PANEVĖŽIO REGIONO 2007-2013 M. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ III KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
Eil. Nr. PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo šaltinis
(-iai)
1.
1.3.2.25 Panevėžio r. savivaldybės administracijos Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio rajono
159 446,39
ES lėšos, savivaldybės
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijos darbuotojų
administracinių savivaldybės
biudžetas
didinimas
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administracija
1.3.2.26
Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas administravimo efektyvumo
viešajame sektoriuje
didinimas
Planuojami rezultatai: Apmokyti darbuotojai šiose srityse - viešųjų pirkimų, konfliktų valdymo, vaiko teisių gynimo, korupcijos, teritorijų planavimo bei statybos
teisės, komandinio darbo, seniūnijos veiklos planavimo, darbo kodekso praktinio taikymo, darbuotojų motyvacijos ugdymo, darbo laiko valdymo ir kt.
2.
1.3.2.4 Biržų rajono savivaldybės darbuotojų Biržų rajono savivaldybės Biržų
rajono
305 638,82
ES lėšos, savivaldybės
kvalifikacijos kėlimas ir administracinių gebėjimų politikų ir administracijos savivaldybės
biudžetas
stiprinimas
darbuotojų
kvalifikacijos administracija
tobulinimas
Planuojami rezultatai: Apmokyti 120 Savivaldybės politikų ir administracijos tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
3.
3.4.1.38 Pasvalio rajono plėtros strateginių ir Strateginių planų ir studijos Pasvalio
rajono
140 407
ES lėšos, savivaldybės
trumpalaikių veiklos planų rengimas ir parengimas
savivaldybės
biudžetas
atnaujinimas
administracija
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
Planuojami rezultatai: Parengti Pasvalio rajono plėtros strateginis planas po 2014 m. ir Pasvalio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas bei atsinaujinančių
išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų studija.
4.
3.4.1.35 Rokiškio rajono savivaldybės strateginio Rokiškio rajono strateginio Rokiškio
rajono
95 073,28
ES lėšos, savivaldybės
plėtros plano iki 2022 m. parengimas ir plėtros plano iki 2022 metų savivaldybės
biudžetas
įgyvendinimo priežiūros sistemos įdiegimas
parengimas
administracija
Planuojami rezultatai: Parengtas Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2022 metų ir šio plano priežiūros tvarkos rodiklių sistema.
5.
3.4.1.37 Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016– Biržų rajono savivaldybės Biržų
rajono
141 469,41
ES lėšos, savivaldybės
2020 m. strateginio plano parengimas
plėtros
2016-2020
m. savivaldybės
biudžetas
strateginio plano parengimas
administracija
Planuojami rezultatai: Parengtas Biržų rajono plėtros 2016–2020 m. strateginis planas ir sektorinės studijos.
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6.

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

Joniškėlio miesto bendrojo Pasvalio
rajono
plano ir Pasvalio rajono savivaldybės
savivaldybės
teritorijoje administracija
esančių seniūnijų ir kaimų
gyvenamųjų vietovių teritorijų
ribų nustatymo ir pavadinimų
patikslinimo plano parengimas

556 418,85

ES lėšos, savivaldybės
biudžetas

Planuojami rezultatai: Parengtas Joniškėlio miesto bendrasis planas, kuriuo bus sukurtas pagrindas kitiems specialiesiems ir detaliesiems planams rengti, bus
nustatyti plėtros prioritetai, parengti sprendiniai, optimizuojantys rajono urbanistinę, infrastruktūros ir kitas teritorines struktūras, sudarantys darnios plėtros
sąlygas. Taip pat bus parengtas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pavadinimų
patikslinimo planas, kuris užtikrins darnų gyvenviečių teritorijų funkcionavimą.
7.
3.4.1.17 Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas
Panevėžio miesto teritorijų Panevėžio miesto
401 235,01
ES lėšos, savivaldybės
planavimo
dokumentų savivaldybės
biudžetas
parengimas, III etapas
administracija
Planuojami rezultatai: Parengti Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano tęstiniai teritorijų planavimo dokumentai - laisvos valstybinės žemės ir probleminių
teritorijų Panevėžio mieste detalusis planas, Panevėžio miesto sodų "Ąžuolas", "Šermutas", "Klevas" teritorijose esančių gatvių sklypų ribų planas prilyginamas
detaliajam teritorijų planavimo dokumentui ir pakeistas Panevėžio miesto šilumos ūkio specialusis planas.
8.
3.4.1.10 Kitų Biržų rajono teritorijų planavimo Detaliųjų planų Biržų rajone Biržų
rajono
117 641,74
ES lėšos, savivaldybės
dokumentų rengimas
parengimas
savivaldybės
biudžetas
administracija
Planuojami rezultatai: Parengti sklypų, reikalingų Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems pastatams, kapinėms naudoti, parkams ir sporto aikštynams
įrengti, piliečių nuosavybės teisėms į turėtą žemę atkurti ir kt. detalieji planai (25 vnt.).
9.
3.4.1.22 Rengti specialiuosius planus Panevėžio Teritorijų
planavimo Panevėžio rajono
51 554
ES lėšos, savivaldybės
rajone
dokumentų
rengimas savivaldybės
biudžetas
Panevėžio rajone
administracija
Planuojami rezultatai: Parengtas Ramygalos miesto grąžintinų žemių specialusis planas ir naudingų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialusis
planas.
10.
3.1.3.39. Seniūnijų kelių ir gatvių rekonstravimas
Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio rajono
1 090 052,08
ES lėšos, valstybės
kelių ir gatvių rekonstrukcija savivaldybės
biudžetas, savivaldybės
III etapas (1 dalis)
administracija
biudžetas
Planuojami rezultatai: Rekonstruota Miežiškių mstl. Tilto g. atkarpa, Staniūnų km. Vyčių g. atkarpa ir visa Molainių km. Ąžuolyno g.
11.
3.1.3.46 Tobulinti ir išplėsti gatvių apšvietimo Pasvalio miesto viešosios Pasvalio
rajono
2 585 815,47
ES lėšos, valstybės
tinklus Pasvalio rajone
infrastruktūros plėtra
savivaldybės
biudžetas, savivaldybės
3.1.3.47 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
administracija
biudžetas
asfaltavimas
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Planuojami rezultatai: Rekonstruota projekto teritorijos apšvietimo sistema, įrengti greičio ribojimo kalneliai, atnaujinta privažiavimų ir šaligatvių danga,
sutvarkyta teritorijos aplinka ir atnaujinti mažosios architektūros elementai.
12.

2.3.1.36 Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra

Panevėžio
miesto
galerijos plėtra

dailės Panevėžio miesto
2 127 376,81
ES lėšos, savivaldybės
savivaldybės
biudžetas
administracija
Planuojami rezultatai: Išplėsta Panevėžio miesto dailės galerija, pastatant ~500 m2 Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljoną, kuriame
bus eksponuojami unikalūs autoriniai šamotinės keramikos kūriniai, turistams bus pasiūlytas paslaugų paketas – apžiūrėti sukauptą kolekciją, stebėti kūrybos
procesą ir patiems išbandyti savo jėgas kūryboje bei susipažinti su sukaupta edukacine medžiaga.
13.
3.2.1.1 Širvėnos ežero gamtosauginis tvarkymas ir Širvėnos ežero valymas ir Biržų
rajono
2 604 841,72
ES lėšos, savivaldybės
išvalymas
pakrančių
gamtosauginis savivaldybės
biudžetas
tvarkymas, I etapas, 2 dalis
administracija
Planuojami rezultatai: Išvalytas ežeras nuo perteklinio dumblo, nuosėdų, biogeninių medžiagų ir sutvarkytos ežero pakrantės.
14.
3.1.4.19 Rokiškio rajono viešosios infrastruktūros Rokiškio
Juozo
Tumo- Rokiškio
rajono
924 449,1
ES lėšos, valstybės
pastatų atnaujinimas ir renovacija
Vaižganto gimnazijos pastato, savivaldybės
biudžetas
esančio adresu Taikos g. 17, administracija
Rokiškis, energijos vartojimo
efektyvumo didinimas
Planuojami rezultatai: Pakeisti gimnazijos pastato langai, apšiltinta dalis išorinių sienų ir sutapdintas stogas.
15.
3.3.2.17
Biržų
ligoninės
infrastruktūros Biržų ligoninės pastatų ir Biržų
rajono
557 092,16
ES lėšos, valstybės
modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas
šildymo sistemos renovavimas savivaldybės
biudžetas
administracija
Planuojami rezultatai: Pakeisti ligoninės pastatų seni mediniai langai ir senos medinės lauko durys.
16.
3.1.4.7 Viešosios paskirties pastatų renovavimas
Panevėžio
lopšelio-darželio Panevėžio miesto
1 192 876,38
ES lėšos, valstybės
„Jūratė“ pastato, Palangos g. savivaldybės
biudžetas
28,
Panevėžyje, administracija
rekonstravimas
Planuojami rezultatai: Rekonstruotas Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė" pastatas.
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 Šiuolaikiškų vadybos metodų Bendra Lietuvos157 600
ES lėšos, privačios
modernizavimas įmonėse
diegimas UAB „Panoden“, Danijos
įmonė
investicijos
siekiant didinti įmonės darbo uždaroji
akcinė
našumą ir eksporto apimtis
bendrovė
„Panoden“
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Planuojami rezultatai: Pertvarkyti, optimizuoti UAB „Panoden" gamybos ir pardavimų procesai, įdiegiant pažangias, šiuolaikiškas metodikas, siekiant padidinti
gamybos apimtis, darbo našumą bei pelningumą.
2.

1.1.1.1 Biržų rajono švietimo įstaigų pastatų Biržų
rajono
Kaštonų Biržų
rajono
1 711 955
ES lėšos, valstybės
rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas pagrindinės mokyklos pastato savivaldybės
biudžetas
(9 objektai)
Biržuose, Kaštonų g. 13, administracija
modernizavimas
Planuojami rezultatai: Atlikti pagrindinės mokyklos pastato kapitalinio remonto darbai - išorės sienų ir cokolio bei I a. grindų šiltinimas, dalies šildymo
vamzdynų rūsyje remontas.
3.
4.1.1.17. Sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių Panevėžio rajono Karsakiškio Panevėžio rajono 834 300,00 Lt ES lėšos, savivaldybės
statinių rekonstrukcija
seniūnijos Geležių miestelio savivaldybės
biudžetas
drenažo sistemų atnaujinimas
administracija
Planuojami rezultatai: Atnaujinta drenažo sistema Geležių miestelyje.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
Nėra
Eil. Nr. BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Panaudotas finansavimas /
finansavimo šaltinis (-iai)
1.

1.3.2.4 Biržų rajono savivaldybės darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas ir administracinių gebėjimų
stiprinimas
1.3.2.11 Nuolat kelti Kupiškio rajono Savivaldybės
darbuotojų ir valdžios atstovų kvalifikaciją
1.3.2.16 Panevėžio miesto savivaldybės ir jai
pavaldžių įstaigų administracijos
darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
1.3.2.25 Panevėžio r. savivaldybės administracijos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijos
didinimas

Panevėžio apskrities savivaldybių Panevėžio
rajono
kontrolierių
administracinių savivaldybės
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administracija
administravimo
efektyvumo
didinimas

111 754,5

ES
lėšos,
savivaldybės
biudžetas
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1.3.2.31 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas ir kompetencijos didinimas
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
Rezultatai: Apmokyta 16 apskrities kontrolierių pagal specialiųjų, teisinių ir bendrųjų gebėjimų žinių mokymo programas, gilinančias savivaldybių kontrolierių
profesinę kompetenciją.
2.

1.3.2.25
Panevėžio
rajono
savivaldybės Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio
rajono
146 791,65
ES
lėšos,
administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir darbuotojų
kvalifikacijos savivaldybės
savivaldybės
kompetencijos didinimas
tobulinimas
administracija
biudžetas
1.3.2.26 Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame
sektoriuje
Rezultatai: Suorganizuoti mokymai Savivaldybės politikams, valstybės tarnautojams, darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis ir įstaigų darbuotojams
investicinių projektų įgyvendinimo, viešojo administravimo gebėjimų, supratimo apie ES institucijų veiklą ir pan. srityse.
3.
3.4.1.4 Biržų rajono plėtros strateginio plano Biržų rajono plėtros strateginio Biržų
rajono
81 197,57
ES
lėšos,
atnaujinimas
plano
atnaujinimas
ir savivaldybės
savivaldybės
3.4.1.11 Biržų rajono savivaldybės trumpalaikio Savivaldybės
trumpalaikio administracija
biudžetas
strateginio veiklos plano parengimas
strateginio
veiklos
plano
parengimas
Rezultatai: Atnaujintas Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas ir parengtas Biržų rajono savivaldybės trumpalaikis (3 m.) strateginis plėtros planas.
4.
3.2.40 E-demokratijos paslaugų sistemos sukūrimas E-demokratijos
paslaugų Panevėžio
rajono
195 214,53
ES lėšos, valstybės
Panevėžio rajone
sistemos sukūrimas Panevėžio savivaldybės
biudžetas
rajone
administracija
Rezultatai: Sukurtos šios elektroninės programinės e-demokratijos priemonės: 1) gyventojų pranešimai, prašymai savivaldybei - priemonės gyventojams kreiptis į
savivaldybės institucijas dėl problemų, poreikių bei užtikrinti atgalinį ryšį; 2) gyventojų ir ūkio subjektų informavimas - lankstesnės priemonės savivaldybei
komunikuoti su gyventojais ir ūkio subjektais; 3) dalyvavimas priimant sprendimus ir teisėkūra - priemonės, leidžiančios gyventojams ir ūkio subjektams
dalyvauti sprendimų priėmimo procese; 4) darbo proceso viešumas - savivaldybės institucijų darbo proceso viešinimas elektroninėje terpėje.
5.
3.1.3.62 Respublikos, Perkūno, Kauno gatvių Rokiškio miesto Kauno gatvės Rokiškio
rajono 4 089 136,12 ES lėšos, valstybės
rekonstravimas
rekonstravimo I etapas
savivaldybės
biudžetas,
administracija
savivaldybės
biudžetas
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Rezultatai: Rekonstruota gatvės asfalto danga (ilgis 0,905 km), apšvietimo ir ryšių tinklai; įrengtas šaligatvis (plotis ~1,5–2 m., ilgis ~ 0,905 km), pėsčiųjų–
dviračių takas (plotis ~3 m., ilgis ~0,905 km), autobusų sustojimo vietos (plotis ~3 m), dalyje gatvės, automobilių statymo juosta (plotis ~2 m), eismo saugumo
priemonės.
6.

3.2.1.28 Nenaudojamų gręžinių likvidavimas

Nenaudojamų
gręžinių Rokiškio
rajono
221 322,55
ES
lėšos,
likvidavimas Rokiškio rajone
savivaldybės
savivaldybės
administracija
biudžetas
Rezultatai: Parengta reikalinga techninė dokumentacija ir užsandarinti 23 nenaudojami gręžiniai, esantys Rokiškio rajono Obelių (3 gręžiniai), Kamajų (2
gręžiniai), Panemunėlio (4 gręžiniai), Pandėlio (5 gręžiniai), Juodupės (3 gręžiniai), Jūžintų (3 gręžiniai), Rokiškio kaimiškojoje (2 gręžiniai), Kriaunų (1
gręžinys) seniūnijose.
7.
3.1.4.19 Rokiškio rajono viešosios infrastruktūros Rokiškio
lopšelio-darželio Rokiškio
rajono
322 403,35
ES
lėšos,
pastatų atnaujinimas ir renovacija
"Nykštukas"
pastato savivaldybės
savivaldybės
atnaujinimas, materialinės bazės administracija
biudžetas
atnaujinimas
Rezultatai: Suremontuota dalis Rokiškio lopšelio-darželio "Nykštukas" patalpų, įrengta patalpa, skirta metodinei veiklai, įsigyti baldai ir kompiuterinė įranga.
8.
1.1.1.16 Panevėžio m. ikimokyklinių įstaigų pastatų Panevėžio
lopšelio-darželio Panevėžio
miesto 1 081 637,43 ES lėšos, valstybės
rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir „Papartis" pastato, Dariaus ir savivaldybės
biudžetas
atnaujinimas
Girėno g. 41, Panevėžyje, administracija
rekonstravimas
Rezultatai: Rekonstruotas Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis" pastatas.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
būdu)
1.
3.2.32 „Vieno langelio“ sistemos įdiegimas Panevėžio Vidinių sistemų pritaikymas Panevėžio
rajono
580 428,25
ES
lėšos,
rajone
„Vieno
langelio"
principo savivaldybės
savivaldybės
įgyvendinimo
užtikrinimui administracija
biudžetas
Panevėžio rajono savivaldybėje
Rezultatai: Identifikuotos ir aprašytos Architektūros skyriuje teikiamos paslaugos, sumodeliuota ir įdiegta skyriaus dokumentų valdymo sistema, šia sistema
apmokyti dirbti rajono savivaldybės specialistai.
2.
2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Superlon Baltic“ plėtra UAB
„Superlon
94 653,68
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
užsienio rinkose
Baltic“
lėšos
Rezultatai: Sudalyvauta tarptautinėse parodose Lenkijoje bei išleistas rinkodarinės medžiagos komplektas įmonės ir jos produkcijos pristatymui šiose parodose.
3.

3.1.1.29 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų Vandens tiekimo ir nuotekų UAB
"Pasvalio
tvarkymo tinklų ir nuotekų valyklos projektavimas ir tvarkymo infrastruktūros plėtra vandenys"
statyba Pumpėnų, Saločių mstl., Pajiešmenių, Pasvalyje
Raubonių ir Krinčino aglomeracijoje, Mikoliškio,

2 947 587,28

ES lėšos, valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
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Daujėnų, Žilpamūšio, Valakėlių, Švobiškio, Namišių,
Nairių, Gulbinėnų,
Rezultatai: Išplėsti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai.
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
1.
3.3.1.42
Jaunimo
centro
Rokiškio Kūrybinių
industrijų
bendros VšĮ
Rokiškio
397 622,39
ES lėšos,
savivaldybėje plėtra
strategijos ir bendradarbiavimo tinklo jaunimo
centras
valstybės
Latvijos
ir
Lietuvos
pasienio (Partnerio teisėmis)
biudžetas,
regionuose
savivaldybės
biudžetas
Rezultatai: Atlikta VšĮ Rokiškio jaunimo centro pastato renovacija: pakeistas stogas ir langai, suremontuotos vidaus patalpos, įsigyta naujos įrangos ir baldų,
įkurta meno galerija. Suorganizuotas keramikos pleneras, keramikos, tapybos,tekstilės kūrybiniai užsiėmimai bendruomenei. Mokytojai ir mokiniai dalyvavo
seminaruose, parodose.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
Nėra
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
Pobūdis (galimybė / grėsmė)
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai)

2013 m. liepos 1 d. Transporto investicijų direkcija išsiuntė
pasiūlymą Rokiškio rajono savivaldybės administracijai teikti
paraišką „Rokiškio miesto Gruodžio gatvės nuo Taikos gatvės iki
Aušros gatvės apimant Aušros ir Gruodžio gatvių sankryžą,
rekonstrukcija“ ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę
VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“.

Projektas „Rokiškio miesto Gruodžio gatvės nuo Taikos
gatvės iki Aušros gatvės apimant Aušros ir Gruodžio gatvių
sankryžą, rekonstrukcija“ prisidės prie Panevėžio regiono
2007-2013 m. plėtros plano priemonės 3.1.3.61 „Rokiškio
miesto gatvių infrastruktūros plėtra ir sutvarkymas“
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 III
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013 metų II ketvirtį*
* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Panevėžio apskrities skyriaus vedėja

Parengė: vyriausioji specialistė Kristina Udrienė

Reikšmė

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)

10,7

108,1

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
(proc.)
-6,9

1971,3

87,5

2,22

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

Rasa Daraškevičienė

6,33

