio apšiltinimas; grindų virš grunto šiltinimas;
perdangos po nešildoma pastoge šiltinimas; šildymo sistemos ir katilinės rekonstravimas; elektros instaliacijos ir apšvietimo rekonstravimas.
4.
1.1.1.36. Rokiškio rajono mokyklų ir gimnazijų Rokiškio
rajono
Obelių Rokiškio
rajono
1 163 848
ES lėšos, valstybės
rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas gimnazijos pastato Obeliuose, savivaldybės
biudžetas
Rokiškio r. sav., Mokyklos g. administracija
6, modernizavimas
Planuojami rezultatai: Padidinti energijos vartojimo efektyvumą Rokiškio rajono Obelių gimnazijoje. Šio tikslo bus siekiama keičiant mokyklos langus ir duris,
šiltinant sienas su cokoliu iš išorės, šiltinant sutapdintą stogą.
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.
3.1.1.16. Šilumos ūkio rekonstrukcija
Visuomeninės paskirties pastato Panevėžio
rajono 611 096,00 Lietuvos
kaimo
šildymo katilinės modernizavimas
savivaldybės
plėtros 2007-2013
administracija
m.
programos
lėšos:
ES lėšos, Valstybės
biudžeto
lėšos,
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Rezultatai: Planuojama modernizuoti šildymo katilinę.
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.
3.4.1.33. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio Rokiškio
rajono
plėtros Rokiškio
rajono
142 604,38
ES
lėšos,
plėtros plano iki 2015 m. atnaujinimas, sektorinių strateginio plano iki 2015 metų savivaldybės
savivaldybės
studijų parengimas
atnaujinimas
administracija
biudžetas
Rezultatai: Atnaujintas Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 metų.
2.
3.1.4.14. Atnaujinti ir apšildyti daugiabučius namus Daugiabučio gyvenamojo namo Pasvalio
rajono
557 762,07
ES
lėšos,
Pasvalio mieste, Vyšnių ir Taikos g-vių kvartale
Taikos
g.
19,
Pasvalyje, savivaldybės
savivaldybės

3
atnaujinimas,
didinant
jo administracija
biudžetas,
energijos vartojimo efektyvumą
privačios lėšos
Rezultatai: Modernizuotas daugiabutis, t, y. fiziškai susidėvėjęs namas, pakeisti langai, įstiklinti balkonai (lodžijos), apšiltintos fasadinės sienos, rekonstruota
elektros tiekimo sistema, šildymo, šalto ir karšto vandens sistemos, kanalizacijos vamzdynai.
3.
4.2.1.46. Kompleksinis Obelių centrinės dalies Kompleksinis Obelių miesto Rokiškio
rajono 1 138 690,9 ES
lėšos,
sutvarkymas ir plėtra
centrinės dalies sutvarkymas ir savivaldybės
savivaldybės
plėtra
administracija
biudžetas
Rezultatai: Sutvarkytos Obelių viešosios erdvės (Obelių istorijos muziejus, įrengtos patalpos bendruomenei, įrengta poilsio zona, pastatyta kilnojama vasaros
estrada, pavėsinės, suolai, įrengta laužavietė, priėjimas prie ežero, sutvarkyta aplinka, privažiavimo kelias ir šaligatviai, įrengta dviračių stovėjimo aikštelė.
4.
4.2.1.43. Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės Kompleksinis Kamajų miestelio Rokiškio
rajono
886 395,28
ES
lėšos,
dalies sutvarkymas ir plėtra
centrinės dalies sutvarkymas ir savivaldybės
savivaldybės
plėtra
administracija
biudžetas
Rezultatai: Įrengti Vilniaus gatvės pėsčiųjų takai, lietaus nuotekų tinklai, įrengtas viešasis tualetas. Mokyklos stadione įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė, jos
apšvietimas, 6 vnt. suolų, 4 vnt. šiukšlių dėžių. Viešosios erdvės tapo patrauklesnės, gyventojams pagerėjo gyvenamoji aplinka, pagerėjo laisvalaikio ir poilsio
kokybė. Sukurta trūkstama viešoji ir bendruomeninė infrastruktūra patenkina bendruomenės poreikius turėti modernią, šiuolaikišką gyvenamąją aplinką, saugų
gyvenimą, aukštą gyvenimo kokybę.
5.
4.2.1.48. Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio Kompleksinis
Panemunėlio Rokiškio
rajono
794 196,73
ES
lėšos,
stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir geležinkelio stoties centrinės savivaldybės
savivaldybės
plėtra
gyvenvietės dalies sutvarkymas ir administracija
biudžetas
plėtra
Rezultatai: Sutvarkyta skvero teritorija, įrengti pėsčiųjų takai, apželdinta teritorija, įrengta 4 vnt. stacionarių suolų, 2 vnt. šviestuvų, 4 vnt šiukšlių dėžių.
Teritorijoje, esančioje adresu Stoties g. 16 įrengta vaikų žaidimo aikštelė, betoninių trinkelių aikštelė, bei takai ir 6 vnt. suolų, automobilių stovėjimo aikštelė,
pavėsinė. Mokyklos stadione įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė, suolai 100 žiūrovų, įrengtas drenažas, atnaujinta futbolo aikštelės sportinė veja.
6.
3.2.1.13. Vandens telkinių (tvenkinių, upių, Juodžio Lėvens upės baseino vandens Panevėžio
rajono
986 590,28
ES
lėšos,
ežero), esančių Panevėžio rajone išvalymas ir telkinių sutvarkymas
savivaldybės
savivaldybės
pakrančių sutvarkymas
administracija
biudžetas
Rezultatai: Išvalytas ir sutvarkytas Lėvens upės ruožas ties Piniavos kaimu ir Sanžilės upės ištakomis.
7.
3.2.1.13. Vandens telkinių (tvenkinių, upių, Juodžio Nevėžio upės baseino vandens Panevėžio
rajono 2 575 919,68 ES
lėšos,
ežero), esančių Panevėžio rajone išvalymas ir telkinių sutvarkymas
savivaldybės
savivaldybės
pakrančių sutvarkymas
administracija
biudžetas
Rezultatai: Išvalyta Nevėžio upės dalis (ties Miežiškių miesteliu ir nuo Berčiūnų kaimo iki Naujamiesčio miestelio) ir Sanžilės upės dalis.
8.
1.1.1.36. Rokiškio rajono mokyklų ir gimnazijų Energijos vartojimo efektyvumo Rokiškio
rajono 1 008 639,96 ES lėšos, valstybės
rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas
didinimas Rokiškio Senamiesčio savivaldybės
biudžetas,
pradinėje mokykloje
administracija
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Rezultatai: Padidintas energijos vartojimo efektyvumas Rokiškio Senamiesčio pradinėje mokykloje, pakeičiant mokyklos langus ir duris, rekonstruojant
vėdinimo, karšto vandentiekio ir nuotekų, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemas.
9.
1.1.1.20. Panevėžio rajono švietimo įstaigų pastatų Energijos efektyvumo didinimas Panevėžio
rajono 1 316 325,99 ES lėšos, valstybės
rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir Linkaučių
pagrindinėje Linkaučių
biudžetas,
atnaujinimas
mokykloje
pagrindinė mokykla
Rezultatai: Padidintas energijos vartojimo efektyvumas Rokiškio Senamiesčio pradinėje mokykloje, pakeičiant mokyklos langus ir duris, rekonstruojant
vėdinimo, karšto vandentiekio ir nuotekų, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemas.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
būdu)
1.
1.3.2.41. Rokiškio rajono savivaldybės dokumentų
valdymo ir finansų valdymo sistemų sukūrimas ir
diegimas

biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso

Rokiškio rajono savivaldybės Rokiškio
rajono 2 797 375,26 ES
lėšos,
dokumentų valdymo ir finansų savivaldybės
savivaldybės
valdymo sistemų sukūrimas ir administracija
biudžetas
diegimas
Rezultatai: Įdiegtos 2 sistemos: dokumentų ir finansų valdymo sistemos. Vyko darbuotojų mokymai (237 asmenys).
2.
2.2.1.11. Naujų gamybos technologijų diegimas ir AB „Lietkabelis“ produktyvumo Akcinė
bendrovė 8 323 837,6 ES
lėšos,
modernizavimas įmonėse
didinimas diegiant modernias „Lietkabelis“
pareiškėjo indėlis
technologijas
Rezultatai: Įsigytos ir naujai įrengtos dvi technologinės linijos: 1. Pilnai automatizuota automobilinių laidų gamybos linija; 2. Pilnai automatizuota užpildinių
laidų ir kabelių gamybos linija.
3.
2.1.3.3 Elektroninio verslo sukūrimas
AB „Lietkabelis“ darbo našumo Akcinė
bendrovė
218 028
ES
lėšos,
didinimas sukuriant ir įdiegiant „Lietkabelis“
pareiškėjo indėlis
įmonės poreikiams pritaikytą
verslo valdymo sistemą
Rezultatai: Įdiegta verslo valdymo sistema.
4.
2.1.3.3. Elektroninio verslo sukūrimas
UAB „Metalistas LT“ verslo Uždaroji akcinė
176 050
ES
lėšos,
produktyvumo didinimas diegiant bendrovė
pareiškėjo indėlis
verslo valdymo sistemą
„Metalistas LT“
Rezultatai: Įdiegti verslo valdymo programiniai moduliai.
5.
2.1.3.3. Elektroninio verslo sukūrimas
AB
„Naujoji
Ringuva“ AB
„Naujoji
34 659
ES
lėšos,
elektroninio
verslo
diegimo Ringuva“
pareiškėjo indėlis
projektas
Rezultatai: Patobulintas įmonėje gaminamų produktų savikainos skaičiavimas, pereinant nuo pridėtinių sąnaudų paskirstymo pagal produkto vertę iki tikslaus
sąnaudų paskirstymo pagal pagamintam produktui tiksliai atliekamus darbus bei pridėtinių sąnaudų paskirstymą pagal produkto svorį arba tūrį.
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6.

3.3.2.17.
Biržų
ligoninės
infrastruktūros Ambulatorinių, stacionarinių bei Viešoji įstaiga Biržų 2 045 500
ES
lėšos,
modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
valstybės
paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ
biudžetas
Biržų ligoninėje
Rezultatai: Atlikti pastato rangos darbai: patalpų remontas ir įrangos įsigijimas. Įgyvendinus projektą, pagerėjo kokybiškų ambulatorinių konsultacijų, dienos
chirurgijos, priėmimo-skubios pagalbos, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų prieinamumas Biržų rajone, sumažėjo skirtumai
tarp didžiuosiuose miestuose ir rajonuose teikiamų paslaugų kokybės, padidės įstaigos veiklos apimtys.
7.
1.1.1.15. Panevėžio m. Švietimo įstaigų pastatų VšĮ
Panevėžio
Kazimiero Panevėžio miesto 1 701 816,31
ES
lėšos,
renovacija (5 pastatai)
Paltaroko gimnazijos pastato savivaldybės
valstybės
Panevėžyje, Vysk. K. Paltaroko administracija
biudžetas
g. 18, rekonstravimas
Rezultatai: Renovuotas Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pastatas, pakeisti langai, durys, apšiltintos išorės sienos, apšiltintos perdangos, šlaitinis
stogas bei sutapdintas stogas, rekonstruota šildymo sistema, karšto vandens sistema, apšvietimo sistema, elektros sistema, vėdinimo sistema, šalto vandens
sistema, kanalizacijos sistema.
8.
1.2.3.23. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo Mokyklos
bendruomenės Rokiškio
rajono 924 462,09
ES
lėšos,
centro infrastruktūros plėtra ir suaugusiųjų profesinių bendradarbiavimo formų plėtra savivaldybės
valstybės
kompetencijų tobulinimas
pietryčių, vidurio šiaurės ir administracija
biudžetas
šiaurės rytų Lietuvos regionų
mokyklose
Rezultatai: Įgyvendinant projektą buvo siekiama skatinti mokyklos bendruomenės aktyvesnį bendradarbiavimą, gerinant mokymo ir mokymosi prieinamumą,
stiprinant visavertes ugdymo ir ugdymosi sąlygas, kuriant saugesnę mokymo ir mokymosi aplinką, didinant veiklos plėtojimo galimybes, ugdant asmenines ir
socialines kompetencijas remiantis Patyrimo pedagogika.
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 pastatų Rokiškio
rajono
142 718,72
Lietuvos
kaimo
statyba, rekonstravimas, remontas
kaimuose turto pagerinimo darbai savivaldybės
plėtros 2007-2013
plėtojant
bendruomenių
veiklos administracija
m.
programos
galimybes
lėšos:
ES
lėšos,
Valstybės
biudžeto
lėšos,
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Savivaldybės
biudžeto lėšos
Rezultatai: Atlikti Čivilių bibliotekos, Pakriaunių bibliotekos ir Sėlynės kaimo bendruomenės patalpų ir sanitarinio mazgo, panduso įrengimo darbai.
2.
4.1.1.20. Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio rajono Kazliškio ir Rokiškio Žiobiškio
1 147 724
Lietuvos
kaimo
sutvarkymas
kaimiškosios seniūnijų Žiobiškio, melioratorių
plėtros 2007-2013
Kazliškio ir Bajorų kadastrinių naudotojų
statinių
m.
programos
vietovių dalies melioracijos statinių asociacija
lėšos:
rekonstravimas
Rokiškio
rajono
ES
lėšos,
savivaldybės
Valstybės
administracija
biudžeto
lėšos,
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Rezultatai: Nusausinta drenažu 65,6 ha, rekonstruota 0,698 km griovių, rekonstruota drenažo sistemų - 9,718 km rinktuvų, 18,627 km sausintuvų.
3.
4.1.1.20. Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Laibgalių
944 656
Lietuvos
kaimo
sutvarkymas
Laibgalių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių
plėtros 2007-2013
melioracijos statinių rekonstravimas
naudotojų asociacija
m.
programos
Rokiškio
rajono
lėšos:
savivaldybės
ES
lėšos,
administracija
Valstybės biudžeto
lėšos,
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Rezultatai: Nusausinta drenažu 56,0ha, rekonstruota 4,33 km griovių, atstatyta drenažo linijų 8,25 km rinktuvų, 6,252 km sausintuvų.
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
Pobūdis (galimybė / grėsmė)
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

1) 2013 m. kovo 13 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
išsiuntė
pasiūlymą
Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracijai teikti paraišką „Panevėžio lopšelio-darželio
„Rūta“, Alyvų g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas“ ES
struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP3-3.4ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu
lygiu.

1) Projektas „Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“, Alyvų
g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas“ prisidės prie Panevėžio
regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės 1.1.1.15
„Panevėžio m. švietimo įstaigų pastatų renovacija (5
pastatai)“ įgyvendinimo.

2) Projektas „Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir
gatvių rekonstrukcija III etapas (1 dalis)“ prisidės prie
2) 2013 m. vasario 27 d. Transporto investicijų direkcija išsiuntė Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės
pasiūlymą Panevėžio rajono savivaldybės administracijai 3.1.3.40 „Pagrindinių kelių (žvyrkelis) rekonstravimas,
teikti paraišką „Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių juos išasfaltuojant“ įgyvendinimo.
rekonstrukcija III etapas (1 dalis)“ ES struktūrinei paramai
gauti pagal priemonę VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos 3) Projektai „Strateginių planų ir studijos parengimas“,
transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtra“.
„Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų
parengimas“ ir „Biržų rajono savivaldybės plėtros 20163) 2013 m. vasario 1 d. Europos socialinio fondo agentūra 2020 m. strateginio plano parengimas“ prisidės prie
išsiuntė pasiūlymus teikti paraiškas: Pasvalio rajono Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonių
savivaldybės administracijai - „Strateginių planų ir studijos 3.4.1.28 „Rengti galimybių studijas bendruosius ir
parengimas“, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai - specialiuosius planus Pasvalio rajone: pramonės šakų;
„Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų paslaugų; transporto; turizmo; verslo infrastruktūros;
parengimas“, Biržų rajono savivaldybės administracijai - inovacijų diegimo ir įmonių modernizavimo“, 3.4.1.35
„Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginio „Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano
plano parengimas“ ES struktūrinei paramai gauti pagal iki 2022 m. parengimas ir įgyvendinimo priežiūros
priemonę
VP1-4.2-VRM-02-R
„Regioninės
plėtros sistemos įdiegimas“ ir 3.4.1.37 „Biržų rajono
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.
parengimas“ įgyvendinimo.

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

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2013 metų I
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2012 metų IV 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.)

14,2 proc.

114,5

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
(proc.)
8,39

1950,6 Lt

87,4

2,7

Pokytis, lyginant
su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
(proc.)
-7,79

Jonas Streikus

2,51

