PANEVĖŽIO REGIONO 2007-2013 M. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 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)
Nėra
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
būdu)
1.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Midenė“ produkcijos UAB „Midenė“
250 000,00
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
pristatymas
tarptautinėse
lėšos
parodose
Planuojami rezultatai: Išplėstas klientų ratas esamose rinkose bei pradėta eksportuoti į JAV.
2.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB
„Durpeta“
plėtra
UAB „Durpeta“
105 979,00
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
užsienio rinkose
lėšos
Planuojami rezultatai: Padidintos pardavimų apimtys užsienio rinkose.
3.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir Biržų AB „Siūlas“ eksporto
AB „Siūlas“
142 932,00
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
didinimas
dalyvaujant
lėšos
tarptautinėse parodose 2014 2015 metais
Planuojami rezultatai: Sudalyvauta keturiose tekstilės gaminių parodose.
4.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Amber pasta“ gaminių
UAB „Amber
250 000,00
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
pardavimų plėtra naujose
pasta“
lėšos
rinkose
Planuojami rezultatai: Pagerintas užsienio klientų bei partnerių pasiekiamumas bei sukurtos specializuotos rinkodaros priemonės.
5.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir Rinkuškių alaus daryklos Čygo-Kalkio TŪB
299 464,00
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
dalyvavimas
tarptautinėse
alaus darykla
lėšos
parodose
Planuojami rezultatai: Sudalyvauta tarptautinėse parodose siekiant pristatyti savo gaminamus gaminius (įvairių rūšių alų, girą, vaisvandenius) užsienių šalių
rinkoms, rasti partnerių ir klientų tose šalyse.
6.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Dora“ eksporto plėtros
UAB „Dora“
178 055,00
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
skatinimas
lėšos
Planuojami rezultatai: Sudalyvauta penkiose tarptautinėse maisto pramonės parodose.
7.
2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Panoden“ eksporto
UAB „Panoden“
176 835,00
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
plėtra
lėšos
Planuojami rezultatai: Išplėsti pardavimai į užsienio rinkas.
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2.1.3.4. Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Kupiškio alus“ naujų
UAB „Kupiškio
71 400,00
ES lėšos,
produkcijos pristatymai
užsienio rinkų plėtra
alus“
lėšos
Planuojami rezultatai: Surasti užsienio partneriai ir pristatytas įmonės vardas užsienyje.
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
8.

privačios

Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio
rajono
Jūžintų Rokiškėlio statinių
1 150 170,00
ES lėšos, savivaldybės
sutvarkymas
seniūnijos
Laibgalių melioracijos
biudžetas,
privačios
kadastrinės vietovės dalies naudotojų
lėšos
melioracijos
statinių asociacija
rekonstravimas
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Laibgalių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statiniai.
2.
4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio
rajono
Obelių, Mingėlių statinių
1 150 790,00
ES lėšos, savivaldybės
sutvarkymas
Rokiškio
kaimiškosios melioracijos
biudžetas,
privačios
seniūnijų,
Pakriaunių, naudotojų
lėšos
Zarinkiškio, Bajorų kadastrinių asociacija
vietovių dalies melioracijos
statinių rekonstravimas
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Rokiškio rajono Obelių, Rokiškio kaimiškosios seniūnijų, Pakriaunių, Zarinkiškio, Bajorų kadastrinių vietovių dalies
melioracijos statiniai.
3.
4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio r. esančių vandens Rokiškio
rajono
1 394 248,00
ES lėšos, valstybės
sutvarkymas
telkinių
avarinės
būklės savivaldybės
biudžetas,
hidrotechninių
statinių administracija
savivaldybės biudžetas
rekonstravimas
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Rokiškio rajone avarinės būklės vandens telkiniai.
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.
3.4.1.27 Galimybių studijų, investicinių ir techninių
Darni ir kryptinga Panevėžio Panevėžio
rajono
96 916,40
ES
lėšos,
projektų paruošimas
rajono plėtra
savivaldybės
savivaldybės
administracija
biudžetas
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Rezultatai: Atnaujintas Panevėžio rajono 2009-2015 m. strateginis plėtros planas.
2.
3.4.1.38 Pasvalio rajono plėtros strateginių ir Strateginių planų
trumpalaikių veiklos planų rengimas ir atnaujinimas
parengimas

ir

studijos Pasvalio
rajono
savivaldybės
administracija

Rezultatai: Parengti Pasvalio rajono strateginis ir veiklos planai.
3.
3.4.1.32 Rokiškio rajono detaliųjų ir specialiųjų planų Specialaus
plano
rengimas Rokiškio
rajono
rengimas
dviračių takams - trasoms savivaldybės
Rokiškio mieste ir rajone administracija
suformuoti
Rezultatai: Parengtas dviračių takų – trasų specialusis planas Rokiškio mieste ir rajone.
4.
3.4.1.22 Rengti specialiuosius planus Panevėžio Panevėžio
priemiestinių Panevėžio
rajono
rajone
gyvenamųjų teritorijų intensyvios savivaldybės
plėtros specialusis planas
administracija
Rezultatai: Parengtas Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyviosios plėtros specialusis planas.
5.
3.1.3.47 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimas Pasvalio miesto Žaliosios gatvės Pasvalio
rajono
rekonstravimas
savivaldybės
administracija

131 890,00

ES
lėšos,
savivaldybės
biudžetas

55 341,71

ES
lėšos,
privačios lėšos

82 720,89

ES lėšos, valstybės
biudžetas

ES lėšos, valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
Rezultatai: Rekonstruota Žalioji g. (824 m) ir Žaliosios g. akligatvis ties gyv. namais Nr. 20 ir Nr. 22 (66 m), įrengtos automobilių stovėjimo vietos, eismo
saugumo priemonės (kelio ženklai ir iškilios sankryžos), konteinerių aikštelė, lietaus nuotekų nuvedimo sistema.
6.
3.1.3.51 Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo Pasvalio
miesto
centrinės Pasvalio
rajono 3 740 489,96 ES lėšos, valstybės
aikštės rekonstrukcija
Vytauto
Didžiojo
aikštės savivaldybės
biudžetas,
rekonstrukcija
administracija
savivaldybės
biudžetas
Rezultatai: Rekonstruota Pasvalio miesto centrinė Vytauto Didžiojo aikštė.
7.
3.1.4.15 Daugiabučių namų renovacija
Daugiabučio gyvenamojo namo Pasvalio
rajono
575 205,49
ES lėšos, privačios
Biržų
g.72
A,
Pasvalyje savivaldybės
lėšos
atnaujinimas,
didinant
jo administracija
energijos vartojimo efektyvumą
Rezultatai: Atnaujintas daugiabutis gyvenamasis namas Biržų g. 72 A, Pasvalyje.
8.
3.1.4.18 Esamų socialinių būstų modernizavimas Esamų socialinių būstų, esančių Rokiškio
rajono
117 499,36
ES
lėšos,
Rokiškio mieste
Rokiškio miesto Taikos g. savivaldybės
savivaldybės
daugiabučiuose
administracija
biudžetas
gyvenamuosiuose
namuose,
atnaujinimas
Rezultatai: Atnaujinta 13 socialinių būstų, esančių 4 modernizuojamuose daugiabučiuose namuose.
988 650,53
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4.2.1.34 Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros Bendruomeninės infrastruktūros Panevėžio
rajono 2 841 522,05 ES lėšos, valstybės
gerinimas
ir
gyvenamosios
aplinkos savivaldybės
biudžetas,
gerinimas Krekenavos miestelyje, administracija
savivaldybės
Panevėžio rajone
biudžetas
Rezultatai: Kompleksiškai sutvarkyta Birutės aikštė, rekonstruoti 2 gatvių šaligatviai, įrengtos stovėjimo vietos automobiliams, suremontuotas Krekenavos
kultūros centro pastatas bei įrengti asmenims, turintiems fizinę negalią, įvažiavimai, užtikrinantys patekimą į pirmuosius Krekenavos seniūnijos bei Krekenavos
kultūros centro pastatų aukštus.
10.
1.1.3.5 Kupiškio rajono vaikų lopšelių – darželių Kupiškio vaikų lopšelio – Kupiškio
rajono
424 533,95
ES
lėšos,
pastatų
rekonstravimas,
materialinės
bazės darželio
„Saulutė“ savivaldybės
savivaldybės
modernizavimas ir atnaujinimas
modernizavimas
administracija
biudžetas
Rezultatai: Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpos, baldai ir įranga.
11.
1.1.1.20 Panevėžio rajono švietimo įstaigų pastatų Panevėžio rajono Pažagienių Panevėžio
rajono
59 287,02
ES
lėšos,
rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir mokyklos-darželio patalpų ir savivaldybės
savivaldybės
atnaujinimas
įrangos atnaujinimas
administracija
biudžetas
Rezultatai: Atnaujintos mokyklos-darželio vidaus patalpos, baldai ir įsigyta įranga.
12.
1.1.3.4. Biržų rajono vaikų lopšelių – darželių pastatų Biržų lopšelio–darželio „Genys“ Biržų
rajono 1 755 427,42 ES lėšos, valstybės
rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas (6 pastato rekonstravimas, siekiant savivaldybės
biudžetas
objektai)
efektyvinti energijos suvartojimą administracija
Rezultatai: Rekonstruotas lopšelio-darželio pastatas: pakeisti seni mediniai langai, pakeistos lauko durys, renovuotas stogas, apšiltintos išorės sienos, grindys,
renovuota vidaus šildymo sistema, rekonstruotos apšvietimo, karšto vandens tiekimo ir vėdinimo sistemos.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
būdu)
1.
1.3.2.5 Vidaus administravimo ir veiklos valdymo Vidaus administravimo ir veiklos Biržų
rajono
1 156 721,81
ES
lėšos,
tobulinimas Biržų rajono savivaldybėje
valdymo
tobulinimas
Biržų savivaldybės
valstybės
rajono
savivaldybės administracija
biudžetas
administracijoje
Rezultatai: Įdiegta savivaldybės administracijoje dokumentų valdymo sistema ,,Avilys“, vieninga materialinių ir finansinių išteklių valdymo sistema ir sukurtos
jos sąsajas su kitomis sistemomis, atnaujinta žemės nuomos mokesčio apskaitos informacinė sistema, įsigyta kompiuterių įranga, apmokyti 112 savivaldybės
administracijos darbuotojų dirbti su naujai įdiegtomis sistemomis.
2.
2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir UAB „Premeta“ produktyvumo UAB „Premeta“
71 996,22
ES lėšos, privačios
produkcijos pristatymai
didinimas plečiant pardavimus
lėšos
užsienio rinkose
Rezultatai: Parengti ir įgyvendinta Panevėžio pramonės parko rinkodaros strategija.
3.
1.1.1.42 Panevėžio darbo rinkos mokymo centro Viešbučių, restoranų ir viešojo Panevėžio
darbo 3 379 633,45 ES lėšos, valstybės
statinių atnaujinimas ir mokymo bazės išplėtimas
maitinimo sektoriaus praktinio rinkos
mokymo
biudžetas
mokymo
centro
įkūrimas centras
9.
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Panevėžyje
Rezultatai: Įkurtas viešbučių ir restoranų praktinio mokymo centras, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus.
4.
3.1.1.6 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Vandentiekio ir nuotekų tinklų UAB
„Biržų 1 546 910,80
infrastruktūros plėtra Biržuose
plėtra Biržų mieste
vandenys“

ES lėšos, valstybės
biudžetas,
privačios lėšos

Rezultatai: Išplėstas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklas.
5.
3.1.1.21 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Vandens tiekimo ir nuotekų UAB „Krekenavos 7 154 103,70 ES lėšos, valstybės
sistemų renovavimas ir plėtra
tvarkymo
infrastruktūros komunalinis ūkis“
biudžetas,
renovavimas ir plėtra Panevėžio
privačios lėšos
rajone
(Krekenavoje,
Švenčiuliškiuose)
Rezultatai: Pagerinta geriamo vandens kokybė ir išplėstos geriamo vandens ir nuotekų paslaugos Krekenavos miestelyje ir Švenčiuliškių gyvenvietėje.
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.
3.3.1.42 Jaunimo centro Rokiškio savivaldybėje plėtra Buvusių darželio ir mokyklos Rokiškio
rajono
797 429,00
ES lėšos, valstybės
pastatų
Žiobiškyje savivaldybės
biudžetas,
rekonstravimas ir pritaikymas administracija
savivaldybės
jaunimo turizmo bazei bei
biudžetas
bendruomenės poreikiams
Rezultatai: Renovuotas buvusios mokyklos pastatas, pakeista stogo danga, įrengti tualetai, dušai, prausyklos, suremontuotos gyvenamosios patalpos. Darželio
pastate pakeisti langai, lauko durys, įrengti nauji tualetai, prausykla, pakeista elektros instaliacija.
2.
2.3.1.85 Tradicinių amatų ir turizmo centro sukūrimas Tradicinių
amatų
centro Rokiškio
rajono
790 010,97
ES lėšos, valstybės
Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 8
sukūrimas Rokiškyje
savivaldybės
biudžetas,
administracija
privačios lėšos
Rezultatai: Renovuotas turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras.
3.
3.3.1.42 Jaunimo centro Rokiškio savivaldybėje plėtra Buvusių darželio ir mokyklos Rokiškio
rajono
797 429,00
ES lėšos, valstybės
pastatų
Žiobiškyje savivaldybės
biudžetas,
rekonstravimas ir pritaikymas administracija
savivaldybės
jaunimo turizmo bazei bei
biudžetas
bendruomenės poreikiams
Rezultatai: Renovuotas buvusios mokyklos pastatas, pakeista stogo danga, įrengti tualetai, dušai, prausyklos, suremontuotos gyvenamosios patalpos. Darželio
pastate pakeisti langai, lauko durys, įrengti nauji tualetai, prausykla, pakeista elektros instaliacija.
4.
4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio Rokiškio
rajono
Kamajų Rokiškio
rajono 1 392 401,00 ES lėšos, valstybės
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seniūnijos
Šetekšnos
upės savivaldybės
biudžetas,
baseino dalies griovių ir juose administracija
savivaldybės
esančių hidrotechninių statinių
biudžetas
rekonstrukcija
Rezultatai: Rekonstruotos 5 pralaidos, rekonstruota 26,936 km griovių, 2,318 km. didelio diametro drenažo rinktuvų, įrengta 19 drenažo šulinių, rekonstruota 258
drenažo žiotys ir įrengti 2 nuleistuvai.
sutvarkymas
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
Pobūdis (galimybė / grėsmė)

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

IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai)

Nėra

STATISTINIAI RODIKLIAI

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2014 metų III
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 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.)

9,9

117,85

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
(proc.)
-5,7

2084,20

90,48

3,6

Pokytis, lyginant
su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
(proc.)
-8,6

Rasa Daraškevičienė

5,73

