SUSITIKIMO – PASITARIMO ATASKAITA
DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS
PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2014 m. kovo 19 d.
Panevėžys
2014 m. kovo 19 d. Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities
skyriuje vyko skyriaus organizuotas teminis susitikimas/pasitarimas dėl Pasvalio rajono
savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo.
Susitikime dalyvavo Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus
darbuotojai ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už projektų
įgyvendinimą.
Susitikimo pradžioje informuota, kad 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 35 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d.
nutarimo Nr. 588 „Dėl probleminių teritorijų plėtros programų patvirtinimo“ pakeitimo“
patikslintas programos 2.2 priemonės pavadinimas ir lėšų poreikis priemonės įgyvendinimui.
Vietoje „Įrengti Pasvalyje socialinį būstą“ įrašyta „Įrengti Pasvalyje socialinius būstus ir atnaujinti
esamus socialinius būstus daugiabučiuose namuose“. Viso priemonei įgyvendinti vietoje 3,259 mln.
Lt, numatyta 3,294 mln. Lt Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų.
Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos
paskirtis – nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros priemones,
siekiant tikslingai panaudoti lėšas, skirtas nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti –
teritoriniams socialiniams ir ekonominiams netolygumams tarp Lietuvos regionų ir juose mažinti ir
teritorinei socialinei sanglaudai šalyje didinti.
Pasitarimo metu apžvelgta Pasvalio rajono savivaldybės probleminės teritorijos 2011–2013
metų programa, analizuota projektų eiga, jų įgyvendinimo metu kylančios problemos, svarstyti
galimi problemų sprendimo būdai.
Apibendrinant konstatuota, kad programos įgyvendinimas vyksta gana sklandžiai, tik trys
priemonės dėl Valstybės biudžeto lėšų trūkumo nepradėtos įgyvendinti. T. y. „Rekonstruoti
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką ir jos filialus“, „Statyti Pasvalio krašto muziejaus
priestatą ir įsigyti įrangą“ ir „Renovuoti Pasvalio rajono mokyklų sporto aikšteles“.
Probleminės teritorijos plėtros programos tikslo – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies
vidurkiui – įgyvendinimui iš viso numatyti 7 uždaviniai su 35 priemonėmis. Nemažai Pasvalio
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rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo
priemonių projektų baigti įgyvendinti, dauguma įgyvendinami, pasirašytos beveik visos projektų
finansavimo ir administravimo sutartys, vyksta projektavimo bei statybos darbai.
Probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos uždavinių įgyvendinimas:
1 uždavinio – kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios
aplinkos patrauklumą – įgyvendinimui numatytos 5 priemonės. 1.4 priemonė „Modernizuoti ir
plėtoti Pasvalio rajono savivaldybės transporto infrastruktūrą“ ir 1.5 priemonė „Gerinti Lėvens upės
ir jos tvenkinio būklę Pasvalio mieste“ baigtos įgyvendinti. Iš 8 projektų, 5 projektai baigti
įgyvendinti „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos
rekonstrukcijos II etapas“, „Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II
etapas“, „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo
darbai“, „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ ir „Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės
gerinimas Pasvalio mieste“. 1 projektas baigiamas „Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo
aikštės rekonstrukcija“ – išmokėta 88,3 proc. ES paramos.
2 uždavinio – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą –
įgyvendinimui numatytos 2 priemonės. Iš 12 projektų, 1 projektas baigtas įgyvendinti „Daugiabučio
gyvenamojo namo Taikos g. 19, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant
jo energijos efektyvumą“, 4 projektai baigiami – „Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 24,
Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“,
„Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 27, Pasvalyje rekonstravimas – namo atnaujinimas
pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“, „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 4,
Pasvalyje rekonstravimas – namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“,
„Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų g. 72 A, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą“ – jiems išmokėta daugiau nei 90 proc. ES paramos. Patikslinus programos
2.2 priemonės pavadinimą į „Įrengti Pasvalyje socialinius būstus ir atnaujinti esamus socialinius
būstus daugiabučiuose namuose“ Pasvalio rajono savivaldybės administracija galėjo pradėti
įgyvendinti dar vieną projektą „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose
namuose, atnaujinimas“.
3 uždavinio – kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą –
įgyvendinimui numatytos 2 priemonės. 3.2 priemonė „Atnaujinti ir plėtoti Pasvalio rajono
savivaldybės kaimus – gerinti socialinę ir fizinę infrastruktūrą“ baigta įgyvendinti. Iš 7 projektų, 3
projektai baigti įgyvendinti „Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas“, „Kiemėnų,

3

Žilpamūšio kaimų sporto salių remontas“ ir „Joniškėlio bažnyčios kapitalinio remonto darbai“, 2
baigiami įgyvendinti „Tetirvinų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ – išmokėta 89 proc.
ES paramos, „Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ – išmokėta 78,2 proc. ES
paramos. Likusiems kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros projektams išmokėta nuo
6 iki 43,5 proc. ES paramos.
4 uždavinio – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas – įgyvendinimui numatytos 2
priemonės. Projektus įgyvendina Vietos veiklos grupė iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
paramos lėšų. Įpusėta rengti Pasvalio rajono integruotą 2007–2013 metų vietos plėtros strategiją
gyvenimo kokybei kaime gerinti bei vykdomi vietos veiklos grupės ir potencialių pareiškėjų
mokymai vietos plėtros strategijai įgyvendinti.
5 uždavinio – plėtoti socialinę infrastruktūrą – įgyvendinimui numatyta 17 priemonių, iš
kurių 7 jau baigtos įgyvendinti. Dėl Valstybės biudžeto lėšų trūkumo 3 priemonės „Rekonstruoti
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką ir jos filialus“, „Statyti Pasvalio krašto muziejaus
priestatą ir įsigyti įrangą“ ir „Renovuoti Pasvalio rajono mokyklų sporto aikšteles“ nebuvo pradėtos
įgyvendinti. Baigtas įgyvendinti didelės apimties projektas „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros,
skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos,
priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“
įgyvendinantis 4 priemones „Plėtoti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas“, „Plėtoti viešosios
įstaigos Pasvalio ligoninės dienos chirurgijos paslaugas“, „Gerinti viešosios įstaigos Pasvalio
ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus paslaugų infrastruktūrą“, „Gerinti Pasvalio
ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas“. Taip pat baigti „Pasvalio psichikos dienos
stacionaro įkūrimas“, „Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“,
„Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“ bei „Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir
neįgaliems asmenims Pasvalio rajone“ projektai. Rekonstruotas ir modernizuotas Pasvalio ligoninės
Terapijos ir neurologijos skyrius. Baigiamam įgyvendinti „Universalių daugiafunkcinių centrų
kaimo vietovėse steigimas“ projektui išmokėta 78,8 proc. ES paramos lėšų.
6 uždavinio – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo
problemoms spręsti – įgyvendinimui numatytos 4 priemonės. Už šių priemonių įgyvendinimą
atsakinga Panevėžio teritorinė darbo birža. 2011–2013 m. įsteigtos 43 darbo vietos, buvo išmokėta
291 202 Lt subsidijų individualiai veiklai pagal verslo liudijimus, organizuoti viešieji darbai,
remiamas laikinas užimtumas, tobulinami darbo įgūdžiai.

4

7 uždavinio – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus – įgyvendinimui numatytos 3 priemonės,
kurios visos baigtos įgyvendinti, t. y. įgyvendinti visi 5 projektai: du „Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“ projektai, „Pasvalio rajono
savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono
plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas“, „Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas“ ir
„Pasvalio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano parengimas“.
Pasitarimo, įvykusio 2014 m. kovo 19 d. Regioninės plėtros departamento prie VRM
Panevėžio apskrities skyriuje, dėl Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros
2011–2013 metų programos įgyvendinimo, išvada ta, kad Pasvalio rajono savivaldybės –
probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programa įgyvendinama gana sklandžiai. Jei būtų
skirtas finansavimas „Rekonstruoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką ir jos filialus“,
„Statyti Pasvalio krašto muziejaus priestatą ir įsigyti įrangą“ ir „Renovuoti Pasvalio rajono mokyklų
sporto aikšteles“ visos programoje numatytos priemonės būtų įgyvendintos.

Vedėja

Rasa Daraškevičienė

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimas

Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
Uždavinys – kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą
Rekonstruoti Pasvalio miesto
- Projekto „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“
Vilniaus–Taikos–Vilties gatvių
veiklų pradžia – 2009-12-30, pabaiga – 2012-11-30; projekto vertė sutartyje – 2 794 879,50 Lt (ES – 2
teritorijoje viešąją infrastruktūrą
375 645,64 Lt, VB – 209 615,96 Lt, SB – 209 617,90 Lt); išmokėta lėšų – 2 686 496,54 Lt (ES – 2 283
520,20 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
- Projekto „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2013-08-20, pabaiga –
2015-07-31; projekto vertė sutartyje – 2 258 441,95 Lt (ES – 1 919 675,65 Lt, VB – 169 383,15 Lt, SB
– 169 383,15 Lt); išmokėta lėšų – 0 Lt.
Rekonstruoti centrinę Pasvalio
- Projekto „Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“ veiklų pradžia – 2009-11Vytauto Didžiojo aikštę su prieigomis
24, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 4 485 000,00 Lt (ES – 3 812 250,00 Lt, VB – 336
ir tiltą per Svalios upelį
375,00 Lt, SB – 336 375,00 Lt); išmokėta lėšų – 4 178 895,92 Lt (ES – 3 626 689,46 Lt).
Plėtoti aktyvaus poilsio infrastruktūrą - Projekto „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone“ veiklų pradžia – 2012-09-28, pabaiga
ir turizmo produktų kūrimą Pasvalio
– 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 1 320 383,00 Lt (ES – 1 122 325,00 Lt, SB – 198 058,00 Lt);
rajone
išmokėta lėšų – 116 784,62 Lt (ES – 99 266,90 Lt).
Modernizuoti ir plėtoti Pasvalio rajono - Projekto „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos
savivaldybės transporto infrastruktūrą
rekonstrukcijos II etapas“ veiklų pradžia – 2010-11-23, pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė sutartyje –
2 049 865,14 Lt (ES – 1 824 487,29 Lt, VB – 225 377,85 Lt, SB – 96 590,50 Lt); išmokėta lėšų – 1 984
480,62 Lt (ES – 1 895 178,99 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
- Projekto „Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas“ veiklų pradžia –
2010-11-23, pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė sutartyje – 2 049 865,14 Lt (ES – 1 824 487,29 Lt,
VB – 225 377,85 Lt, SB – 96 590,50 Lt); išmokėta lėšų – 1 984 480,62 Lt (ES – 1 895 178,99 Lt).
Projektas baigtas įgyvendinti.
Gerinti Lėvens upės ir jos tvenkinio
- Projekto „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ veiklų pradžia – 2010-10-06, pabaiga – 2014būklę Pasvalio mieste
01-30; projekto vertė sutartyje – 2 561 563,00 Lt (ES – 2 177 328,50 Lt, SB – 384 234,50 Lt); išmokėta
lėšų – 2 561 563,00 Lt (ES – 2 177 328,50 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
- Projekto „Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste“ veiklų pradžia – 2012-03-09,
pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 897 396,29 Lt (ES – 807 656,66 Lt, SB – 89 739,63
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Eil.
Nr.

2.
2.1.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimas

Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
Lt); išmokėta lėšų – 897 396,29 Lt (ES – 807 656,66 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Uždavinys – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą
Atnaujinti Pasvalio miesto centrinės
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 24, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas
dalies daugiabučius gyvenamuosius
pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31;
namus
projekto vertė sutartyje – 462 530,42 Lt (ES – 370 024,33 Lt, privačios lėšos – 92 506,09 Lt); išmokėta
lėšų – 437 857,12 Lt (ES – 352 503,64 Lt).
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 28, Pasvalyje rekonstravimas – namo atnaujinimas
pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31;
projekto vertė sutartyje – 1 351 127,56 Lt (ES – 1 080 902,05 Lt, privačios lėšos – 270 225,51 Lt);
išmokėta lėšų – 579 412,46 Lt (ES – 528 384,09 Lt).
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 19, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas
pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2012-11-30;
projekto vertė sutartyje – 587 040,00 Lt (ES – 469 632,00 Lt, privačios lėšos – 117 408,00 Lt); išmokėta
lėšų – 557 762,07 Lt (ES – 446 209,66 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 27, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas
pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-10-31;
projekto vertė sutartyje – 1 148 251,99 Lt (ES – 918 601,59 Lt, privačios lėšos – 229 650,40 Lt);
išmokėta lėšų – 1 077 301,70 Lt (ES – 876 555,20 Lt).
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 4, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas
pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2014-03-31;
projekto vertė sutartyje – 881 785,01 Lt (ES – 705 428,00 Lt, privačios lėšos – 176 357,01 Lt); išmokėta
lėšų – 833 243,60 Lt (ES – 705 428,00 Lt).
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Gėlių g. 3, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas
pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31;
projekto vertė sutartyje – 534 230,00 Lt (ES – 427 384,00 Lt, privačios lėšos – 106 846,00 Lt); išmokėta
lėšų – 173 366,20 Lt (ES – 164 336,00 Lt).
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 6, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-25, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 1
329 097,62 Lt (ES – 1 063 278,09 Lt, privačios lėšos – 265 819,53 Lt); išmokėta lėšų – 360 877,94 Lt
(ES – 352 499,04 Lt).
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 23, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos
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Eil.
Nr.

2.2.

3.
3.1.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimas

Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-16, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 1
211 978,91 Lt (ES – 969 583,12 Lt, privačios lėšos – 242 395,79 Lt); išmokėta lėšų – 20 414,00 Lt (ES
– 16 331,20 Lt).
- Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų g. 72 A, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-25, pabaiga – 2013-05-31; projekto vertė sutartyje –
575 277,49 Lt (ES – 460 221,98 Lt, privačios lėšos – 115 055,51 Lt); išmokėta lėšų – 559 032,70 Lt (ES
– 447 226,15 Lt).
- Projekto „Daugiabučio namo, esančio Vyšnių g. 12, Pasvalyje atnaujinimas (modernizavimas) veiklų
pradžia – 2012-04-20, pabaiga – 2013-11-30; projekto vertė sutartyje – 1 172 514,00 Lt (ES – 945
830,22 Lt, privačios lėšos – 226 683,78 Lt); išmokėta lėšų – 21 344,40 Lt (ES – 17 217,86 Lt).
Įrengti Pasvalyje socialinius būstus ir - Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ veiklų pradžia – 2011-04-20,
atnaujinti esamus socialinius būstus
pabaiga – 2013-11-30; projekto vertė sutartyje – 1 532 086,11 Lt (ES – 1 302 273,19 Lt, SB – 229
daugiabučiuose namuose
812,92 Lt); išmokėta lėšų – 761 064,97 Lt (ES – 646 905,22 Lt).
- Projekto „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“,
veiklų pradžia – 2013-12-31, pabaiga – 2015-02-28; projekto vertė sutartyje – 71 422,63 Lt (ES – 57
138,10 Lt, SB – 14 284,53 Lt); išmokėta lėšų – 0 Lt.
Uždavinys – kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą
Kompleksiškai atnaujinti kaimų
- Projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas I etapas“ veiklų
viešąją infrastruktūrą: įrengti
pradžia – 2011-05-19, pabaiga – 2014-06-30; projekto vertė sutartyje – 3 150 055,74 Lt (ES – 2 677
šaligatvių ir gatvių apšvietimą,
547,37 Lt, VB – 236 254,18 Lt, SB – 236 254,19 Lt); išmokėta lėšų – 1 370 841,39 Lt (ES – 1 199
rekonstruoti gatves ir kelius, sutvarkyti
881,39 Lt).
ir išplėsti esamą viešąją infrastruktūrą - Projekto „Tetirvinų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2011-04-29, pabaiga –
2014-01-31; projekto vertė sutartyje – 912 121,50 Lt (ES – 775 302,98 Lt, VB – 68 408,26 Lt, SB – 68
410,26 Lt); išmokėta lėšų – 806 369,21 Lt (ES – 689 904,34 Lt).
- Projekto „Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2011-04-29, pabaiga –
2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 983 889,93 Lt (ES – 836 306,44 Lt, VB – 73 790,88 Lt, SB – 73
792,61 Lt); išmokėta lėšų – 769 830,55 Lt (ES – 657 867,07 Lt).
- Projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas II etapas“ veiklų
pradžia – 2011-06-09, pabaiga – 2013-09-30; projekto vertė sutartyje – 3 286 830,18 Lt (ES – 2 793
805,65 Lt, VB – 246 512,26 Lt, SB – 246 512,27 Lt); išmokėta lėšų – 204 987,50 Lt (ES – 174 239,37
Lt).
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Eil.
Nr.
3.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimas

Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
Atnaujinti ir plėtoti Pasvalio rajono
- - Projekto „Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas“ veiklų pradžia – 2011-02-01, pabaiga –
savivaldybės kaimus – gerinti
2012-07-31; projekto vertė sutartyje – 772 113,00 Lt (ES – 382 866,00 Lt, VB – 234 824,00 Lt, SB –
socialinę ir fizinę infrastruktūrą
127 622,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
- - Projekto „Joniškėlio bažnyčios kapitalinio remonto darbai“ veiklų pradžia – 2011-03-18, pabaiga –
2012-12-25; projekto vertė sutartyje – 903 375,00 Lt (ES – 464 062,50 Lt, VB – 284 625,50 Lt, SB –
154 687,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
- - Projekto „Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų sporto salių remontas“ veiklų pradžia – 2011-04-13, pabaiga –
2012-12-01; projekto vertė sutartyje – 896 258,00 Lt (ES – 460 406,25 Lt, VB – 282 382,75 Lt, SB –
153 469,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Uždavinys – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas
Įgyvendinti vietos veiklos grupės
- Projekto „Pasvalio rajono integruota 2007-2013 metų vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime
strategiją
gerinti“ veiklų pradžia – 2009-09-29, pabaiga – 2015-09-15; projekto vertė sutartyje 8 870 000,00 Lt
(ES – 7 096 000,00 Lt, VB – 1 774 000,00 Lt, SB – 976 395,00 Lt); išmokėta lėšų – 4 121 889,00 Lt
(ES – 3 754 877,00 Lt).
Suteikti strategiją administruojantiems - Projekto „VVG ir potencialių pareiškėjų mokymai Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ veiklų
asmenims ir potencialiems vietos
pradžia – 2009-09-29, pabaiga – 2015-09-15; projekto vertė sutartyje 300 000,00 Lt (ES – 240 000,00
projektų vykdytojams naujų žinių ir
Lt, VB – 60 000,00 Lt); išmokėta lėšų – 199 897,00 Lt (ES – 199 897,00 Lt).
įgūdžių, susijusių su LEADER metodo
įgyvendinimu
Uždavinys – plėtoti socialinę infrastruktūrą
Pritaikyti gyvenamąją aplinką
- 2011–2013 m. 12 būstų pritaikyta neįgaliesiems, įrengtas 1 keltuvas, iš valstybės skirta 75 692,91 Lt ir
neįgaliesiems
iš savivaldybės biudžeto 18 195,41 Lt.
Rekonstruoti Pasvalio kultūros centrą - 2011–2013 m. Pasvalio kultūros centrui rekonstruoti skirta ir panaudota 1 127 000,00 Lt Valstybės
biudžeto lėšų.
Rekonstruoti Pasvalio Mariaus
- Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir jos filialų rekonstravimui finansavimas neskirtas.
Katiliškio viešąją biblioteką ir jos
filialus
Rekonstruoti ir modernizuoti Pasvalio - 2011 –2012 m. skirta ir panaudota 1 500 000,00 Lt Valstybės biudžeto lėšų. Projektas baigtas
ligoninės Terapijos ir neurologijos
įgyvendinti.
skyrių

9

Eil.
Nr.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimas

Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
Plėtoti ambulatorinės reabilitacijos
- Projekto „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų,
paslaugas
ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ veiklų pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-01-16; projekto
vertė – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Plėtoti ir tobulinti Pasvalio rajono
- Projekto „E. Sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“
sveikatos priežiūros įstaigų bendrąją
vykdytojas – Rokiškio ligoninė. VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras yra šio
informacinę sistemą
projekto partneris.
Plėtoti viešosios įstaigos Pasvalio
- Projekto „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų,
ligoninės dienos chirurgijos paslaugas
ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ veiklų pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-01-16; projekto
vertė – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Gerinti viešosios įstaigos Pasvalio
- Projekto „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų,
ligoninės Priėmimo ir skubiosios
ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo
pagalbos skyriaus paslaugų
gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ veiklų pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-01-16; projekto
infrastruktūrą
vertė – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Gerinti Pasvalio ligoninės palaikomojo - Projekto „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų,
gydymo ir slaugos paslaugas
ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ veiklų pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-01-16; projekto
vertė – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Įkurti Pasvalio psichikos dienos
- Projekto „Pasvalio psichikos dienos stacionaro įkūrimas“ veiklų pradžia – 2010-09-30, pabaiga – 2012stacionarą
09-30; projekto vertė sutartyje – 1 438 886,00 Lt (ES – 1 223 053,10 Lt, VB – 215 832,90 Lt);
išmokėta lėšų – 1 438 586,00 Lt (ES – 1 222 798,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Įrengti ir renovuoti kaimo gyvenviečių - 2011 m. įgyvendintas projektas „Pasvalio rajono savivaldybės sausinimo sistemų dalies hidrotechninių
ir bendrojo naudojimo laukų
statinių rekonstrukcija“. Projekto vertė 974 177,64 Lt (ES – 543 446,21 Lt , VB – 333 313,66 Lt, SB –
sausinimo sistemas, vandens
97 417,77 Lt).
nuvedamąjį tinklą ir jų hidrotechninius - 2012 m. įgyvendintas projektas „Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone“. Projekto vertė 1
įrenginius
331 206,36 Lt (ES – 714 742,54 Lt, VB – 438 374,95 Lt, SB – 178 088,87 Lt).
Statyti Pasvalio krašto muziejaus
- Dėl lėšų trūkumo priemonė nebuvo įgyvendinama.
priestatą ir įsigyti įrangą
Renovuoti Pasvalio rajono mokyklų
- Dėl lėšų trūkumo priemonė nebuvo įgyvendinama.

10

Eil.
Nr.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

6.
6.1.

6.2.

Įgyvendinimas

Priemonės pavadinimas

Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
sporto aikšteles
Modernizuoti Pasvalio rajono
- Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ veiklų pradžia –
savivaldybės visuomenės sveikatos
2011-02-22, pabaiga – 2012-03-31; projekto vertė sutartyje – 262 060,75 Lt (ES – 222 751,64 Lt, VB –
biurą
39 309,11 Lt); išmokėta lėšų – 258 307,08 Lt (ES – 219 561,03 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
Modernizuoti Pasvalio rajono
- Projekto „Pasvalio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas“ veiklų pradžia – 2013-05-02,
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
pabaiga – 2014-09-30; projekto vertė sutartyje – 1 467 300,00 Lt (ES – 1 247 20,00 Lt, SB – 220
įstaigas
095,00 Lt); išmokėta lėšų – 395 919,33 Lt (ES – 388 431,43 Lt).
Įsteigti universalius daugiafunkcius
- Projekto „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ veiklų pradžia – 2012-10-01,
centrus Pasvalio rajono savivaldybės
pabaiga – 2014-03-31; projekto vertė sutartyje – 1 809 792,94 Lt (ES – 1 538 324,00 Lt, SB – 271
kaimo vietovėse
468,94 Lt); išmokėta lėšų – 1 426 616,97 Lt (ES – 1 281 849,01 Lt).
Gerinti Pasvalio rajono savivaldybės - Projekto „Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“ veiklų pradžia – 2009-06-30, pabaiga – 2011nestacionarių socialinių paslaugų
08-31; projekto vertė sutartyje – 1 213 478,00 Lt (ES – 1 031 455,63 Lt, SB – 182 022,37 Lt); išmokėta
infrastruktūrą
lėšų – 1 208 361,69 Lt (ES – 1 027 106,77 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
- Projekto „Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir neįgaliems asmenims Pasvalio rajone“ veiklų
pradžia – 2011-01-27, pabaiga – 2011-12-31; projekto vertė sutartyje – 304 604,99 Lt (ES – 258 914,24
Lt, SB – 45 690,75 Lt); išmokėta lėšų – 302 783,90 Lt (ES – 257 366,31 Lt). Projektas baigtas
įgyvendinti.
Uždavinys – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo problemoms
Įgyvendinti vietinių užimtumo
- 2011–2013 m. įsteigtos 43 darbo vietos, išmokėta 1 530 573,00 Lt.
iniciatyvų projektus, kuriais siekiama
įsteigti naujų darbo vietų
Remti darbo vietų steigimą
- 2011–2012 m. įsteigtos 2 darbo vietos, išmokėta 40 000,00 Lt.

6.3.

Remti savarankišką užimtumą ir
veiklą pagal verslo liudijimus

6.4.

Organizuoti ir remti viešuosius darbus -

-

2011–2013 m. pagal savarankiško rėmimo sutartis įsteigtos 4 darbo vietos, išmokėta 93 950,00 Lt.
Išmokėta subsidijų individualiai veiklai pagal verslo liudijimus – 291 202,00 Lt.
2011 m. organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo išmokėta 96 821,00 Lt. Įgyvendinant ESF
projektą „Laikino užimtumo rėmimas“ panaudota 194 102,00 Lt (VB). Įgyvendinant ESF projektą
„Neprarask darbo įgūdžių“ panaudota 392 238,00 Lt (VB – 314 482,00 Lt, užimtumo fondas – 77
756,00 Lt). Įgyvendinant ESF projektą „Laikinieji darbai“ panaudota 68 279,00 Lt (VB – 32 945,00 Lt,
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Eil.
Nr.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimas

Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
užimtumo fondas – 35 334,00 Lt).
- 2012 m. įgyvendinant projektą „Laikinas užimtumas“ dalyvavo 691 bedarbis, panaudota 865 197,00 Lt.
Organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo dalyvavo 25 asmenys, panaudota 54 143,00 Lt.
- 2013 m. organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo dalyvavo 576 asmenys, panaudota 979
576,83 Lt.
Uždavinys – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius
gebėjimus
Organizuoti Pasvalio rajono
- Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“
savivaldybės administracijos valstybės
veiklų pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-12-08; projekto vertė sutartyje – 161 801,00 Lt (ES – 137
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
530,85 Lt, SB – 24 270,15 Lt); išmokėta lėšų – 161 207,07 Lt (ES – 137 014,48 Lt). Projektas baigtas
pagal darbo sutartis, mokymą, skirtą jų
įgyvendinti.
administraciniams gebėjimams
- Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“
tobulinti
veiklų pradžia – 2013-04-04, pabaiga – 2013-12-03; projekto vertė sutartyje – 130 000,00 Lt (ES – 110
500,00 Lt, SB – 19 500,00 Lt); išmokėta lėšų – 130 000,00 Lt (ES – 110 500,00 Lt). Projektas baigtas
įgyvendinti.
Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus - Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas
Pasvalio rajono savivaldybės
ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-03-19,
strateginio planavimo sistemai
pabaiga – 2011-04-11; projekto vertė sutartyje – 129 957,00 Lt (ES – 110 463,00 Lt, SB – 19 494,00
tobulinti, plėtros studijoms, tyrimams
Lt; išmokėta lėšų – 129 750,00 Lt (ES – 110 287,05 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
ir analizei atlikti
Rengti ir atnaujinti Pasvalio rajono
- Projekto „Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas“ veiklų pradžia – 2010-08-03, pabaiga – 2012-08savivaldybės teritorijų planavimo
31; projekto vertė sutartyje – 356 424,00 Lt (ES – 302 958,00 Lt, SB – 53 466,00 Lt); išmokėta lėšų –
dokumentus
247 929,00 Lt (ES – 210 737,98 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
- Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano parengimas“ veiklų pradžia – 2009-12-30, pabaiga – 2011-02-09; projekto vertė
sutartyje – 46 000,00 Lt (ES – 39100,00 Lt, SB – 6 900,00 Lt); išmokėta lėšų – 46 000,00 Lt (ES – 39
100,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.

