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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Savivaldybės taryba
Savivaldybės tarybos nariai – 25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Birbilas Algimantas
Kairytė Lina
Kaušakys Jonas
Kisielis Albinas
Kubilius Eduardas
Kuliešienė Vitalija
Narbutienė Angelė
Nemanis Povilas
Tumas Donatas
Zalatoris Audrius
Zopelis Antanas
Žagunis Povilas

1.
2.
3.
4.
5.

Gritėnas Jonas
Januškienė Jūratė
Petrauskaitė Modesta
Pocius Antanas
Pranys Rimantas

1. Budrys Kazimieras Algirdas
2. Dirsė Osvaldas
3. Masiokas Jonas

1. Trota Rimantas
1. Dirsė Dalius
2. Juodelienė Daiva
3. Katinas Jonas

Violetos Grigienės visuomeninis
rinkimų komitetas „Drauge“

1. Grigienė Violeta
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Komitetai
Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitetas, pirmininkė Angelė Narbutienė
Kaimo, sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, pirmininkė Jūratė Januškienė
Kontrolės komitetas, pirmininkė Daiva Juodelienė
Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komitetas, pirmininkas Jonas Kaušakys
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Surengta 12 Tarybos posėdžių.
Priimti 248 sprendimai, iš jų 122 teisės norminiai aktai.
Priimti sprendimai pagal veiklos sritis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ekonomikos ir turto valdymo 66
švietimo, kultūros ir sporto 36
investicijų 24
personalo valdymo 21
socialinės paramos 19
finansų 18
sveikatos 17
vietinio ūkio 15
aplinkos apsaugos ir architektūros 9
žemės ūkio 3
kiti 20

Surengti 2 Tarybos kolegijos posėdžiai. Svarstyti klausimai:
„Dėl informacijos apie rangos sutarčių vykdymą Panevėžio rajono savivaldybėje“;
„Dėl institucinės globos pertvarkos: bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo
plėtra“;
5
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„Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio tiekiamo vandens ir nuotekų kainų tarifų nustatymo“;
„Dėl buvusios Geležių pagrindinės mokyklos pastato su priklausiniais tolesnio panaudojimo“;
„Dėl vaikų globos ir priežiūros organizavimo pertvarkos“.
Komitetų posėdžiai
Komitetas
Kontrolės
Švietimo, kultūros, jaunimo
ir savivaldos reikalų
Kaimo, sveikatos ir
socialinių reikalų
Biudžeto, ekonomikos ir
investicijų

Įvyko
posėdžių
5
12

Svarstyta
klausimų
31
238

Išklausyta
informacijų

12

238

3

14

240

5

3

Surengti šių 34 Tarybos komisijų posėdžiai: Garbės piliečio vardo suteikimo; Smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo; Antikorupcijos; Panevėžio rajono geriausio metų kultūros darbuotojo vardo
suteikimo; Kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje; Spaudinių leidybos projektų
vertinimo; Studijų rėmimo; Geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos; Kaimo rėmimo
fondo; Atestacinės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojams atestuoti; Bendruomenės
sveikatos; Jaunimo reikalų; Šeimos tarybų.
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Priimti 33 mero potvarkiai veiklos organizavimo klausimais.
Priimti 304 mero potvarkiai personalo valdymo klausimais.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymą atliktas biudžetinių įstaigų vadovų, išskyrus švietimo įstaigas, kasmetinės veiklos
vertinimas. Įstaigų vadovų veikla įvertinta gerai ir skirta pareiginės algos kintamoji dalis nuo 5 iki
20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies.
Švietimo įstaigų vadovams 2018 m. pirmą kartą nustatytos metinės veiklos užduotys, pagal kurias
įvertinta vadovo veikla.
Dalinės kelionės į darbą išlaidos kompensuojamos 9 įstaigų vadovams.
Savivaldybės mero padėkomis apdovanoti 57 savivaldybės administracijos, įstaigų darbuotojai bei
gyventojų bendruomenių nariai.
Išnagrinėti įstaigų vadovų prašymai dėl papildomo darbo ir su 6 vadovais pasirašyti susitarimai dėl
papildomo darbo atlikimo.
Savivaldybės meras yra:
•
•

Europos Sąjungos Regionų komiteto tikrasis narys.
Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto narys.
Žemės ūkio ministro patariamosios tarybos narys.
Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas.
Lietuvos kaimo tinklo Kaimo politikos klausimų komiteto narys.
Tautinio paveldo produktų tarybos narys.
Pasėlių draudimo koordinavimo tarybos narys.
Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupės narys.
Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas.
LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės narys.
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Teismuose išnagrinėtos 32 bylos (2017 m. – 48). Savivaldybė dažniausiai bylose būna kaip
suinteresuotas asmuo.
Teismų sprendimais Savivaldybės bei Savivaldybės administracijos naudai priteista 6 tūkst.
204,94 Eur (2017 m. – 23 tūkst. 555,79 Eur).
Išnagrinėta 10 pretenzijų viešųjų pirkimų klausimais (2017 m. – 4).
Pirminė teisinė pagalba suteikta 727 savivaldybės gyventojams (2017 m. – 710). Surašyti
289 prašymai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyriui suteikti antrinę
teisinę pagalbą (2017 m. – 303).
Nė vienas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Vyriausybės atstovo Panevėžio
apskrityje teismui apskųstas nebuvo.
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Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimas „Auksinė krivūlė“ už socialinių darbuotojų
profesinės gerovės stiprinimą.

Pagal Laisvosios rinkos instituto atliktą savivaldybių tyrimą Panevėžio rajono savivaldybė mažųjų
savivaldybių grupėje (54 savivaldybės) užėmė 9–11 vietą.
„Citadele“ banko inicijuotame tyrime „Verslo kliūčių žemėlapis“ Panevėžio rajono savivaldybė
visos šalies mastu išsiskiria pagal naujų mažų ir vidutinių įmonių skaičių. 2018 m. ji užėmė
8 vietą ir pakilo per 24 pozicijas lyginant su 2017 m. (Panevėžio m. sav.– 23, Rokiškio r. sav.–
35, Pasvalio r. sav.– 42, Kupiškio r. sav.– 48, Biržų r. sav.– 58).
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30–oji Gabrielės
Petkevičaitės–Bitės
literatūrinė premija
įteikta poetui,
eseistui Gintarui
Bleizgiui už knygą
„Karmelio kalno
papėdėje“.

Panevėžio r. Velžio
gimnazija pateko tarp
30 Lietuvos mokyklų,
turinčių stiprią geros
mokyklos požymių
raišką, ir gaus Lietuvos
Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto
ministerijos numatytą
Kokybės krepšelį.

2018 metų geriausia
Metų mokytoja išrinkta
Raguvos gimnazijos
muzikos mokytoja
metodininkė
Ingrida Bučinskienė.

Geriausio metų
kultūros darbuotojo
vardas suteiktas
Paįstrio kultūros
centro direktorei
Daivai Kiršgalvienei.
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2018 m. liepos 1 d. Ramygalos m., Panevėžio r., pastatyta skulptūra „1919–1920 m. nepriklausomybės
kovų Ramygalos valsčiaus Vyčio Kryžiaus kavalieriai“ (skulptorius Vytautas Tallat–Kelpša).
Surengtas konkursas „Panevėžio rajono Ramygalos miesto ir / ar miestelių, kaimų (gyvenviečių) ir
vienkiemių sodybų 2018 metų apžiūra–konkursas“. Nugalėtojai:
• Ramygalos miesto ir / ar miestelių sodybų kategorijoje–Violetos ir Alvydo Ivanauskų sodyba
(Naujamiesčio mstl., Naujamiesčio sen.).
• Kaimų sodybų kategorijoje– Rimos ir Lino Murnikovų sodyba (Žibartonių k., Krekenavos sen.).
• Vienkiemių sodybų kategorijoje – Gitanos ir Gintaro Bužinskų sodyba (Pagiegalos k., Karsakiškio
sen.).
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Kovo 21–22 d. Briuselyje (Belgija) Europos Sąjungos regionų komitete vykusioje tarptautinio tinklo
PLATFORMA baigiamojoje konferencijoje specialiuoju prizu apdovanotas Panevėžio rajono
savivaldybės administracijos įgyvendintas Vystomojo bendradarbiavimo projektas su savivaldybėmis
partnerėmis iš Moldovos ir Sakartvelo.
Gegužės 7–11 d. įgyvendinant projektą „Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas
sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi“, finansuojamą Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis,
Panevėžio rajono savivaldybės delegacija lankėsi Jalovenio rajono savivaldybėje.
Gegužės 7–13 d. Panevėžio rajono savivaldybės delegacija lankėsi Maramurešo apskrityje
(Rumunija).
Birželio 8–10 d. Panevėžio rajono savivaldybės delegacija lankėsi Molodečno savivaldybėje
(Baltarusija).
Birželio 25–29 d. įgyvendinant projektą „Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas
sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi“, finansuojamą Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis,
Panevėžio rajono savivaldybės delegacija lankėsi Achmetos rajono savivaldybėje (Sakartvela).
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Liepos 5–7 d. priimtos Jalovenio rajono (Moldova), Lubicz (Lenkija) savivaldybių ir Maramurešo
apskrities (Rumunijos) delegacijos.
Liepos 8–12 d. Molodečno savivaldybėje (Baltarusija) lankėsi Panevėžio rajono jaunųjų ūkininkų
delegacija.
Liepos 17 d. priimta fondo iš Limbaži savivaldybės (Latvija) delegacija, vadovaujama fondo vadovės
Spidola Lielmane. Vizito tikslas – pažintinis.
Rugpjūčio 3–4 d. Panevėžio rajono savivaldybės delegacija lankėsi Limbaži savivaldybėje (Latvija).
Rugsėjo 3–7 d. įgyvendinant projektą „Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas
sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi“ priimtos Jalovenio rajono (Moldova) ir
Achmetos (Sakartvela) savivaldybių delegacijos.
Rugsėjo 30 d. – spalio 3 d. Panevėžio rajono savivaldybės delegacija lankėsi Achmetos savivaldybėje
(Sakartvela).
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GARBĖS PILIETIS
Už aktyvią profesinę veiklą, žmogiškųjų, kultūrinių, moralinių, šeimos vertybių, tautinių tradicijų
puoselėjimą ir perdavimą jaunajai kartai Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas suteiktas Valerijai
Bartulienei.
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INFORMACIJA APIE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIMAS AKCIJAS 2019-01-01

Eil. Įmonės
Nr. pavadinimas
1.
2.

Rooquette
Amilina, AB
AB „Panevėžio
energija“

Valdomo
turto dydis,
Eur
571,88
719 078,50

Akcijų
skaičius
1 972

Balso
teisė,
proc.
0,001

Nominali
akcijos
vertė, Eur
0,29

205 451

2,21

3,50

3.

UAB „Aukštaitijos
vandenys“

1 165 648,91 4 019 479

5,03

0,29

4.

UAB „Pansaal“

1 419,14

490

49,00

2,90

5.

UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras

50 399,10

17 379

14,69

2,90

Viso turto vertė

1 937 117,53 4 244 771
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INFORMACIJA APIE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIMUS DALINIUS ĮNAŠUS 2019-01-01

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Įmonės pavadinimas
VšĮ Velžio komunalinis
ūkis
VšĮ Panevėžio turizmo
informacijos centras
VšĮ „Bistrampolio
dvaras“
VšĮ Panevėžio rajono
savivaldybės poliklinika
VšĮ Krekenavos pirminės
sveikatos priežiūros
centras
Iš viso dalinių įnašų

Dalinio įnašo
dydis, Eur
2 590 319,12

Dalininkų skaičius

144,81

2

2 896,20

6

128 266,83

1

12 906,49

1

1

2 734 533,45
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NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMAS

Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše
2018-01-01 buvo 7 objektai.
2018 m. viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų
daiktų sąrašas papildytas 9 objektais, 1 objektas išbrauktas iš sąrašo.
2018 m. skelbti 29 vieši aukcionai, parduotas 1 objektas: gyvenamieji namai su priklausiniais
Vebrupės g. 45, Skaistgirių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav. Į Savivaldybės biudžetą už parduotą
objektą gauta 9 152, 90 Eur.
Parduoti 4 savivaldybės būstai. Į Savivaldybės biudžetą už parduotą turtą gauta 31 011 Eur.

20

EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas

Tūkst. Eur
Pajamos
Išlaidos

Patvirtinta

Patikslinta

Faktiškai įvykdyta

31 489,6
33 684,4

36 221,6
38 191,2

36 196,8
36 269,0

Biudžeto pajamos

PAJAMOS tūkst. Eur

Patikslintas planas

Įvykdyta

I. MOKESČIAI

18 207,0

19 340,20

1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)
1.2. Turto mokesčiai, iš jų:
žemės mokestis
paveldimo turto mokestis
nekilnojamojo turto

18 032,0
729,0
540,0
9,0
180

18 197,50
1 089,70
844,4
19,4
225,9

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai, iš jų:

46,0

53,0

mokestis už aplinkos teršimą

46,0

53,0

21

EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
(lentelės tęsinys)

II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
IV.

DOTACIJOS
Valstybinėms funkcijoms atlikti
Mokinio krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos
tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo
Kitos dotacijos
Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti
KITOS PAJAMOS
Palūkanos už paskolas
Nuomos mokestis už valstybinę žemę
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
Pajamos už prekes ir paslaugas
Valstybės rinkliava
Vietinė rinkliava
Kitos neišvardintos pajamos
Dividendai
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitųnetesybų
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO
REALIZAVIMO PAJAMOS
Iš viso įplaukų

15.902,80
3.100,80
6.461,20
959,1

12.034,20
3.036,90
6457,2
857,2

3.676,00

86,9

45,1
1.661,10
1.506,80
62,0
82,0
621,0
32,0
693,8
15,0
1,0

57
1.539,00
1.874,50
1,8
91,5
151,1
644,0
45,2
690,7
176,6
31,4
39,2

5,0

51,7

36.221,60

33.300,60
22
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Biudžeto išlaidos
Išlaidos (tūkst. Eur)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bendrosios valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso išlaidų:
Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Patikslintas planas

Įvykdyta

3 846,7
26,5
704,3
3 239,4
1 561,0
1 386,2
355,2
3 179,9
15 726,0
6 166,0
38 191,2

3 674,8
25,6
704,3
3 181,9
1 508,7
1 257,9
327,9
4 805,5
15 321,9
5 460,5
36 269,0
2 565,5
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Papildomos biudžeto pajamos
41 rajono biudžetinės įstaigos gavo 28,0 tūkst. Eur 2 proc. nuo pajamų mokesčio.
Daugiausia šių pajamų gavo (tūkst. Eur):
Velžio gimnazija
Smilgių gimnazija
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“
Piniavos mokykla-darželis
Pažagienių mokykla-darželis
Velžio lopšelis-darželis

5,4
2,0
1,8
1,4
1,3
1,2
1,2
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Papildomos biudžeto pajamos
16 rajono biudžetinių įstaigų iš įvairių fondų projektams įgyvendinti gavo 3 218,5 tūkst. Eur.
Daugiausia šių pajamų gavo (tūkst. Eur):
Įstaigos pavadinimas
Savivaldybės administracija
Socialinių paslaugų centras
Velžio gimnazija
Viešoji biblioteka
Švietimo centras
Pažagienių mokykla-darželis
Visuomenės sveikatos centras
Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“
Šilagalio kultūros centras

Suma
2 890,10
102,5
57,4
51,9
23,9
19,5
18,8
13,8
11,0

25

EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Bendrosios valstybės paslaugos – 3 674,8 tūkst. Eur
•
•
•
•
•

Kontrolės ir audito tarnyba – 81,1 tūkst. Eur
Tarybos nariai, meras, mero pavaduotojas – 168,5 tūkst. Eur
Savivaldybės administracija – 2 423,5 tūkst. Eur
Seniūnijos – 235,3 tūkst. Eur
Banko paskolos ir palūkanos už paskolas – 766,4 tūkst. Eur (paskolos – 738,5 tūkst. Eur,
palūkanos – 27,9 tūkst. Eur)

Gynyba – 25,6 tūkst. Eur
•
•

Karo prievolė ir mobilizacija – 8,6 tūkst. Eur
Civilinė sauga – 17,0 tūkst. Eur

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 704,3 tūkst. Eur
•
•

Policijos komisariatas – 11,0 tūkst. Eur
Priešgaisrinė tarnyba – 693,3 tūkst. Eur
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Ekonomika – 3 181,9 tūkst. Eur
• Smulkaus ir vidutinio verslo fondas – 27,7 tūkst. Eur
• Teisinė registracija – 13,6 tūkst. Eur
• Melioracija – 472,0 tūkst. Eur
• Žemės ūkio skyriaus administravimas (įeina seniūnų pavaduotojų finansavimas) –
325,0 tūkst. Eur
• Kompensacijos, dotacijos, paskolos arba subsidijos žemės ūkio subjektams, vykdantiems
žemės ūkio veiklą – 10,7 tūkst. Eur
• Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra – 2 305,0 tūkst. Eur
• Vidaus vandens kelių priežiūra ir eksploatavimas – 25,5 tūkst. Eur
• Daugiatiksliai plėtros projektai – 2,4 tūkst. Eur
Aplinkos apsauga – 1 508,7 tūkst. Eur
•
•
•

Kapinių priežiūra seniūnijose ir aplinkos tvarkymas – 215,2 tūkst. Eur
Komunalinių atliekų surinkimo sistemos integravimas į regioninę sistemą bei atliekų
rūšiavimo skatinimas – 685,6 tūkst. Eur
Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas – 7,3 tūkst. Eur
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•
•
•
•

•
•

Lietaus nuotekų tinklų valymas ir remontas – 65,6 tūkst. Eur
Aplinkos apsaugos rėmimo programa – 191,0 tūkst. Eur
Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės – 35,0 tūkst. Eur
Panevėžio r. ir Molodečno r. valdžios institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi
sprendžiant vandens išteklių valdymo problemas ir kovojant su vandens tarša – 24,1 tūkst.
Eur
Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakiškio k.,
sutvarkymas – 86,3 tūkst. Eur
Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas –198,6 tūkst.
Eur

Būstas ir komunalinis ūkis – 1 257,9 tūkst. Eur
•
•
•
•
•

Gyvenamojo būsto įsigijimas ir administravimas – 178,9 tūkst. Eur
Komunalinio ūkio plėtra – 405,6 tūkst. Eur
Vandens tiekimas – 402,5 tūkst. Eur
Gatvių apšvietimas – 190,6 tūkst. Eur
Savivaldybės administracinio pastato komunalinių paslaugų administravimas – 80,3 tūkst.
Eur
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Sveikatos apsauga – 327,9 tūkst. Eur
•
•
•
•
•

Visuomenės sveikatos ugdymo centrai – 71,7 tūkst. Eur
Sveikatos priežiūros užtikrinimas – 109,5 tūkst. Eur
Sveikatos rėmimo programa – 69,1 tūkst. Eur
Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Krekenavos pirminės
sveikatos priežiūros centre – 20,0 tūkst. Eur
Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Ėriškių k., Panevėžio r. – 57,6 tūkst. Eur

Poilsis, kultūra, religija – 4 805,5 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportas – 165,0 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio r. – 398,6 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio r. – 4,6 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Krekenavoje, Panevėžio r. – 286,4 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio r. – 469,9 tūkst. Eur
Viešoji biblioteka – 817,1 tūkst. Eur
Muziejai – 144,4 tūkst. Eur
Paveldo objektų priežiūra – 46,0 tūkst. Eur
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultūros centrai ir priemonės – 1 895,6 tūkst. Eur
Viešosios infrastruktūros plėtra Miežiškiuose, Panevėžio r. – 214,5 tūkst. Eur
Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio r. – 82,5 tūkst. Eur
Leidyba – 2,0 tūkst. Eur
Gyventojų bendruomenių rėmimas – 134,1 tūkst. Eur
Jaunimui palankių paslaugų finansavimas – 34,8 tūkst. Eur
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros ir sporto darbuotojų finansavimas – 77,7
tūkst. Eur
Religinių bendrijų rėmimas – 27,3 tūkst. Eur
Teatrai ir muzikiniai kolektyvai – 5,0 tūkst. Eur

Švietimas – 15 321,9 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•

Lopšeliai-darželiai – 2 382,9 tūkst. Eur
Mokyklos-darželiai – 1 325,6 tūkst. Eur
Pagrindinės mokyklos ir progimnazija – 3 659,7 tūkst. Eur
Gimnazijos – 6 107,5 tūkst. Eur
Neformaliojo švietimo įstaigos ir priemonės – 673,6 tūkst. Eur
Studijų rėmimas – 6,0 tūkst. Eur
Panevėžio r. Trečiojo amžiaus universiteto įkūrimas ir veiklos užtikrinimas – 13,5 tūkst. Eur
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•
•
•

Metodiniai kabinetai ir centrai – 287,1 tūkst. Eur
Mokinių pavėžėjimas – 652,5 tūkst. Eur
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus švietimo darbuotojų finansavimas – 213,5 tūkst. Eur
Socialinė apsauga – 5 460,5 tūkst. Eur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaikų globos namai – 423,6 tūkst. Eur
Socialinių paslaugų centras – 815,9 tūkst. Eur
Laidojimo pašalpos – 152,8 tūkst. Eur
Kompensacijos už taikomas lengvatas keleiviniam transportui – 438,9 tūkst. Eur
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio r. savivaldybėje – 82,8 tūkst. Eur
Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose – 605,9 tūkst. Eur
Socialinės pašalpos ir kitos socialinės paramos išmokos – 1 524,9 tūkst. Eur
Socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų finansavimas – 774,6 tūkst. Eur
Socialinio būsto plėtra Panevėžio rajone – 209,6 tūkst. Eur
Išmokos budintiems globotojams už trumpalaikę socialinę globą – 21,5 tūkst. Eur
Parama mokiniams (nemokamas maitinimas ir mokinio reikmenys) – 299,4 tūkst. Eur
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas – 110,6 tūkst. Eur
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Įgyvendinamos šios programos:
•
•
•
•
•
•
•

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa;
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa;
Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija;
2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa;
Klimato kaitos specialioji programa;
Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo programa;
Kitos programos.

Parengti 8 projektiniai pasiūlymai ir 14 paraiškų už 5 mln. 498 tūkst. 655,63 Eur;
pasirašytos 23 finansavimo sutartys už 6 mln. 63 tūkst. 400,94 Eur.
Įgyvendinami projektai:
„Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“. Pagrindinė
projekto veikla – įrengti ženklinimo infrastruktūros objektus, pateikti informaciją apie
lankytinas vietas Panevėžio mieste ir rajone, pateikti nuorodas į lankytinas vietas. Vertė – 113
tūkst. 576,47 Eur.
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„Viešųjų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto ir Panevėžio

rajono savivaldybėse“. Projekto tikslas – padidinti teikiamų administracinių paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybę Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Vertė – 473 tūkst.
984,42 Eur. Panevėžio rajono savivaldybės projekto vertė 142 tūkst. 812,19 Eur, Panevėžio miesto
savivaldybės projekto vertė 331 tūkst. 172,23 Eur.
„Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone“. Pagrindinė projekto
veikla – Ramygalos miesto infrastruktūros įrengimas / atnaujinimas. Vertė – 523 tūkst. 437,65
Eur.
„Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Krekenavos miestelyje, Panevėžio rajone“. Pagrindinė
projekto veikla – Krekenavos miestelio (gimnazijos) infrastruktūros įrengimas / atnaujinimas.
Vertė – 313 tūkst. 269 Eur.
„Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakiškio k.,
sutvarkymas“. Projekto vertė – 158 tūkst. 229,75 Eur.
„Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“. Projekto tikslas –
kolektyvinio rūšiavimo konteinerių aikštelių įrengimas, rūšiuojamojo antrinių žaliavų surinkimo,
individualaus kompostavimo konteinerių įsigijimas. Vertė – 115 tūkst. 863,60 Eur.
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„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Panevėžio rajono
savivaldybėje“. Projekto tikslas – padidinti Smilgių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigos veiklos efektyvumą ir prieinamumą. Vertė – 260 tūkst. 487,60 Eur.
„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje“. Projektu siekiama
sukurti kūrybiškumą skatinančią ugdymo aplinką Panevėžio r. Velžio gimnazijoje bei Panevėžio
r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje. Atlikus dalies patalpų remontą bei įsigijus baldus,
kompiuterinę techniką ir kitą edukacinėms erdvėms reikalingą įrangą bei priemones, bus sukurta
16 modernių kūrybiškumą skatinančių erdvių. Vertė – 200 tūkst. 697,90 Eur.
„Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio rajone“. Pagrindinė projekto veikla
– Velžio kaimo bendruomeninės infrastruktūros įrengimas / atnaujinimas, apimantis 6 viešąsias
erdves. Vertė – 877 tūkst. 989,43 Eur.
„Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio rajone“. Pagrindinė projekto
veikla – Infrastruktūros įrengimas / atnaujinimas, įrengiant Piniavos aikštę, krantinės parką bei
pėsčiųjų takus. Vertė – 980 tūkst. 730 Eur.
„Upytės dvaro svirno tvarkyba ir aktualizavimas“. Pagrindinė projekto veikla – kultūros paveldo
objekto Upytės dvaro svirno kapitalinis remontas ir baldų bei įrangos kultūrinėms paslaugoms
teikti svirne įsigijimas. Vertė – 434 tūkst. 673,24 Eur.
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„Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Projekto tikslas – pagerinti
10 klasių mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus, sukuriant ir įdiegiant šiuolaikišką bei
patrauklų mokiniams patyriminį mokymosi modelį. Vertė – 107 tūkst. 573,31 Eur.
„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas –
Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Gustonių socialinės globos namų rekonstravimas.
Bus pagerintos gyventojams gyvenimo, o darbuotojams darbo sąlygos. Vertė – 507 tūkst. 272,92
Eur.
„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje“. Projekto
tikslas – pagerinti ir išplėsti Panevėžio r. muzikos mokykloje vykdomų neformaliojo švietimo
veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą. Vertė – 165 tūkst. 920,54 Eur.
„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“. Projektu siekiama
sudaryti sąlygas savivaldybėje gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas
kuo arčiau jų gyvenamosios vietos, padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir
darbo įsipareigojimus. Vertė – 285 tūkst. 669 Eur.
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„Integrali pagalba į namus“. Projekto tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą
(socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems
asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems
neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis. Vertė – 390 tūkst.
Eur.
„Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio rajone“. Projektu siekiama tikslinių grupių asmenims
(neįgaliesiems, vyresnio amžiaus asmenims ir vaikams) organizuoti informacinius šviečiamuosius
renginius, mokymus, seminarus, konkursus ir kitas veiklas, skirtas tiesiogiai informuoti, šviesti,
mokyti ir supažindinti tikslinių grupių asmenis su sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų
prevencijos bei kontrolės temomis. Vertė – 91 tūkst. 149,1 Eur.
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Krekenavos pirminės
sveikatos priežiūros centre“. Projekto tikslas – atnaujinti infrastruktūrą įsigyjant medicininės
įrangos ir priemonių, baldų, kompiuterinės įrangos, transporto priemonę užtikrinant paslaugų
prieinamumą ir kokybę vaikų ligų, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus asmens ligų
profilaktikos, prevencijos ir ankstyvos ligų diagnostikos srityje. Vertė 41 tūkst. 876,49 Eur.
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„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Panevėžio rajono
savivaldybės poliklinikoje“. Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės
poliklinikos infrastruktūrą atnaujinant patalpas ir įsigyjant įrangą bei priemones, reikalingas
pirminės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Vertė 342 tūkst. 475,68 Eur.
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenims, įgyvendinimas Panevėžio rajone“. Projektu siekiama pagerinti
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze
sergantiems pacientams. Vertė – 18 tūkst. 404,71 Eur.
„Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas“. Projekto tikslas –
bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Slabados k. ir Vadaktų k., Krekenavos sen., bei Pašilių
II k., Ramygalos sen. Pašalintos pastatų griuvėsių liekanos, sutvarkyta teritorija. Kasybos darbais
pažeistos žemės tvarkymas Naujarodžių k., Krekenavos sen. Sutvarkytas karjeras, pašalinti
savaiminiai augalai, įrengta atokvėpio (poilsio) aikštelė, pasodinti nauji želdiniai. Vertė – 127 tūkst.
050 Eur.
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„Viešosios infrastruktūros plėtra Dembavos kaime, Panevėžio rajone“. Projekto tikslas – Liūdynės
kultūros centro Dembavos padalinio kapitalinis remontas ir priestato statyba. Vertė – 271 tūkst. 733
Eur.
„Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pažagienių kaime, Panevėžio rajone“. Projekto
tikslas – parengti techninį projektą mokslo paskirties pastato rekonstrukcijai ir rekonstruoti pastatą,
įrengiant viešąsias erdves ir viešojo naudojimo infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio, aktyvaus
poilsio ir kitomis veiklomis kaime. Vertė – 286 tūkst. 446 Eur.
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir
Ėriškių k., Panevėžio rajone“. Projekto tikslas – užtikrinti geriamojo vandens, atitinkančio
nacionalinius ir ES vandens kokybės reikalavimus, tiekimą ir efektyvų nuotekų tvarkymą projekte
dalyvaujančiuose Panevėžio rajono kaimuose. Vertė – 3 mln. 142 tūkst. 370 Eur.
„Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone“. Projekto
tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Ramygalos m., siekiant padidinti
gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. Vertė – 101 tūkst. 310 Eur.
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„Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“. Projekto tikslas
– plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais: gerinti vietinių kelių tinklo atkarpų techninius
parametrus ir diegti eismo saugos priemones. Projekto metu bus išasfaltuota 11 gatvių, kurių
bendras ilgis apie 5 km. Vertė – 1 mln. 390 tūkst. 920 Eur.
„Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – padidinti
socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Projekto metu atliktas
pastato kapitalinis remontas, įrengiant jame 8 butus. Įvykdžius rangos darbų pirkimą sutaupyta
projektui skirtų lėšų, už kurias planuojama nupirkti dar 8 butus. Vertė – 210 tūkst. 540 Eur.
„Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos katilinės, naudojančios atsinaujinančios energijos resursus,
statyba“. Projekto tikslas – padidinti Naujamiesčio kaimo gyvenamosios vietovės patrauklumą ir
skatinti vietos plėtrą, pastatant Naujamiesčio gimnazijos katilinę su priklausiniais, naudojančią
atsinaujinančius energijos resursus. Vertė – 229 tūkst. 900 Eur.
„Geriamojo vandens tiekimo sistemos Sujetų k., Panevėžio r. statyba“, „Geriamojo vandens
tiekimo sistemos Vaišvilčių k. I, Panevėžio r., statyba“, „Geriamojo vandens nugeležinimo stočių
statyba Barklainių I, Karsakiškio, Burvelių ir Pragarėlės kaimuose, Panevėžio rajone“.
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Projekto tikslas – prisidėti prie kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumo bei vietos plėtros
skatinimo užtikrinant geriamojo vandens, atitinkančio nacionalinius ir ES vandens kokybės
reikalavimus, tiekimą projekte dalyvaujančiuose Panevėžio rajono kaimuose. Vertė – 174 tūkst.
240 Eur.
„Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių statyba“. Projekto tikslas –
skatinti subalansuotą kaimo vietovių ekonominę ir bendruomenių plėtrą, gerinant susisiekimo
infrastruktūrą Berniūnų k., Panevėžio rajone. Projekto metu išasfaltuota Berniūnų k. Jaunimo g.
Vertė – 73tūkst. 130 Eur.
„Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ modernizavimas“. Projekto tikslas –
užtikrinti geresnę Raguvos lopšelio-darželio teikiamų švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą
vietos bendruomenei, skatinant socialinę įtrauktį ir ekonominę kaimo vietovių plėtrą. Projekto
metu atlikti darželio pastato modernizavimo darbai. Vertė – 132 tūkst. 260 Eur.
„Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone“. Projekto tikslas – padidinti
Vaivadų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarant palankias sąlygas Vaivadų ir
aplinkinių kaimų gyventojų socialinės ir ekonominės veiklos plėtotei ir sukuriant viešąją
infrastruktūrą. Vertė – 104 tūkst. 520 Eur.
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„Panevėžio rajono Velžio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“. Projekto tikslas – atnaujinti
Velžio gimnazijos aikštyną, sudarant sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams aktyviau
dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje. Vertė – 249 tūkst. 320 Eur.
„Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Ėriškių kaime, Panevėžio rajone“. Projekto tikslas
– administracinio pastato paskirties keitimas į gydomąją ir kapitalinis remontas (Ėriškių k.
medicinos punktas). Vertė – 87 tūkst. 614 Eur.
„Viešosios infrastruktūros plėtra Miežiškiuose, Panevėžio rajone“. Miežiškių kultūros centro
naujos salės statyba ir pastato kapitalinio remonto darbai. Vertė – 218 tūkst. 163,00 Eur.
„Vandens transporto nuleidimo vietos Liberiškio tvenkinyje, Panevėžio rajone, įrengimas“.
Projekto tikslas – privažiavimo, automobilių parkavimo bei apsisukimo vietos, valčių nuleidimo
platformos įrengimas. Vertė – 12 tūkst. Eur.
„Vandens transporto nuleidimo vietos Juodžio ežere, Panevėžio rajone, įrengimas“. Projekto tikslas
– privažiavimo, automobilių parkavimo bei apsisukimo vietos, valčių nuleidimo platformos
įrengimas. Vertė – 13 tūkst. 500 Eur.
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„Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų
vystymuisi“. Pagrindinės projekto veiklos – kryptingai ir aktyviai tęsti Jalovenio rajono
savivaldybės (Moldova) ir Achmetos savivaldybės (Sakartvelas) atstovų supažindinimą su
Panevėžio rajono savivaldybėje ES lėšomis įgyvendintais projektais, supažindinti su sėkminga
Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų ir kaimo bendruomenių veikla. Vertė – 35 tūkst. Eur.

Valstybės investicijų 2019–2021 metų programa
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateiktas projektas:
•

„Šilagalio kultūros centro Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r., rekonstrukcija“, vertė 1
mln. 56 tūkst. 843,00 Eur.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pateikti projektai:
•

„Panevėžio rajono Velžio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“, vertė 290 tūkst. Eur. 2018
m. skirta 198 tūkst. Eur.
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•

„Panevėžio r. Dembavos progimnazijos pastato Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k.,
Dembavos g. 28, modernizavimas“, vertė 532 tūkst. 801,82 Eur. 2018 m. skirta 112 tūkst. Eur.

•

„Priestato prie Piniavos mokyklos-darželio pastato, Žibučių g. 7, Piniavos k., Panevėžio r.,
statyba“, vertė 1 mln. 26 tūkst. 74 Eur. 2018 m. skirta 250 tūkst. Eur.

•

„Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos pastato Panevėžio r. sav.,
Krekenavos mstl., Laisvės g. 18, modernizavimas“, vertė 1 mln. 762 tūkst. Eur.

Panevėžio regiono 2014–2020 metų plėtros plano įgyvendinimas.
2018 m. Panevėžio regiono plėtros tarybai pateikti 6 projektiniai pasiūlymai
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Lėšos, panaudotos Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikiam materialiajam turtui kurti, įsigyti seniūnijose
Karsakiškio seniūnija
1. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla
Objekto pavadinimas
Mokyklos pastato stogo remontas
Malkinės stogo remontas
Bibliotekos patalpų sienų ir grindų
remontas, sporto salės grindų dažymas,
lauko laiptų remontas
Tiltagalių skyrius
Elektros instaliacijos ir žaibosaugos
remontas
Virtuvės vamzdyno remontas
Iš viso

Panaudota Lėšų šaltinis
lėšų, Eur
21 530
50
400

340

Savivaldybės
lėšos

biudžeto

150
22 470
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2. Paliūniškio pagrindinė mokykla
Šildymo katilo keitimas
Išsiplėtimo indo šiluminiame mazge
sumontavimas
Vidaus vandentiekio, kanalizacijos tinklų ir
elektros instaliacijos remontas

10 200
500

Kabinetų remontas
Paradinių laiptų dalinis remontas

500
200
15 900

Iš viso

4 500

Savivaldybės
lėšos

biudžeto

3. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Socialinio būsto Pamarnakio k. 3 trijų langų
pakeitimas
Seniūnijos administracinio pastato šildymo
sistemos „oras-vanduo“ įrengimas Seniūnijos
administracinio pastato šildymo sistemos
„oras-vanduo“ įrengimas
Seniūnijos katilinės pastato remontas ir
apšiltinimas
Seniūnijos ūkinio pastato stogo ir sienų
skardinimas, pakeliamų vartų montavimas
Karsakiškio k. kapinių tvoros pakeitimas
(likusios dalies)
Buvusio Gudgalio vėjo malūno (kultūros
paveldo objektas) aptvėrimas metaline tvora
Iš viso

580

Seniūnijos specialiosios
programos lėšos

9 160
2 080

Savivaldybės
lėšos

biudžeto

3 720
800
290
16 630
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4. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą
„Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ numatyta atlikti
Paliūniškio k. Liekupio g. dalies rekonstrukciją. Rangos sutarties vertė – 162 133,49 Eur.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 6 000 Eur parengtas Karsakiškio sen. kelio Kelias Nr. 122–Virsnis naujos statybos projektas,
atlikta projekto ekspertizė, saugaus eismo auditas;
- už 5 000 Eur parengtas Karsakiškio sen. Pagiegalos k. Tvenkinio g. naujos statybos projektas,
atlikta projekto ekspertizė, saugaus eismo auditas;
- už 5 400 Eur remontuota Karsakiškio sen. kelio KAR-48 kelias Nr. 191–Margiai žvyro danga.
5. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 1 620 Eur Geležių k. Naujakurių g. ir J. Stasiūno g. pakeisti 7 seni šviestuvai į LED šviestuvus.
6. Vandentvarka
Geriamojo vandens nugeležinimo stoties statyba Karsakiškio k. – 32 260 Eur.

47

EKONOMINĖ PADĖTIS | Ūkis

Krekenavos seniūnija
1. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Objekto pavadinimas
Naujojo korpuso šildymo sistemos
remontas
Senojo korpuso penkių kabinetų remontas
Naujojo korpuso II a. koridoriaus ir keturių
kabinetų remontas
Stadiono apšvietimo ir stebėjimo kamerų
įrengimas
Iš viso

Panaudota
lėšų, Eur
10 000

Lėšų šaltinis

30 000

Savivaldybės biudžeto
lėšos

62 270

ES struktūrinių fondų lėšos

5 320

Savivaldybės biudžeto
lėšos

107 590
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Krekenavos seniūnija
2. Linkaučių pagrindinė mokykla
Ikimokyklinio ugdymo grupės
pastato stogo remontas

600

Savivaldybės biudžeto lėšos

3. Žibartonių pagrindinė mokykla
Patalpų ir vidaus inžinerinių sistemų
smulkus remontas

220

Savivaldybės biudžeto lėšos

4. Panevėžio rajono vaikų globos namai
Pertvarų įrengimas II a. ir III a.
šeimynų patalpoms atskirti
Langų skilusių stiklo paketų keitimas
Iš viso

500
110
610

Savivaldybės biudžeto lėšos

49

EKONOMINĖ PADĖTIS | Ūkis
5. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“
Salės sienų ir lubų remontas, grindų
6 010
dangos keitimas, direktoriaus
Savivaldybės biudžeto lėšos
kabineto sienų dažymas, grindų
dangos keitimas
Įvairių patalpų smulkus remontas
1 640
Iš viso: 7 650

6. Krekenavos kultūros centras
Naujarodžių padalinio elektros
instaliacijos remontas

1 400

Kultūros centro spec. lėšos,
gautos už patalpų nuomą

7. Krekenavos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
Ligoninės lubų, cokolio ir laiptų
remontas, Krekenavos ambulatorijos
laiptų remontas

20 000 Savivaldybės biudžeto lėšos
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8. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Socialinių būstų remontas
Partizanų kapo tvarkymo darbai
Švenčiuliškių kaimo kapinaitėse

4 790 Seniūnijų specialiosios
programos lėšos ir
Savivaldybės biudžeto lėšos
500 Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš viso 5 290

9. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Vietinių
kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ numatyta atlikti Krekenavos
mstl. Kęstučio g. rekonstrukciją. Rangos sutarties vertė – 103 609,05 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšomis sumokėta 36 000 Eur už baigiamuosius Krekenavos mstl. Tilto g.
šaligatvio ir lietaus kanalizacijos tinklų kapitalinio remonto darbus.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 93 600 Eur atlikti 490 m ilgio kelio Linkaučiai–Radviliškiai asfalto dangos įrengimo darbai;
- už 10 900 Eur remontuota Kazokų k. P. Lukšio gatvės žvyro danga;
- už 6 500 Eur atliktas žvyro dangos remontas 0,86 km ilgio žvyrkelio Petriškiai–Krivuliai ruože.
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10. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 1 790 Eur įrengta 11 papildomų šviestuvų Linkaučių k. gatvėse.
11. Vandentvarka
Geriamojo vandens nugeležinimo stoties statyba Burvelių k. – 32 260 Eur.
12. Daugiabučių namų modernizavimo programa
Seniūnijoje iš viso užbaigta 5 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija. Iš jų 4 namai
atnaujinti Krekenavos mstl., 1 namas Linkaučių k.

Miežiškių seniūnija
1. Miežiškių pagrindinė mokykla
Objekto pavadinimas
Jungtinės priešmokyklinio ugdymo
grupės pastato Smilgių g. 6, Nevėžio k.,
langų keitimas plastikiniais

Panaudota
lėšų, Eur
1 500

Lėšų šaltinis
Savivaldybės
biudžeto lėšos
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2. Miežiškių kultūros centras
Kultūros centro einamasis remontas

29 790

Savivaldybės biudžetas

Kultūros centro kapitalinis remontas ir
priestato nauja statyba

214 520

Iš viso:

244 310

ES lėšos
Savivaldybės biudžetas
Valstybės lėšos

3. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Soc. būsto remontas Pučekų k.

5 000

Savivaldybės
lėšos

biudžeto

4. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 6 300 Eur remontuota Dvarininkų k. kelio 900 m ilgio ruožo žvyro danga.
5. Gatvių apšvietimo tinklai:
- už 28 130 Eur rekonstruota Miežiškių mstl. Nevėžio ir Kaštonų g. apšvietimo linija.
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6. Vandentvarka
Pradėtas rengti Miežiškių mstl. vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros projektas.
Projektavimo paslaugų vertė 11 858 Eur. Įgyvendinus projekto sprendinius vandentiekio ir nuotekų
tinklai būtų įrengti visiems Šermukšnių g. būstams, keliems būstams Nevėžio g., Liepų g.

7. Daugiabučių namų modernizavimo programa
Seniūnijoje iš viso užbaigta 3 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija.
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Naujamiesčio seniūnija
1. Naujamiesčio gimnazija
Objekto pavadinimas
Katilinės, naudojančios atsinaujinančios
energijos resursus, statyba

Panaudota lėšų,
Lėšų šaltinis
Eur
216 190
ES struktūrinių fondų lėšos

Vidaus šildymo sistemos atnaujinimas

49 830

Aktų salės ir laboratorijos grindų dangos
keitimas, aktų salės pakabinamų lubų
montavimas, klasių ir tualeto remonto
darbai, vėdinimo sistemos remontas
Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos
įrengimas
Teritorijos tvarkymo darbai

10 100

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos
16 330
900
293 350
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2. Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija
Patalpų remontas

19 620

Savivaldybės biudžeto lėšos

3. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Seniūnijos administracinio pastato elektros
instaliacijos remontas
Socialinių būstų remontas
Naudvario dvaro sodybos rūmų grindų
remontas ir svirno avarinės būklės šalinimo
darbai
Avarinės būklės pastatų Naujamiesčio mstl.
Dariaus ir Girėno g. 28 griovimo darbai
Iš viso

5 870

Savivaldybės biudžeto lėšos,
seniūnijų specialiosios programos
lėšos

17 500

Savivaldybės biudžeto lėšos

200

900
24 470
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4. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą
„Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ numatyta atlikti
Mickiemės k. Mickiemės g. rekonstrukciją. Rangos sutarties vertė – 90 882,43 Eur.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 15 000 Eur parengtas Naujamiesčio k. Pienių g. naujos statybos projektas ir atlikta dalis darbų.
Visa rangos sutarties vertė 89 999 Eur.
- už 13 700 Eur atliktas 126 m ilgio Naujamiesčio mstl. Dariaus ir Girėno g. šaligatvio remontas;
- už 5 700 Eur remontuota 1,6 km ilgio kelio Lakštingalos–Pamargės miškas ruožo žvyro danga.
5. Gatvių apšvietimo tinklai:
- už 7 900 Eur Naujamiesčio mstl. dalyje Paupio g. ir Ramiosios g. rekonstruotos gatvių apšvietimo
linijos.
6. Daugiabučių namų modernizavimo programa
Seniūnijoje užbaigta 1 daugiabučio gyvenamojo namo Liberiškio k. renovacija.
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Paįstrio seniūnija
1. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
Objekto pavadinimas
Tualetų remontas, lempų keitimas
kabinetuose
Apsauginės signalizacijos ir vaizdo
stebėjimo sistemų įrengimas
gimnazijoje, Skaistgirių skyriuje ir
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupėse
Iš viso

Panaudota
lėšų, Eur
20 000
23 300

Lėšų šaltinis

Savivaldybės biudžeto lėšos

43 000
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2. Paįstrio kultūros centras
Daukniūnų padalinio langų keitimas,
apdailos darbai po remonto
Bernatonių padalinio priešgaisrinės
signalizacijos remontas, naujų daviklių
montavimas
Paįstrio kultūros centro vandentiekio
remontas
Iš viso

3 580
300

Savivaldybės
biudžeto
specialiosios programos lėšos

lėšos,

Savivaldybės biudžeto lėšos
70
3 950
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3. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Socialinių būstų remontas

14 500

Šachtinių vandens šulinių įrengimas
socialiniams būstams
Nenaudojamų ūkinių pastatų griovimo
darbai
Seniūnijos administracinio pastato
vidaus patalpų ir lauko apšvietimo
įrengimas
Sanitarinio mazgo įrengimas seniūnijos
administraciniame pastate prie
vaistinės
Nuotekų vamzdyno plovimas, valymas,
nuotekų šulinio remontas
Iš viso

3 750
2 100

Savivaldybės biudžeto ir seniūnijų
specialiosios programos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

280
1 500

Savivaldybės biudžeto lėšos

680
22 810
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4. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą
„Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ atliekama
Skaistgirių k. Sodų g. ir Saulės g. rekonstrukcija. Bendra rangos sutarties vertė – 124 597,96 Eur.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 7 400 Eur remontuota 1,0 km ilgio kelio Kašiaburis–Abukauskinė ruožo žvyro danga.
5. Vandentvarka
Geriamojo vandens nugeležinimo stoties statyba Pragarėlės k. – 32 260 Eur.
Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio
k., Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“ iki 2018 m. pabaigos Paįstrio k. ir Gegužinės k.
atlikta apie 12 proc. vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo darbų, sukomplektuota
nuotekų valykloms ir vandenvietėms reikalinga įranga.
6. Daugiabučių namų modernizavimo programa
Seniūnijoje užbaigta 1 daugiabučio gyvenamojo namo Skaistgirių k. renovacija.
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Panevėžio seniūnija
1. Piniavos mokykla-darželis
Objekto pavadinimas
Priestato statybos darbai
(50 % I etapo darbų)

Lėšų šaltinis

Panaudota lėšų, Eur
248 350

Valstybės biudžeto
lėšos

2. Pažagienių mokykla-darželis
Pastato rekonstravimo techninio projekto parengimas,
projekto ekspertizė, viešinimo paslaugos

13 110

Teritorijos aptvėrimo atnaujinimas
Lauko žaidimų komplekso įrengimas
Interaktyvūs ekranai
Vidaus durų įrengimas, lauko laiptų remontas, smulkus
santechnikos mazgų ir šildymo sistemos remontas
Konvekcinė krosnis
Iš viso

10 730
7 340
6 000
1 900
3 200
42 280

Savivaldybės
biudžeto lėšos
ES struktūrinių
fondų lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos
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3. Bernatonių mokykla-darželis
Koridoriaus sienų dažymas, pakabinamų lubų montavimas,
grindų dangos keitimas, apšvietimo keitimas ir vidaus bei lauko
durų keitimas
Priešmokyklinio ugdymo grupės rūbinėlės grindų dangos
keitimas, lubų ir sienų dažymas, vidaus durų keitimas
Iš viso

19 990
430

Savivaldybės
biudžeto lėšos

20 420

4. Šilagalio kultūros centras
Aktų salės ir sporto salės grindų keitimas, roletų montavimas;
lauko durų, langų keitimas, centrinio įėjimo vestibiulio remontas

50 900

Savivaldybės
biudžeto lėšos
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5. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Pastato Beržų g. 50, Panevėžyje, vidinio kiemo remontas
Pastato Beržų g. 50, Panevėžyje, oro kondicionavimo sistemos
įrengimas
Raguvos bibliotekos pastato stogo remontas
Durų, langų keitimas VB ir rajono bibliotekose
Iš viso:

8 500
2 540
2 400
7 660
21 100

Savivaldybės
biudžeto lėšos

6. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Socialinių būstų remontas
Bernatonių administracinio pastato stogo remontas
Šachtinio vandens šulinio įrengimas Berčiūnų k.
kapinėse
Sudegusio pastato Šilagalio k., Durpyno g. 4
griovimas
Iš viso

12 790 Seniūnijų specialiosios programos
lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos
12 200
Savivaldybės biudžeto lėšos
1 500
9 800

Savivaldybės biudžeto lėšos

36 290
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5. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Pastato Beržų g. 50, Panevėžyje, vidinio kiemo remontas
Pastato Beržų g. 50, Panevėžyje, oro kondicionavimo sistemos
įrengimas
Raguvos bibliotekos pastato stogo remontas
Durų, langų keitimas VB ir rajono bibliotekose
Iš viso:

8 500
2 540
2 400
7 660
21 100

Savivaldybės
biudžeto lėšos

6. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Socialinių būstų remontas
Bernatonių administracinio pastato stogo remontas
Šachtinio vandens šulinio įrengimas Berčiūnų k.
kapinėse
Sudegusio pastato Šilagalio k., Durpyno g. 4
griovimas
Iš viso

12 790 Seniūnijų specialiosios programos
lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos
12 200
Savivaldybės biudžeto lėšos
1 500
9 800

Savivaldybės biudžeto lėšos

36 290
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7. Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės administracinio pastato kabinetų, archyvo
patalpų ir III a. sanitarinių mazgų remontas
Savivaldybės administracinio pastato fasado dažymas,
lauko laiptų remontas
Iš viso

4 110
940

Savivaldybės
biudžeto lėšos

5 050

8. VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
Poliklinikos patalpų A. Jakšto g. 4, Panevėžyje, remontas
Kondicionierių įrengimas Ramygalos palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninės palatose, laiptų, durų
remontas
Tiltagalių šeimos gydytojo kabineto patalpų remontas

19 420
10 430
10 640

Miežiškių, Nevėžio, Piniavos, Trakiškio, Maženių ir
Velžio medicinos punktų patalpų, Vadoklių šeimos
gydytojo kabineto ir Naujamiesčio palaikomojo gydymo
ir slaugos ligoninės virtuvės ir poilsio kambario
remontas

1 340

Iš viso

29 700

Poliklinikos lėšos
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9. Vaivadų k. bendruomenės pastatas
Įgyvendinant projektą „Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone“
pastatytas administracinės paskirties pastatas, pritaikytas Vaivadų k. bendruomenės poreikiams. Iš
viso statybai prireikė 108 850 Eur ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšų.
10. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą
„Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ atliekama:
- Bernatonių k. Trako g. rekonstrukcija. Rangos sutarties vertė – 117 766,88 Eur;
- Molainių k. Žaliosios g. rekonstrukcija. Rangos sutarties vertė – 161 535,00 Eur.
11. Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 49 100 Eur tiesiamas 388 m ilgio Molainių k. Kęstučio g. šaligatvis;
- už 177 400 Eur išasfaltuota 512 m ilgio Molainių k. Beržyno g.;
- už 63 300 Eur parengtas jungiamojo kelio nuo Panevėžio aplinkkelio iki Vynupės k. Vynupės g. ir
iki kelio Vynupė–Panevėžio m. riba statybos projektas, atlikta dalis darbų. Rangos sutarties vertė
273 186,54 Eur;
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- už 36 100 Eur parengtas jungiamojo kelio nuo Panevėžio aplinkkelio iki Paviešečių k. K.
Naruševičiaus gatvės statybos projektas, atlikta dalis darbų. Rangos sutarties vertė 293 394,75 Eur;
- už 5 000 Eur parengtas kelio Spirakiai–Linoniai naujos statybos projektas, atlikta projekto
ekspertizė, saugaus eismo auditas;
- už 15 900 Eur remontuota Piniavos k. Skynimų g. 117 m ilgio ruožo asfalto danga;
- už 16 100 Eur remontuota Pažagienių k. Žagienės g. 335 m ilgio ruožo asfalto danga;
- už 7 400 Eur atliktas žvyro dangos remontas 360 m ilgio žvyrkelio Tiekimo g. (Panevėžio m.) –
PAN-35 ruože.
12. Elektros ūkis
Už 2 904 Eur parengtas techninis projektas AB „ESO“ nuosavybės teise valdomų elektros įrenginių
iškėlimo darbams tunelinės pralaidos aplinkkelyje įrengimo vietoje Naruševičiaus g. prie Berniūnų k.
13. Vandentvarka
Už 35 167 Eur atlikti Berniūnų k. buitinių nuotekų siurblinės kapitalinio remonto darbai.
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14. Daugiabučių namų modernizavimo programa
Seniūnijoje iš viso užbaigta 8 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija. Pažagienių k. atnaujinti 8
namai, dar 3 namuose vykdomi darbai. Į Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio
efektyvumo didinimo programą įrašytas Pažagienių k. Švyturio g. daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalas.

Ramygalos seniūnija
1. Ramygalos kultūros centras
Objekto pavadinimas
Daniūnų padalinio pastato stogo
remontas

Panaudota lėšų, Eur
2 000

Lėšų šaltinis
Savivaldybės
biudžeto lėšos

2. Ramygalos gimnazija
Kabinetų ir rūbinės remontas, durų keitimas,
sporto salės sienų ir 1936 m. statybos korpuso
medinių grindų dažymas
Šviesą sulaikantys roletai, žaliuzės
Mokykliniai baldai
Iš viso

18 890
3 430
12 680
35 000

Savivaldybės
lėšos

biudžeto
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3. Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“
Kiemo įrenginių atnaujinimas, saugios dangos
įrengimas
Patalpų remontas
Iš viso

1 100
2 200
3 300

Savivaldybės
lėšos

biudžeto

4. Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras
Elektros instaliacijos, vandentiekio ir
kanalizacijos remontas
Techninio projekto „Gustonių socialinės globos
namų, esančių Nauradų k.15, Panevėžio r. sav.,
rekonstravimas“ korektūra
Iš viso

580
4 720

Savivaldybės
lėšos

biudžeto

5 300
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5. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Socialinių būstų remontas

16 100

Avarinių pastatų nugriovimas

10 800

Seniūnijos pastato priešgaisrinės signalizacijos
remontas
Laisvalaikio įrenginių sumontavimas
Aukštadvario k.
Lietaus kanalizacijos įrengimas
Daniūnų k. Pavasario g. ir Girsteikių k.
Vaizdo kamerų remontas
Iš viso

930
5 000

Seniūnijų specialiosios
programos lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos

4 400
130
37 360
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6. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą
„Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ numatyta atlikti
Pašilių II k. Šilo g. rekonstrukciją. Rangos sutarties vertė – 72 437,72 Eur.
Užbaigtas projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio
rajone“. Už 101 310 Eur įrengtas 840 m ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas Parko g. iki Ramygalos
miesto parko.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 52 600 Eur išasfaltuota 600 m ilgio Daniūnų k. Beržyno g.;
- už 2 200 Eur remontuota kelio Rimaisiai–Žudžių vs. 230 m ilgio ruožo žvyro danga;
- už 12 500 Eur remontuotas 2 700 m ilgio žvyrkelio ruožas nuo kelio A8 iki Žudžių vs.
7. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 2 430 Eur įrengtas Ramygalos bažnyčios apšvietimas.
8. Vandentvarka
Geriamojo vandens nugeležinimo stoties statyba Barklainių I k. – 32 260 Eur.
9. Daugiabučių namų modernizavimo programa
Seniūnijoje iš viso užbaigta 2 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija.
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Smilgių seniūnija
1. Smilgių gimnazija
Objekto pavadinimas
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų
žaidimų aikštelės atnaujinimas
Gimnazijos koridoriaus remontas
Lauko tualeto griovimas

Panaudota lėšų,
Eur
10 300

Iš viso

Lėšų šaltinis
Mokinio krepšelio lėšos

10 000
3 900
24 200

Savivaldybės biudžeto lėšos

3 000

Savivaldybės biudžeto lėšos

2. Smilgių kultūros centras
Sujetų padalinio langų keitimas
plastikiniais

3. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Socialinių būstų remontas

4 930

Seniūnijos administracinio pastato
elektros instaliacijos remontas
Iš viso

3 290

Savivaldybės biudžeto lėšos,
seniūnijų specialiosios lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

8 220
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4. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 10 300 Eur remontuota kelio kelias SMI-80–Davongalis 865 m ilgio ruožo žvyro danga.
5. Vandentvarka
Užbaigtas ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas
„Geriamojo vandens tiekimo sistemos statybos darbai Sujetų k.“. Už 174 240 Eur vandenvietėje
įrengtas naujas gręžinys, pastatyta geriamojo vandens nugeležinimo stotis, paklota 2,04 km
vandentiekio tinklų. Projektu sudaryta kaimo gyventojams galimybė gauti kokybišką, higienos
normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.

Upytės seniūnija
1. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokykla
Objekto pavadinimas

Panaudota lėšų, Eur

Mokyklos pastato stogo remontas,
fasado apšiltinimas
Konvekcinė krosnis
Iš viso

20 000
2 000
22 000

Lėšų šaltinis
Savivaldybės biudžeto
lėšos
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2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Socialinio būsto vandentiekio remontas

300

Seniūnijų specialiosios
programos lėšos

3. Įgyvendinamas investicinis projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio r. savivaldybėje“.
Bendras projekto biudžetas 491,0 tūkst. Eur. ES parama siekia 417,3 tūkst. Eur, savivaldybės dalis –
73,7 tūkst. Eur. Pastato, esančio Tvenkinio g. 1, Upytės k., Panevėžio r., kapitalinio remonto darbų
konkursą laimėjęs rangovas iki 2018 m. pabaigos atliko 78 proc. rangos sutartyje numatytų darbų. Iš
sutaupytų projekto lėšų pradėtas vykdyti antrasis projekto etapas – naujų būstų įsigijimas. 2018 m.
nupirkti 5 butai, naujai įrengiamiems ir įsigytiems būstams nupirkta virtuvinė įranga.
4. Savivaldybės biudžeto ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis numatoma suremontuoti
Ėriškių k. Sabonių g. esančio nenaudojamo apleisto pastato dalį ir pritaikyti jį bendruomenės
reikmėms. Projekto parengimas, pastato kapitalinis remontas ir teritorijos tvarkymo darbai kainuos
85,5 tūkst. Eur.
5. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
- už 51 700 Eur išasfaltuota 55 m ilgio Upytės k. Linininkų g. atkarpa;
- už 11 600 Eur atliktas 184 m ilgio Upytės k. Panevėžio g. šaligatvio remontas.
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6. Vandentvarka
Užbaigtas ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas
„Geriamojo vandens tiekimo sistemos statybos darbai Vaišvilčių I k.“. Už 174 505 Eur
vandenvietėje įrengtas naujas gręžinys, pastatyta geriamojo vandens nugeležinimo stotis, paklota
1,96 km vandentiekio tinklų. Sudaryta galimybė kaimo gyventojams gauti kokybišką, higienos
normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.
Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k.,
Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“ iki 2018 m. pabaigos Ėriškių k. atlikta apie 12 proc.
vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo darbų, sukomplektuota nuotekų valykloms ir
vandenvietėms reikalinga įranga.

Vadoklių seniūnija
1. Vadoklių pagrindinė mokykla
Objekto pavadinimas
Patalpų remontas

Panaudota lėšų,
Lėšų šaltinis
Eur
15 070
Savivaldybės biudžeto lėšos
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2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Seniūnijos administracinio pastato stogo
remontas

22 000

Socialinių būstų remontas
Vadoklių seniūnijos renginių aikštės stebėjimo
kamerų įrengimas, elektros apšvietimo
remontas

6 720
920

Šachtinių šulinių įrengimas socialiniam būstui
Vadoklių mstl. ir prie Alančių k. kapinių

2 440

Vadoklių mstl. kapinių išplėtimo darbai ir
techninės priežiūros paslaugos, kadastriniai
matavimai

49 610

Vadoklių mstl. Sporto g. ir Sodų g. lietaus
kanalizacijos įrengimas

5 180

Jotainių k. drenažo remontas

4 050
90 920

Iš viso

Savivaldybės
lėšos

biudžeto

3. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 8 800 Eur remontuota Alančių k. A. Rudaminos g. 1,0 km ilgio ruožo žvyro danga.
77

EKONOMINĖ PADĖTIS | Ūkis
Velžio seniūnija
1. Velžio gimnazija
Objekto pavadinimas
Koridorių ir klasių durų keitimas
Muziejaus pertvarkymas į pradinių klasių kabinetą
Kanalizacijos vamzdynų pakeitimas
Sporto aikštyno atnaujinimas – atlikta dalis darbų
(išmontuota stadiono bėgimo tako asfaltbetonio danga,
sumontuota lietaus vandens surinkimo sistema, įrengti
vejos bortai, betono trinkelėmis išklota aikštelė su
stoginėmis ir tribūnomis)
Iš viso

Panaudota
lėšų, Eur
15 800
1 870
2 360
127 280

Lėšų šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės
investicijų
programa,
savivaldybės
biudžeto lėšos

147 310
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2. Dembavos progimnazija
Progimnazijos pastato modernizavimas (rekonstrukcija).
Bendra projekto vertė – 525 300 Eur.
2015 m. atlikta darbų už 92 002 Eur.
2016 m. atlikta darbų už 127 128 Eur.
2017 m. atlikta darbų už 120 000 Eur.
2015–2018 m. atlikta 84,44 % rangos sutartyje numatytų
darbų
Sporto salės langų apsauginių grotų dažymas
Sporto salės šviestuvų remontas
Iš viso

142 000

Valstybės investicijų
programa, savivaldybės
biudžeto lėšos

100
450
142 550

Savivaldybės biudžeto lėšos

530
690
10 800
1 840
6 650
20 510

Savivaldybės biudžeto lėšos

3. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
Liūdynės skyriaus šilumos punkto remontas
Liūdynės skyriaus tvoros remontas
Lopšelio-darželio teritorijos aptvėrimo keitimas
Lopšelio-darželio kanalizacijos vamzdyno remontas
Pavėsinių stogų keitimas
Iš viso
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4. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“
Tambūro durų įrengimas, stoglangio uždengimas

5 990

Medinio pastato išorės sienų dažymas

1 380
Iš viso

7 370

Socialinių būstų remontas
Artezinio gręžinio įrengimas socialiniam būstui
Kirkūnų k.
Seniūnijos administracinio pastato išorės sienų
šiltinimas
Naujo kabineto seniūnijos administraciniame pastate
įrengimas
Liūdynės k. ir Velžio k. lietaus nuotekų tinklų valymas
ir remontas
Iš viso

36 450
4 860

Savivaldybės biudžeto
lėšos

5. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:

40 000
8 980

Seniūnijos specialiosios
lėšos

7 450
97 740
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6. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Vietinių
kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ atliekama:
- Velželio k. Paupio g. rekonstrukcija. Rangos sutarties vertė – 119 749,31 Eur;
- Vyčių k. Kęstučio g. rekonstrukcija. Rangos sutarties vertė – 291 400,0 Eur.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (svarbesni darbai):
- už 20 600 Eur įrengtas 134 m ilgio šaligatvis tarp Velžio k. Sodų g. ir Nevėžio g.;
- už 34 700 Eur išasfaltuota 165 m ilgio Dembavos k. Svajonių g. atkarpa;
- už 15 900 Eur išasfaltuota 80 m ilgio Liūdynės k. Parko g. atkarpa;
- už 39 600 Eur išasfaltuota 150 m ilgio Velžio k. Vilties g.;
- už 65 600 Eur išasfaltuotas 236 m ilgio Kirkūnų k. Žemdirbių g. ruožas;
- užbaigti Velžio k. Žemdirbių g. kapitalinio remonto darbai, už 43 300 Eur išasfaltuotas 216 m ilgio
gatvės ruožas;
- už 10 700 Eur remontuota kelio Tautkūnai–Pakalniai 800 m ilgio ruožo žvyro danga;
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- už 11 400 Eur atliktas žvyro dangos remontas 1,2 km ilgio žvyrkelio Kairiai–Kvedariškiai ruože;
- už 3 100 Eur remontuota Velžio k. Pievų g. žvyro danga.

7. Elektros ūkis
Už 790 Eur įrengti 4 papildomi šviestuvai Velžio k. Bitininkų g.
8. Daugiabučių namų modernizavimo programa
Seniūnijoje iš viso užbaigta 12 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija. Iš jų 4 namai atnaujinti
Dembavos k., 4 namai Liūdynės k. ir 4 namai Velžio k. Į Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų
energinio efektyvumo didinimo programą įrašyti Dembavos k. Melioratorių g. ir Velžio k. Žemdirbių
g. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalai.
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Verslo dienai paminėti surengtas konkursas „Geriausios Panevėžio rajono įmonės“.
Nominacija „Labiausiai Panevėžio rajoną garsinanti įmonė“ įteikta UAB „SIRAMIS“.
Nominacija „Už ilgalaikę ir sėkmingą verslo plėtrą“ įteikta UAB „BALDLITAS“.
Nominacija „Sėkmingai dirbanti įmonė“ įteikta uždarajai akcinei bendrovei „ERTEKA“.
Padėkos raštais apdovanoti UAB „Novicon Baltic“ ir Nerijus Šiupšinskas.
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SOCIALINĖ APLINKA | Socialinė parama
Savivaldybėje gyvena:
• 8 324 pensinio amžiaus gyventojai (23,28 proc. gyventojų);
• 3 040 neįgalių asmenų, iš jų: 1 047 darbingo amžiaus neįgalūs asmenys, 1 993 senatvės pensinio
amžiaus sulaukusieji neįgalūs asmenys;
• 202 neįgalūs vaikai (24 – sunkus, 96 – vidutinis, 82 – lengvas neįgalumo lygis).
Socialinės apsaugos srityje dirba per 200 darbuotojų.
Socialinę paramą (socialines išmokas ar socialines paslaugas) gavo apie 15,8 tūkst. asmenų (44 proc.
gyventojų).
Socialinei paramai teikti ir socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti skirta 10 822,2 tūkst.
Eur. Iš jų:
• 2 795,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 8 027,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
Piniginei socialinei paramai skirta 9 071,5 tūkst. Eur, iš jų:
• 1 470,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 7 601,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
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Piniginės socialinės paramos gavėjams išmokėti skirta:
• socialinėms pašalpoms 1 204,2 tūkst. Eur;
• kompensacijoms 189,9 tūkst. Eur;
• išmokoms vaikams 3 229,9 tūkst. Eur;
• vienkartinėms pašalpoms 49,1 tūkst. Eur;
• šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms 4 150,9 tūkst. Eur;
• transporto išlaidų kompensacijoms 9,2 tūkst. Eur;
• išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams 0,7 tūkst. Eur;
• paramai mirties atveju (laidojimo pašalpoms) 152,8 tūkst. Eur;
• mokinio reikmenims įsigyti 58,0 tūkst. Eur;
• prekių naujagimiams pagal dovanų čekius 26,8 tūkst. Eur.
Piniginę socialinę paramą gavo 14 949 asmenys, iš jų:
• socialinė pašalpa – 2 115 gavėjų;
• būsto šildymo išlaidų kompensacijos – 889 šeimos;

85

SOCIALINĖ APLINKA | Socialinė parama
•
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•

vykdant Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą įvairių rūšių išmokos vaikams – 7 763
gavėjai, iš jų:
 išmoka vaikams – 7 006 vaikai;
 išmokos privalomosios tarnybos kario vaikams – 2 vaikai;
 vienkartinės išmokos įsikurti – 16 gavėjų;
 vienkartinės išmokos gimus vaikui – 353 asmenys;
 vienkartinės išmokos nėščiai moteriai – 66 moterys;
 globos (rūpybos) išmokos už globojamus vaikus – 176 globėjai;
 globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 141 globėjas;
 išmoka įsivaikinus vaiką – 3 asmenys.
Vienkartinės pašalpos – 241 asmuo, iš jų:
 vienkartinės pašalpos ligos, gaisro ar kitais atvejais – 239 asmenys;
 vienkartinė pašalpa ypatingais nenumatytais atvejais, kai yra Savivaldybės tarybos
sprendimas, leidžiantis Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą,
– 2 asmenys.
Šalpos išmokos ir tikslinės kompensacijos išmokėtos 2 068 gavėjams, iš jų:
 šalpos neįgalumo pensijos – 872 gavėjai;
 slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos – 465 gavėjai;
 priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos – 731 gavėjas.
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Transporto išlaidų kompensacijos išmokėtos 70 gavėjų, iš jų:
 transporto išlaidų kompensacija – 69 asmenys;
 lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija – 1 asmuo.
Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams išmokėta 1 asmeniui;
Parama mirties atveju (laidojimo pašalpos) išmokėta 492 asmenims, iš jų:
 laidojimo pašalpa – 490 asmenų;
 išmoka palaikams parvežti – 2 asmenys.
Parama mokiniams skirta 1 042 mokiniams.
Dovanų kuponus įsigyti prekių naujagimiams gavo 268 tėvai.
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Socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti skirta 1 750,7 tūkst. Eur, iš jų:
• 1 325,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 425,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
Savivaldybėje socialines paslaugas teikia savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomos 2 įstaigos, joms
išlaikyti skirta 1 122,6 tūkst. Eur, iš jų:
• 685,8 tūkst. Eur Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui;
• 436,8 tūkst. Eur Panevėžio rajono vaikų globos namams.
Asmenims su sunkia negalia išlaikyti socialinės globos įstaigose skirta 409,0 tūkst. Eur.
Asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims išlaikyti socialinės globos įstaigose skirta 186,9
tūkst. Eur.
Aplinkos ir būsto pritaikymui neįgaliems asmenims skirta 26,2 tūkst. Eur.
Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir
tyrimams skirta 6,0 tūkst. Eur.
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Socialinės paslaugos skirtos 788 savivaldybės gyventojams, iš jų:
• savivaldybės socialinės globos įstaigose paslaugos suteiktos 640 asmenų, iš jų:
Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre:
ilgalaikės socialinės globos paslaugos – 57 asmenys;
socialinės priežiūros paslaugos (pagalba į namus) – 85 asmenys;
socialinės priežiūros paslaugos savarankiško gyvenimo namuose – 20 gyventojų;
integralios pagalbos paslaugos (dienos socialinė globa ir slauga) – 63 asmenys;
socialinės priežiūros paslaugos dienos metu – 40 vaikų, iš jų 35 vaikai iš šeimų, patiriančių socialinę
riziką; laikino apnakvindinimo, psichologinės, socialinės pagalbos, asmens higienos paslaugos
Krizių centre – 2 krizės ištiktoms motinoms su vaikais;
bendrosios socialinės paslaugos: asmens higienos (skalbimo, maudymosi), medicininės reabilitacijos
(masažo, gydomosios mankštos ir kt.), sociokultūrinės, darbinio užimtumo paslaugos neįgaliems,
pagyvenusiems asmenims, šeimoms, patiriančioms socialinę riziką – apie 350 asmenų.
Panevėžio rajono vaikų globos namuose:
socialinės paslaugos suteiktos 23 vaikams, netekusiems tėvų globos;
globos (rūpybos) paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos, teikė 4 budinčios globotojos,
parengtos pagal GIMK programą ir priimančios tėvų globos netekusius vaikus į savo šeimas.
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• Socialinės paslaugos vaikams, ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos
savivaldybės gyventojams perkamos ministerijos ar kitų savivaldybių pavaldumo specializuotose
globos įstaigose – 148 neįgalūs asmenys, iš jų:
G. ir V. Grigaliūnų šeimyna globojo 17 tėvų globos netekusių vaikų;
Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose – 5 tėvų globos netekę vaikai;
ministerijos ar kitų savivaldybių pavaldumo specializuotose globos įstaigose – 118 neįgalių asmenų;
socialinės priežiūros paslaugos Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namuose – 1 asmuo;
dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, kurias teikia VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų
centras, – 3 asmenys;
dienos socialinės globos paslaugos institucijoje, kurias teikia Panevėžio specialioji mokykladaugiafunkcis centras – 4 neįgalūs vaikai.
Globos namai parenkami atsižvelgiant į asmens pageidavimą. 2018 m. socialinės globos įstaigose
apgyvendinti 34 asmenys, iš jų:
• savivaldybės globos įstaigose – 10;
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžiuose globos namuose – 21;
• Šv. Juozapo senelių globos namuose Panevėžio mieste – 2;
• VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centre – 1.
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Patvirtinta Socialinės atskirties mažinimo programa, finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis.
Organizuotos ir finansuotos socialinės paslaugos gyventojams, skirtos vienkartinės pašalpos,
apmokėtas socialinės rizikos asmenų gydymas nuo alkoholizmo, iš dalies finansuota būsto ir aplinkos
pritaikymas neįgaliesiems, nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai, skirti socialinei
atskirčiai mažinti ir t. t.
Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti skirta 310,3 tūkst. Eur, iš jų:
• socialinėms išmokoms išmokėti ir socialinėms paslaugoms finansuoti – 291,8 tūkst. Eur;
• kitoms išlaidoms finansuoti – 18,5 tūkst. Eur.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta 79,27
tūkst. Eur, iš jų:
• savivaldybės biudžeto lėšos – 16,0 tūkst. Eur;
• Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 63,27 tūkst. Eur.
Vykdant projektus paslaugas gavo 648 asmenys, iš jų:
• suaugusių neįgaliųjų – 581;
• neįgalių vaikų – 5;
• šeimos narių – 62.
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Pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programos projektus paslaugas
neįgaliesiems ir jų šeimos nariams teikė viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras;
Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“; Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija; Bendrija „Vilties
linija“; Panevėžio vyskupijos „Caritas“; viešoji įstaiga Neįgaliųjų integracijos centras; VšĮ Panevėžio
kurčiųjų reabilitacijos centras.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas,
kurio pagrindu valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją perėmė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Įstatymas numato pagalbos šeimoms
organizavimą, atvejo vadybininkams vykdant atvejo vadybos funkciją. Įgyvendinant Įstatymą
patvirtintas Atvejo vadybos tvarkos aprašas, kuris nustato atvejo vadybos pagrindus, atvejo vadybos
procesą, atvejo vadybos ir socialinio darbo su šeimomis koordinavimą savivaldybėje. Panevėžio rajono
socialinių paslaugų centre įdarbinti 4 atvejo vadybininkai.
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INFORMACIJA APIE ASMENŲ IR ŠEIMŲ, ESANČIŲ SĄRAŠUOSE SOCIALINIAM BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SKAIČIŲ
Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.

Sąrašo pavadinimas
Iš viso sąrašuose
Jaunų šeimų sąrašas
Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašas

2017-12-31
112
22
1

2018-12-31
117
19
-

1.3.

Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys,
sąrašas
Bendrasis sąrašas
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą, sąrašas
Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas

17

13

53
2

59
6

17

20

1.4.
1.5.
1.6.

INFORMACIJA APIE ASMENIMS IR ŠEIMOMS IŠNUOMOTUS SAVIVALDYBĖS SOCIALINIUS BŪSTUS
Eil. Nr.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Iš viso išnuomota, vnt.
Sąrašuose įrašytiems asmenims ir šeimoms
Jaunų šeimų sąraše
Bendrajame sąraše
Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą, sąrašas
Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys,
sąrašas

2017-12-31
9
9
2
2
3
2

2018-12-31
13
13
2
7
3
-

-

1
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INFORMACIJA APIE IŠNUOMOTĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ PAGAL SENIŪNIJAS

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Sudarytų sutarčių skaičius, vnt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Karsakiškio
Miežiškių
Velžio
Raguvos
Ramygalos
Paįstrio
Vadoklių
Upytės
Smilgių
Panevėžio
Naujamiesčio
Krekenavos

8
7
42
3
45
17
22
4
21
26
42
25
262

Iš viso
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•

•

•
•
•

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdo 3 sveikatos priežiūros įstaigos:
viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir viešoji įstaiga Krekenavos pirminės
sveikatos priežiūros centras, visuomenės sveikatos priežiūros – Panevėžio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras.
Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektams „Lytiškumas – kas?
kaip? kada? kodėl?“, „Psichikos sveikatos stiprinimas Panevėžio rajone“, „Fizinio aktyvumo
skatinimas Panevėžio rajono bendruomenėse“, „Sveikatos mokyklos Panevėžio rajone 2“,
„Sveikata ne tik kūnui, bet ir sielai“ ir „Mokausi plaukti 3“ skirta 7,6 tūkst. Eur.
Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos finansuoti 52 projektai už 69,5 tūkst. Eur.
Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis dantų protezavimas atliktas 66 pacientams už
25 tūkst. Eur.
Panevėžio teritorinė ligonių kasa protezuoti dantis pakvietė 871 asmenį. 2018-12-31
duomenimis, dantų protezavimo laukiančių žmonių yra 1 082.
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Judėjime „Saugi kaimynystė“, kurio svarbiausias uždavinys yra skatinti gyventojų pilietinę savisaugą,
laiku informuoti policiją apie įtartinus asmenis, padėti sukurti saugią gyvenamąją aplinką, Panevėžio
rajone dalyvavo 100 saugios kaimynystės grupių. Į šį judėjimą įtrauktos 9 naujos saugios kaimynystės
grupės. Daugiausia saugios kaimynystės grupių įkurta Panevėžio, Velžio, Smilgių ir Karsakiškio
seniūnijose.
Panevėžio rajone buvo vykdoma tęstinė prevencinė programa „Būk saugus“, skirta visos bendruomenės
saugumo idėjai propaguoti, savisaugos ir turto apsaugos įgūdžiams diegti bei saugioms gyvenimo
sąlygoms sudaryti.
Įgyvendintas projektas „Jauskimės saugūs – teritoriją stebi vaizdo kamera“.
•

2018 m. Panevėžio rajono savivaldybėje registruoti 5 609 įvykiai, iš jų pradėti 1 052 ikiteisminiai
tyrimai. Paskutinių 3 metų duomenimis, 2018 m. įvykių skaičius mažiausias, tačiau ikiteisminių
tyrimų daugiausia.

•

Didžiausią įvykių dalį sudaro įvykiai, susiję su eismo saugumu – 1 537, viešosios tvarkos pažeidimais
– 1 122, vagystėmis – 487.

•

Daugiausia įvykių registruota Panevėžio sen. – 1 226, Velžio sen. – 700, Ramygalos sen. – 602.

•

Daugiausia nusikalstamų veikų dėl vagysčių įvykdyta Panevėžio sen., ikiteisminių tyrimų pradėta 42:
Velžio sen. – 21, Karsakiškio sen. – 17, mažiausiai (po 2) ikiteisminių tyrimų – Naujamiesčio ir
Smilgių sen.

•

Dėl smurto artimoje aplinkoje daugiausia ikiteisminių tyrimų pradėta Velžio sen. – 24, Panevėžio sen.
– 22, Krekenavos sen. – 21, mažiausiai (po 3) – Upytės ir Vadoklių sen.
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Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (VVG)
VVG įgyvendina vietos plėtros strategiją „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros
strategija“:
•

paskelbti 8 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas, pateiktos 23 vietos projektų paraiškos;
bendra prašoma paramos suma – 1 mln. 645 tūkst. 779,97 Eur;

•

pasirašyta 10 vietos projekto vykdymo sutarčių; bendra paramos suma – 565 tūkst. 218,65 Eur.

•

baigti įgyvendinti 3 vietos projektai; bendra paramos suma – 38 tūkst. 595,20 Eur.

•

organizuoti 4 informaciniai renginiai ir 2 potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai.
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Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga (PRBS)
•

PRBS veikloje dalyvauja 66 gyventojų bendruomenės. 7 tūkst. narių jungianti sąjunga yra
gausiausia nevyriausybinė organizacija rajone ir viena gausiausių šalyje.

•

Žemės ūkio ministerijai pateikta 14 paraiškų, gautas finansavimas 40 tūkst. Eur. Lėšos skirtos
tradiciniams renginiams organizuoti, materialiniams ištekliams, viešosioms erdvėms sutvarkyti,
pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

•

PRBS projektas, skirtas 15-ajam sąskrydžiui „Brangiausios spalvos trys“. Vertė 3 tūkst. Eur.

•

surengti konkursai: „Žydintis kaimas 2018“, „Mūsų kaimo šviesuolis 2018“, „Mano kaimo
grožis“.

•

leidžiamas PRBS laikraštis „Tėvynė“.
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•
•

Gimė 346 kūdikiai: 184 berniukai ir 162
mergaitės.
Lietuvoje gimė – 291, užsienio valstybėse
– 55 vaikai.
Iš 346 gimusių kūdikių 262 – gimę tėvų
santuokoje.
9 vaikų susilaukė vienišos motinos.
Dvynukai gimė 5-ose šeimose.
Jauniausia mama 17-kos, jauniausias tėtis
18-kos metų amžiaus.
Populiariausi vardai: Kamilė, Ema, Lėja,
Elija, Rusnė, Kajus, Lukas, Emilis, Nojus,
Joris.
Retesni vardai: Marija, Sofija, Frėja,
Timūras, Jurgis, Bernardas.
Naujagimių tėvams įteiktos knygos „Mūsų
vaikas“, išduoti 292 dovanų kuponai
(vertė 100 Eur), skirti kūdikių prekėms
įsigyti.
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Mirčių registravimas
•
•
•
•

Lietuvoje mirė 487 Panevėžio rajono
gyventojai: 222 vyrai, 265 moterys.
Užsienyje mirė 5 Panevėžio rajono
gyventojai.
Iš gyvenimo patys pasitraukė 5 asmenys.
Nelaimingų atsitikimų metu žuvo 4
asmenys.
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Santuokos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Susituokė 214 porų. Iš jų 109 tuokėsi Civilinės metrikacijos skyriuje. Jaunavedžių pasirinktose
vietose (rajono teritorijoje) susituokė 12.
10 santuokų sudaryta užsienyje: Ispanijoje, Danijoje, Olandijoje, Kipre, Belgijoje, Šveicarijoje,
Anglijoje, Italijoje, Rusijoje, Kazachstane.
95 poros susituokė rajono bažnyčiose.
Susituokė 1 nepilnamečių pora.
Daugiausia vyrų ir moterų tuokėsi būdami 25–35 metų amžiaus.
Didžiausias amžiaus skirtumas tarp sutuoktinių – 31 metai. Vyriausia nuotaka 60-ties,
vyriausias jaunikis 62-ejų metų.
Santuokas su lietuvėmis sudarė įvairių tautybių (anglų, belgų, italų, kipriečių, indų, turkų,
ukrainiečių) 10 piliečių.
Išduota 19 pažymų į Ispanijos, JAV, Lenkijos, Prancūzų, Islandijos, Latvijos, Vokietijos,
Turkijos, Anglijos, Ispanijos, Makedonijos šalis dėl santuokos sudarymo užsienio valstybėje.
Auksinių vestuvių (50 m.) proga pasveikinta 19 šeimų.
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Ištuokos
•
•
•

Sudaryti 84 santuokos nutraukimo įrašai.
Trumpiausia santuoka – 1,9 m., ilgiausia – 37 m.
Nutrauktoje santuokoje 24 šeimose su mama liko gyventi po 1 nepilnametį vaiką, 11 šeimų – 2
vaikai, 2 šeimose – 3 vaikai, 1 šeimoje – 4 vaikai.
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Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius – 19:
• 7 gimnazijos;
• 1 progimnazija;
• 8 pagrindinės mokyklos;
• 3 mokyklos-darželiai.
Bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 2 926 mokiniai (2017 m. – 3 043)
Daugiausia mokinių Velžio gimnazijoje – 568
Mažiausiai mokinių Linkaučių pagrindinėje mokykloje – 55
Bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 318 mokytojų (2017 m. – 318)
Jų kvalifikacinės kategorijos:
• 10 (3,1 proc.) – neatestuoti mokytojai;
• 4 (1,3 proc.) – mokytojai;
• 179 (56,3 proc.) – vyresnieji mokytojai;
• 122 (38,4 proc.) – mokytojai metodininkai;
• 3 (0,9 proc.) – mokytojai ekspertai.
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Pagalbos mokiniui, mokytojui, tėvams (globėjams, rūpintojams) specialistų pareigybės:
10,5 socialinių pedagogų;
19,8 logopedų;
9,7 specialiųjų pedagogų;
9,37 mokytojo padėjėjų;
3,25 psichologų.
Psichologinę pagalbą mokiniui, mokytojui, tėvams (globėjams, rūpintojams) taip pat teikia
psichologai, dirbantys 2 projektuose.
2018 metų geriausia Metų mokytoja išrinkta Raguvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė
Ingrida Bučinskienė
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:
• 6 lopšeliai-darželiai;
• 3 ikimokyklinio ugdymo skyriai;
• 3 mokyklos-darželiai;
• 9 jungtinės grupės veikia gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose;
• 1 gimnazija vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.
Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi 982 vaikai (2017 m. – 985).
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•
•
•

Visi bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių
pasiekimų patikrinime (NMPP), rezultatai geresni nei 2017 m.
Paįstrio Juozo Zikaro, Ramygalos ir Velžio gimnazijoms skirtas Geltonasis autobusas.
Velžio gimnazija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pripažinta stiprią geros
mokyklos požymių raišką turinčia mokykla.
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Mokinių maitinimas
1 156 (36,7 proc.) mokiniai maitinami nemokamai. Mokinių nemokamam maitinimui panaudota
238 570 Eur iš valstybės biudžeto skirtų lėšų produktams įsigyti ir 109 830 Eur savivaldybės
biudžeto lėšų. Mokiniams, perkantiems maistą, savivaldybė skiria lėšų apmokėti dalį maitinimo
išlaidų – 26 000 Eur.
Visose švietimo įstaigose vykdyta Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo
skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa. 2018 m. išdalyta daugiau kaip 15 t pieno gaminių ir
daugiau kaip 8 t obuolių ar sulčių.
Raguvos gimnazijos ir Velžio gimnazijos direktorių iniciatyva mokiniams sudaryta galimybė
maitinimų metu patiems įsidėti maisto („švediško stalo“ principu).
Mokinių vežimas
Vežama 1 721 mok., gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos (58,8 proc. visų mokinių), iš viso
1 784 mokiniai:
• maršrutiniu transportu – 243;
• privačiu transportu – 139;
• Geltonaisiais autobusais – 404;
• mokykliniu transportu – 731;
• kitais vežimo būdais – 267.
2018 m. mokinių vežimui skirta 639 400 Eur. Vieno vaiko vežimas kainavo 371,53 Eur per metus.
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Veikia 19 mokyklų bibliotekų:
• dokumentų fondas – 161 933 vnt.;
• vartotojų skaičius – 3 207;
• išduota dokumentų – 57 180;
• lankytojų skaičius – 57 694 vnt.;
• profesionalių bibliotekininkų – 21.
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Laikė 160 abiturientų.
Informacinių technologijų, anglų kalbos, fizikos, matematikos, rusų kalbos valstybinių
brandos egzaminų išlaikymo procentas didesnis nei šalies.
Didžiausias išlaikymo procentas Velžio (100), Smilgių (96), Raguvos (93) gimnazijų
abiturientų.
Didžiausi įvertinimų vidurkiai Velžio gimnazijoje (60,4), Naujamiesčio gimnazijoje (49,9).
Beveik visose gimnazijose (6) VBE įvertinimų vidurkiai 2018 m. didesni nei 2017 m.
Aukščiausią įvertinimą – 100 gavo 2 Velžio gimnazijos abiturientai (anglų kalba, matematika,
informacinės technologijos) ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos abiturientas
(informacinės technologijos).
27 geriausių rezultatų pasiekę abiturientai pakviesti į tradicinius Mero pusryčius Bistrampolio
dvare.
Studijų rėmimas
Savivaldybės administracijai pateikta 20 prašymų dėl studijų rėmimo, paremta 17, išmokėta 6
004 Eur dalinė parama (2017 m. – 12 studentų išmokėta 4 180 Eur).
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Lėšos neformaliajam vaikų švietimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 98 436 tūkst. Eur.
46 programas vykdė 22 teikėjai:
• 10 kultūros centrų;
• Viešoji biblioteka;
• Muzikos mokykla;
• 4 laisvieji mokytojai;
• Lietuvos skautija;
• sporto klubas „Ąžuolynas“;
• VšĮ Robotikos akademija;
• Naujamiesčio klubas „Menų sala“;
• Ramygalos klubas „Savos erdvės“;
• VšĮ American English School.
Dalyvavo 755 mokiniai (2017 m. – 719), vienam mokiniui skirta 15 Eur per mėnesį.
Muzikos mokykla
Rajone veikia vienintelė neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildanti įstaiga –
Muzikos mokykla. 2018 m. ją lankė 208 mokiniai. Nuo 2018 m. veikia nauja programa – Etninės
kultūros formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
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Laimėjimai tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose:
• XX Balio Dvariono nacionalinio konkurso II regioninio turo nugalėtojai;
• III
tarptautinio
konkurso
,,Jaunieji
talentai
2018“
nugalėtoja,
I,
II,
III vieta;
• tarptautinio liaudies instrumentų festivalio-konkurso ,,Groju lietuvišką pjesę“ nugalėtojas, II ir
III vietos;
• šalies jaunųjų tautinių instrumentų atlikėjų konkurso ,,Muzikos burtai“ nugalėtojai, II ir III
vietos;
• konkurso ,,Les clés d‘or“ („Aukso raktai“) nugalėtoja, III vieta ir bronzos medalis;
• V Aukštaitijos krašto Marijos Černienės jaunųjų stygininkų festivalio-konkurso laureatai.
Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos projektai
Įgyvendinta
18
projektų,
skirta
6
820
16 projektų, skirta 4 500 Eur).

Eur

(2017

m.

įgyvendinta

Vaikų socializacijos programos projektai
Įgyvendinta 16 projektų, skirta 6 830 Eur (2017 m. įgyvendinti 24 projektai, skirta 7 094,2 Eur).
Smurto ir patyčių prevencijos programos projektai
Įgyvendinti 8 projektai, skirta 3 805 Eur.
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Švietimo centras
Švietimo centras organizavo 200 renginių, dalyvavo 5 384 klausytojai.
Tikslinė grupė
Renginių skaičius
Dalyvių skaičius

Pedagogai
176
4 652

Kiti suaugusieji
24
732

Tradicinėje Švietimo centro organizuojamoje praktinėje konferencijoje „Kūrybinės dirbtuvės – 2018“
dalyvavo 162 asmenys.
Trečiojo amžiaus universitetas (TAU)
•

Naujus mokslo metus pradėjo 459 TAU klausytojų (391 moteris, 68 vyrai).

•

Veikia 14 fakultetų (Dembavos bendrakultūrinis fakultetas, Ėriškių bendrakultūrinis fakultetas,
Gustonių bendrakultūrinis fakultetas, Naujamiesčio dvasinio tobulėjimo ir sveikos gyvensenos
fakultetas, Piniavos kultūros ir sveikos gyvensenos fakultetas, Raguvos bendrakultūrinis
fakultetas, Ramygalos bendrakultūrinis fakultetas, Smilgių bendrakultūrinis fakultetas, Šilagalio
dvasinio tobulėjimo ir sveikos gyvensenos fakultetas, Šilų bendrakultūrinis fakultetas, Tiltagalių
bendrakultūrinis fakultetas, Uliūnų bendrakultūrinis fakultetas, Vadoklių dvasinio tobulėjimo ir
sveikos gyvensenos fakultetas, Velžio dvasinio tobulėjimo ir sveikos gyvensenos fakultetas).
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Tarptautinė veikla
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Projektas

Lėšos

Europos šalys partnerės

„Erasmus+“ KA3 programos projektas „Early
childhood education – building sustainable
motivation and value paradigm for life
(Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir
gyvenimiškų vertybių kūrimas)“
2017–2020 m.
„Erasmus+“ KA2 programos projektas „ProSocial
values (Prosocialinės vertybės)“
2017–2020 m.

Bendra projekto vertė
587 852, 00 Eur

Malta, Italija, Bulgarija,
Turkija, Graikija

„Erasmus+“ KA2 suaugusiųjų švietimo
strateginių partnerysčių projektą „Žemos
kvalifikacijos bedarbių moterų virš 50 metų
socialinės įtraukties skatinimas ir andragogų
įvaizdžio kūrimas per meną“ („Promoting social
inclusion of women, aged over 50, lowqualified, unemployed, and developing
educators’ profile through education by art“)
2018–2020 m.

Švietimo centrui skirta
62 383,00 Eur
Bendra projekto vertė
334 095,00 Eur
Švietimo centrui skirta
40 460,00 Eur
Bendra projekto vertė
78 525,00 Eur, Švietimo
centrui skirta
14 860,00 Eur

Italija, Bulgarija,
Makedonija, Turkija,
Ispanija
Portugalija
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Įgyvendinti vietiniai ir nacionaliniai projektai
Eil.
Nr.
1.

Projektas

Lėšos

„Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“

5 300,00 Eur

2.

„Pažink save ir kitus“

800,00 Eur

3.

„Komunikacijos tiltai“

1 740,00 Eur

4.

„Kūrybiškumo saviugda“

2 875,00 Eur

5.

„Socialinė emocinė sveikata“

1 000 Eur
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Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)
•
•
•
•
•
•
o
o
o
•
•

Atlikti raidos sutrikimų įvertinimai 162 asmenims iš 23 švietimo įstaigų, 4 iš jų nelankantiems ugdymo
įstaigos.
Nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai 161 asmenims (nedideli – 39, vidutiniai – 91, dideli – 31).
Suteiktos konsultacijos 281 mokiniui (vaikui), 314 mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), 388 pedagogams,
specialistams, administracijai.
Psichologai atliko profesinio tinkamumo įvertinimo testus ir konsultavo 152 vyresniųjų klasių mokinius.
Konsultuotos 5 mokyklos, vykdančios ilgalaikę patyčių prevencijos programą „Olweus“.
Vykdyti 3 projektai:
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo tęstinis projektas
„Sveikatos akademija“ (gauta 1 000 Eur, dalyvavo apie 1 000 asmenų);
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo projektas „Žvilgsnis“
(gauta 1 000 Eur, dalyvavo daugiau kaip 400 asmenų);
Vaikų socializacijos programos projektas „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis-4“ (gauta 1 000 Eur,
dalyvavo apie 1 100 asmenų).
Vykdytos kitos prevencinės akcijos ir renginiai ugdymo įstaigų mokiniams: socialinio pedagogo
užsiėmimai, paskaitos ir diskusijos aktualiomis jaunimui ir žalingų įpročių prevencijos temomis.
Tarnyba konsorciumo narės teisėmis dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ KA1 projekte „Švietimo
darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių
mokymo programas“.
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•
•
•
•
•
•

•

Panevėžio rajone 2019 m. sausio 1 d. registruota
2 216 ūkininkų ūkių.
Įregistruoti 43, išregistruoti 73, atnaujinti 839
ūkininkų ūkiai.
439 ūkininkai yra iki 40 metų amžiaus.
Ūkininkų valdomas bendras žemės plotas sudaro
3 2561,81 ha.
Vidutinis ūkio dydis 14,69 ha.
Lietuvoje pagal įregistruotų ūkių skaičių
Panevėžio rajonas yra 28-tas, pagal jų naudojamą
bendrą žemės plotą – 13-tas, pagal vidutinį ūkio
dydį 11-tas. Vidutinis ūkininko ūkio dydis 4,17
ha viršija šalies vidutinį ūkio dydį.
Daugiausia naudojama nuosavos žemės – 88
proc., iš privačių asmenų nuomojamos žemės
dalis – 10 proc., iš valstybės nuomojamos žemės
dalis – iki 2 proc.

Ūkininkų ūkių registro dinamika
2500

2217

2234

Ūkininkų iki 40 m. ūkių skaičius
Visų ūkių skaičius
2216
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Ūkininkų ūkių žemė pagal nuosavybės teisę
2019-01-01
10%

2%

Nuosavybės teise
priklausančios žemės ūkio
paskirties žemės plotas
Išsinuomotos iš kitų asmenų
privačios žemės ūkio paskirties
žemės plotas
Išsinuomotos iš valstybės
žemės ūkio paskirties žemės
plotas

88%
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•
•
•

•
•

•

Didžiausią dalį ūkininkų valdomos žemės užima žemės ūkio paskirties žemė – 2 9494,88 ha,
arba 91 proc., miškai – 1 871,6 ha, arba 6 proc., kita paskirtis – 3 proc.
Vyrauja iki 10 ha ūkininkų ūkiai, jų skaičius ūkių struktūroje sudaro 74 proc. Stambiausi ūkiai,
kurių plotai per 50 ha, sudaro 6 proc.
Iš bendro ūkininkų ūkių skaičiaus 65 proc. ūkių vystoma augalininkystės produktų gamyba, 15
proc. – gyvulininkystė, 15 proc. – mišrūs ūkiai, 5 proc. – miškininkystė ir alternatyvi žemės ūkio
veikla.
Registre registruotų žemės ūkio valdų – 3 864. Atnaujintos valdos – 2 767. 98 proc. valdų
valdytojų – fiziniai asmenys, 2 proc. valdų valdo juridiniai asmenys.
Iš bendro žemės ūkio valdų skaičiaus 74 proc. ūkių vystoma augalininkystės produktų gamyba,
15 proc. – gyvulininkystė, 8 proc. – mišrūs ūkiai, 3 proc. – miškininkystė ir alternatyvi žemės
ūkio veikla.
Valdų plotas – 101 119,44 ha. Vidutinis žemės ūkio valdos dydis – 24,05 ha.
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Panevėžio rajone 2 774 pareiškėjai
deklaravo 113 035,31 ha žemės ūkio
naudmenų.
Juridinių asmenų deklaruotas plotas sudaro
30,1 proc. viso Panevėžio rajone deklaruoto
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto (2017
m. – 29,7 proc.).
Žemdirbiams
priskaičiuota
tiesioginių
išmokų už deklaruotų pasėlių plotus suma
didžiausia šalyje – 15 mln. 362 tūkst. Eur.
Deklaravo

2017 m.

2018 m.

Vidutinis ūkio dydis, ha

Pareiškėjų
skaičius

Deklaruotas
plotas ha

Pareiškėjų
skaičius

Deklaruotas
plotas ha

2017 m.

2018 m.

Fiziniai

2 779

79 685,86

2 717

78 997,29

28,6

29,0

Juridiniai

58

33 700,65

57

34 038,02

581,0

597,1
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Vidutinis deklaruotas viename ūkyje žemės ūkio naudmenų plotas (ha)
2016 m.

2017 m.

2018 m.

Proc. 2018 m. lyg.
su 2017 m.

Juridinių asmenų

609,9

581,0

597,1

102,7

Fizinių asmenų

27,5

28,6

29,0

101,4

Panevėžio r. iš
viso

38,17

39,9

40,7

102

Panevėžio
apskrityje

31,06

32,8

33,6

102,4

Šalyje

21,15

22,2

22,7

102,2
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Informacija apie seniūnijose priimtas paraiškas ir deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius
Seniūnija

Priimta paraiškų sk.

Įbraižytų laukų sk.

Deklaruotas plotas
ha

Panevėžio
Krekenavos
Karsakiškio

395
307
271

2 525
3 170
2 944

7 011,44
18 627,48
7 659,93

Miežiškių
Ramygalos

252
207

2 169
1 806

5 115,29
9 493,36

Vadoklių
Paįstrio
Velžio
Smilgių
Naujamiesčio

201
192
186
164
159

2 036
1 828
1 101
2 448
1 299

8 576,23
7 535,83
2 268,30
10 495,27
4 346,13

Upytės

150

1 950

12 672,44

Raguvos

121

1 031

2 395,75

Didžiausias paraiškų skaičius priimtas ir didžiausias laukų skaičius įbraižytas Panevėžio, Krekenavos
ir Karsakiškio seniūnijose.
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Deklaruotų pasėlių struktūra
Deklaruotas
plotas ha

Proc. nuo bendro
deklaruoto ploto

Vasariniai javai

41 255,88

36,5

Žieminiai javai
Vasariniai rapsai
Žieminiai rapsai
Cukriniai runkeliai
Kanapės ir linai
Daržovės
Sodai ir uogynai
Pievos, ganyklos
Kiti plotai
Miškai
Iš viso:

20 283,48
4 847,48
8 726,21
1 047,49
370,11
793,64
653,16
13 509,66
21 149,45
398,75
113 035,31

17,9
4,3
7,7
0,9
0,3
0,7
0,6
12,0
18,7
0,4
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Pasėlių draudimas
•
•

Pateiktos 13 žemės ūkio veikos subjektų, apsidraudusių 10 692,51 ha pasėlių, paraiškos.
Paskaičiuota 143 346,89 Eur dalies draudimo įmokų kompensavimo parama

Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Pareiškėjų skaičius, vnt.

2.

Apdraustas plotas, ha

3.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

30

23

13

18 033,26

16 454,37

10 692,51

Paskaičiuota paramos suma, Eur 233 994,90

266 243,72

143 346,89
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Ekologiniai ūkiai
Patikrintas ir sertifikuotas 51 ekologinės gamybos ūkis, jų plotas – 6 130,65 ha (2015 m. – 50
ekologinės gamybos ūkių, 5 177,44 ha; 2016 m. – 52 ekologinės gamybos ūkiai, 5 963 ha; 2017 m. –
49 ekologinės gamybos ūkiai, 5 976 ha).
Pagal deklaruotus ekologinių ūkių plotus Panevėžio rajonas – 14 vietoje iš 56 savivaldybėse
deklaravusių ekologinius plotus.
Sertifikuoti 9 gyvulių ir gyvulininkystės produktų augintojai.

Nacionalinės kokybės produktų (NKP) augintojų ūkių veikla
Nacionalinės kokybės produktų augintojų produkcija ženklinama NKP ženklu. Tai natūralesni ir
maistingesni produktai, tausojama aplinka, yra galimybė ūkininkams pasinaudoti parama
kompensuojant dalį išlaidų.
Panevėžio rajone sertifikuota 19 NKP augintojų ūkių, iš jų: 3 bitininkystės ūkiai su 76 bičių šeimomis
ir 16 daržininkystės, sodininkystės ūkių.
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ŽEMĖS ŪKIS | Gyvulių auginimas
Informacija apie pieno ūkių struktūrą
Pagal pieno pardavimą perdirbti Panevėžio rajonas užima 4 vietą (iš 54 savivaldybių).
Eil.
Nr.
1.

Ūkių, laikančių karves, skaičius

2.

Pieno gamintojų, tiekusių pieną, skaičius

3.
4.

Karvių skaičius
Karvių skaičius, tenkantis 1 ūkiui

5.

Mato vnt.

2018-01-01

2019-01-01

vnt.

788

670

286

248

vnt.
vnt.

9 503
12,1

9 038
13,5

Ūkių, laikančių 1 karvę, skaičius

vnt.

421

350

6.

Ūkių, laikančių 2 karves, skaičius

vnt.

154

125

7.
8.
9.

Ūkių, laikančių 3 karves, skaičius
Ūkių, laikančių 6 ir daugiau karvių, skaičius
Karvių skaičius ūkiuose, laikančiuose 6 ir
daugiau karvių
Parduota pieno iš viso
Parduota pieno iš žemės ūkio įmonių
Parduota pieno iš fizinių asmenų

vnt.
vnt.

53
97

43
96

vnt.

8 337

8 064

t
t
t

58 565
38 677
19 888

57 101
38 448
18 653

10.
11.
12.

Rodiklių pavadinimas
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Informacija apie gyvulių skaičių
Eil.
Nr.

Rodiklių pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2018-01-01

2019-01-01

Galvijų bandų skaičius
Galvijų skaičius
Iš to skaičiaus: karvių bandų skaičius

920
19 939

782
19 245

788

670

Karvių skaičius
Kiaulių bandų skaičius
Kiaulių skaičius
Avių bandų skaičius
Avių skaičius
Ožkų bandų skaičius
Ožkų skaičius
Arklių bandų skaičius
Arklių skaičius
Mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų bandų
skaičius
Mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų skaičius

9 503
67
49 371
171
2 389
159
408
174
377

9 038
54
50 573
179
2 483
151
416
166
379
173

187
1 385

1 251
126

ŽEMĖS ŪKIS | Melioracijos darbai
Pagal nusausinimo apimtį ir turimą melioracijos turtą Panevėžio rajonas – didžiausias
šalyje. Šis turtas išsidėstęs 115 416,3 ha drenažu nusausintame plote.
• 2018 m. skirta 451 tūkst. Eur lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, arba 44 tūkst. daugiau nei
2017 m.
Skiriamų lėšų turtui prižiūrėti yra per mažai. Didžiausia suma (410,12 tūkst. Eur) skirta
melioracijos statinių remontui ir priežiūrai. Poreikis patenkintas apie 20 proc.
•

•

•

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendintas Panevėžio rajono
Daukniūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies
melioracijos statinių rekonstravimo projektas už 374,7 tūkst. Eur. Rekonstravimo darbai
atlikti 142 ha plote.
Pradėti vykdyti Panevėžio rajono Ramygalos seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos „Aukštadvario drenažas“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių
rekonstravimo projektas ir Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Palinkuvės melioracijos
statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimo
projektas. Bendra vertė per 747 tūkst. Eur. Bus pagerinta per 266 ha melioruotos žemės
būklė.
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ŽEMĖS ŪKIS | Melioracijos darbai
•

Iš Europos Sąjungos Solidarumo fondo lėšų pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti
skirta 705,27 tūkst. Eur. Pagal šią priemonę 2019 m. numatoma suremontuoti 41 km
griovių, 34 pralaidas, 1 tiltą, per 34 ha drenažo.
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ŽEMĖS ŪKIS | Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala
Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliuose nustatymo kreipėsi 27
pareiškėjai.
• Surašyti 27 apžiūros aktai.
Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti 2018 m. apžiūrėjo 48 pasėlių
plotus.

•
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ŽEMĖS ŪKIS | Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala
Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės ūkio pasėliuose (miške) Panevėžio rajone
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Rodikliai
Kreipėsi dėl padarytos žalos
fizinių ir juridinių asmenų
Surašyta apžiūros aktų
Apžiūrėta pasėlių plotų dėl
padarytos žalos
Priskaičiuota suma už
padarytus nuostolius, Eur

2015 m.
90
79
97
(iš jų – 4 miško)
134 216,3

2016 m.

2017 m.
53
71
(iš jų – 4 ŽŪB)
66
83
90
123
(iš jų – 1 miško) (iš jų – 3 miško)
225 262,92

2018 m.
27
(iš jų – 1 ŽŪB)
27
48

328 144,01

68 865,98

Iš to skaičiaus:
4.1. profesionalios medžioklės
plotuose, Eur

109 692,82

145 549,70

197 261,67

30 547,51

4.2

Medžiotojų būrelių
plotuose, Eur

18 053,12

10 607,75

25 338,46

4 343,07

4.3

Stumbrų padaryti nuostoliai,
Eur

5 854,24

69 105,47

105 377,56

31 501,33

130

ŽEMĖS ŪKIS | Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala
(lentelės tęsinys)
-

1 avis

37 avys

90

83,16
123

2 474,07
48

42

78

96

3

1

4

2
4

17

6

13

-

5.5. Kukurūzai

29

4

7

-

5.6. Miškas

4

5.7 Uogos

1

1
-

3
-

-

Ūkiniams gyvūnams
4.2
padaryta žala, Eur
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Dažniausiai niokojami
pasėliai:
Kviečiai, žirniai, miežiai,
rugiai, rapsai, pupos
Bulvės, daržovės
Cukriniai ir pašariniai
runkeliai
Ganyklos, pievos

616,12
97

1

42
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ŽEMĖS ŪKIS | Žemdirbių šventė
Surengta Panevėžio rajono žemdirbių šventė „Derlius 2018“. Tai padėka kaimo žmonėms už jų
nenuilstamą darbą, gaminant žemės ūkio produkciją, už tautinių tradicijų ir kultūros puoselėjimą.
Darbščių ir sumanių žemdirbių dėka mūsų kaimas tampa moderniu ir europietišku.
Konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai
I vieta – ūkininkai Danguolė ir Algis Kisieliai (Ramygalos sen.)
II vieta – ūkininkai Vida ir Antanas Jackevičiai (Karsakiškio sen.)
III vieta – ūkininkai Ineta ir Donatas Tumai (Smilgių sen.)
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KULTŪRA | Kultūros centrai

•
•
•
•
•

12 kultūros centrų yra 105,5 pareigybės, dirba 170 darbuotojų (iš jų 114 kultūros ir meno
darbuotojų).
Veikia 137 mėgėjų meno kolektyvai, 1 581 dalyvis. Iš jų: 47 vaikų ir jaunimo (631 dalyvis). Su
studijomis, būreliais, klubais, meno kolektyvais – 229 (4 631 dalyvis).
Kultūros centruose surengti 1 653 renginiai, iš jų – 522 skirti vaikams ir jaunimui.
Renginiuose dalyvavo ir lankėsi per 250 000 dalyvių ir lankytojų.
11 860 dalyvių atstovavo Panevėžio rajonui išvykose Lietuvoje ir užsienyje surengtuose
584 renginiuose, konkursuose.

133

KULTŪRA | Įvertinimas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dainų šventė „Vardan tos...“
Panevėžio rajonui atstovavo 780 meno mėgėjų, 48 meno kolektyvai iš 11 kultūros centrų,
muzikos mokyklos, Velžio gimnazijos bei Ramygalos gimnazijos. Tai viena gausiausių
Lietuvos savivaldybių delegacijų.
• Savivaldybės skirtos lėšos: nakvynei – 20 000 Eur; sceniniams ir tautiniams kostiumams –
45 000 Eur (LNKC skyrė – 4 700 Eur).
•
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KULTŪRA | Įvertinimas
XXVI Aukštaitijos regiono
varžytuvės „Kapelmaušis“
•
•
•
•
•

kapelų

Didysis prizas – Paįstrio kultūros
centro kapela ,,Gegužinė“ (vad.
Jolita Rutkauskienė)
1 vieta – Miežiškių kultūros centro
kapela ,,Rudenėlis“ (vad. Gražina
Krikščiūnienė)
2 vieta – Smilgių kultūros centro
kapela ,,Aušrinė“ (vad. Alvydas
Čepauskas)
3 vieta – Daujėnų (Pasvalio r.)
kapela „Smiltelė“ (vad. Modestas
Samulėnas)
Žiūrovų simpatijų prizas – Smilgių
kultūros centro kapela ,,Aušrinė“
(vad. Alvydas Čepauskas).
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KULTŪRA | Įvertinimas
Lietuvoje aukščiausio mėgėjų meno kolektyvų ir jų
vadovų
apdovanojimo
„Aukso
paukštė“
nominacija „Geriausias pučiamųjų instrumentų
orkestras“ įteikta Šilagalio kultūros centro varinių
pučiamųjų instrumentų orkestrui „Sklepučini“
(vadovas Vilmantas Vapsva).

Miežiškių kultūros centro moterų
vokalinis ansamblis ,,Raskila“ (vadovė
Lina Kairytė) pelnė Aukso diplomą bei
specialųjį apdovanojimą už autentišką
folkloro
interpretavimą
2018
m.
tarptautiniame chorų konkurse-festivalyje
„Praga Cantat“ Čekijoje.
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KULTŪRA | Įvertinimas

Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos vario
dūdų orkestras ,,Aukštyn“ (vadovas Remigijus Vilys)
pelnė 2 vietą prestižiniame 41-ajame Europos varinių
pučiamųjų instrumentų čempionate

Šilagalio kultūros centro orkestras
„Sklepučini“ tarptautiniame konkursefestivalyje ,,Zlata lyra“ Lenkijoje,
kuriame dalyvavo 30 orkestrų iš visos
Europos, užėmė 3 vietą.
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Miežiškių kultūros centro mėgėjų
teatras dalyvavo XXIV Lietuvos
suaugusiųjų
mėgėjų
teatrų
apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“.
Spektaklis ,,Ilgam prisiminimui“
(scenarijaus autorė ir režisierė
Jurga
Švagždienė)
įvertintas
geriausiai miestelių ir kaimų teatrų
kategorijoje,
miežiškiečiams
skirtas laureato diplomas.
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KULTŪRA | Biblioteka, muziejai
Veikia viešoji biblioteka ir 35 bibliotekos kaimo vietovėse bei 3 literatūriniai muziejai.
Biblioteka
Lėšos:
•
•
•

Savivaldybės biudžeto lėšos – 833 375 Eur
Valstybės biudžeto lėšos – 44 705 Eur
ES lėšos – 4 624 Eur

•
•

7 045 skaitytojai
136 034 lankytojai

Užregistruota:

Išduota 403 031 egz. knygų ir laikraščių, žurnalų.
Įsigyta 7 063 egz. naujų knygų.
Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį bibliotekose surengta daugiau kaip 1 400 įvairaus
pobūdžio renginių.
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KULTŪRA | Biblioteka, muziejai

Muziejai
•

Bibliotekos literatūriniuose muziejuose apsilankė 2 166 lankytojai: 1 347 Ustronės Juozo TumoVaižganto ir knygnešių muziejuje ir 819 Puziniškio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės muziejuje.
Paslaugų muziejuose suteikta už 1 137,4 Eur.

•

Puziniškio muziejuje, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtinėje, populiarinant šios vietovės
istorinį reikšmingumą, aštuntą kartą surengta teatralizuota šventė „Vakarojimai Puziniškio
dvarely“.

•

Kultūros paso paslaugoms teikti užregistruotos dvi muziejų programos „Senoji namų mokykla“
ir „Nuo knygnešių iki Tautiškos giesmės“. Paslauga per kelis 2018 m. mėnesius pasinaudojo per
100 rajono mokinių.
Įvertinimas

•

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos konkurse „Biblioteka – geriausias vaikų ir jaunimo
draugas“ nominaciją gavo Piniavos biblioteka.

•

Aukštaitijos regiono X bibliotekininkų sąskrydyje bibliotekos komanda laimėjo I vietą.
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•

Metų veiklos rezultatai aptarti iškilmingoje rajono bibliotekininkų šventėje „Ištikimi knygai“.
Metų bibliotekininko nominaciją pelnė Viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Danutė
Pamerneckytė.
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•

2018 m. vykdyti 9 projektai:
Projekto pavadinimas
„Atrask, pažink, dalyvauk: Panevėžio krašto kūrėjai
interaktyvioje kelionėje“
Projektas „Popietės Gustonių bibliotekoje-UDC,
vykdant vaikų dienos centro veiklas“
„Augu kartu su knyga: Maminukų akademija“

Finansavimas

Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija
Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Panevėžio rajono savivaldybė
programa „Gyvenimo kokybės gerinimas ir saviugdos
pagrindai“
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas
Europos socialinio fondo ir valstybės
„Atrask save“
biudžeto lėšos
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Panevėžio rajono savivaldybė
projektas „Sveikatos laiptai“
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Panevėžio rajono savivaldybė
projektas „Menas – sveikatai“
Vaikų socializacijos programos projektas „Lietuva per
Panevėžio rajono savivaldybė
100 metų“
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Panevėžio rajono savivaldybė
projektas „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“

Lėšos
(Eur)
5 000
6 395
1 700
1 800

1 400
700
700
500
500
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• Sportinį darbą rajone organizavo79 specialistai: 13 seniūnijų sporto metodininkų, 28 kūno
kultūros mokytojai, 30 bendrojo ugdymo mokyklų sporto būrelių vadovų bei 8 sporto klubų
pirmininkai.
• Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vadoklių seniūnija
ir Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ Jotainiuose surengė atviras virvės
traukimo varžybas, kuriose dalyvavo 100 komandų iš visos šalies.
Sportiniai laimėjimai
1. Mantas Rudys – Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionato Latvijoje 3 vietos laimėtojas.
Atstovauja Lietuvos svarsčių kilnojimo rinktinei.
2. Marius Vyšniauskas – Lietuvos bokso čempionato 1 vietos laimėtojas. Treneris Piotras
Prokofjevas. Lietuvos rinktinės narys. Lietuvos čempionas15-tą kartą iš eilės.
3. Vaida Masiokaitė – Lietuvos bokso čempionato 1 vietos laimėtoja. Treneris Piotras Prokofjevas.
4. Erika Kietytė – Lietuvos jaunimo bokso čempionate 1 vieta. Treneris Piotras Prokofjevas.
5. Dovydas Kaušakys, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos sportininkas, – Baltijos šalių
orientavimosi sporto čempionato 3 vietos laimėtojas. Treneris Vytas Dulius.
6. Jurgita Šeštokaitė, Modestas Petrauskas, Nedas Saldys, Raguvos gimnazijos mokiniai, –
Europos mokinių ir jaunimo turizmo čempionato Ukrainoje 3 vietos laimėtojai. Treneris Sigitas
Žudys.
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7. Artūras Preidis, Dainius Jutelis, Tadas Liberis, Danas Kukutis, Audrius Mordasas, Rimantas
Morkuckis, Arnas Paulauskas, Aivaras Maikštėnas, Mantas Stankevičius – Lietuvos 720 kg svorio
kategorijos virvės traukimo lauke čempionato 1 vietos laimėtojai, atstovaujantys Panevėžio rajono
sporto klubui „Ąžuolas“.
8. Vilius Glušokas – Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionato 2 vietos laimėtojas. Treneris Vytautas
Gutauskas.
9. Darius Mitrikas, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos sportininkas, – Lietuvos
orientavimosi sporto bėgte estafečių trasos čempionato 1 vietos laimėtojas. Treneris Vytas Dulius.
10. Rokas Barauskas, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos sportininkas, – Lietuvos
orientavimosi sporto bėgte sprinto trasos čempionato 1 vietos laimėtojas. Treneris Vytas Dulius.
11. Gerda Vanagaitė, Paulius Palubinskas, Gabija Kizytė, Lukas Leonavičius – Lietuvos kalnų
keliautojų sporto daugiakovės čempionato 1 vietos laimėtojai. Treneris Sigitas Žudys.
12. Lietuvos mažų miestelių krepšinio lygos 2017–2018 metų čempionate Dembavos „Rezus“ – 2
vieta.
13. Lietuvos mažų miestelių krepšinio lygos 2017–2018 metų čempionate Trakiškio „Aukštaitijos
akmenys“ – 3 vieta.
14. Lietuvos mažų miestelių krepšinio lygos 2017–2018 metų čempionatas – „Aukštaitijos
Akmenys 35+“ 1 vieta.
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15. Gabrielė Revinskaitė – Lietuvos dziudo jaunių čempionato 3 vietos, Lietuvos dziudo jaunučių
čempionato 1 vietos laimėtoja. Trenerė Milda Blaževičienė, Smilgių gimnazija.
16. Modesta Milašiūtė – Lietuvos dziudo jaunių čempionato 3 vietos laimėtoja (trenerė Milda
Blaževičienė).
17. Daiva Staškūnaitė – Lietuvos dziudo jaunių čempionato 3 vietos laimėtoja. Trenerė Milda
Blaževičienė, Smilgių gimnazija.
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PABAIGOS ŽODIS

Esu dėkingas visiems, kartu dirbusiems. Savivaldybės tarybos nariams,
administracijos, savivaldybės įstaigų specialistams, gyventojų bendruomenėms. Ačiū
už dėmesį ir rūpestį Lietuvos Respublikos Seimo nariams, atstovavusiems Panevėžio
rajonui. Kartu sprendėme problemas, kartu dirbome prasmingus darbus, kartu
džiaugėmės rezultatais arba jautėmės nusivylę, jų nepasiekę.
Suplanuoti ir pradėti darbai diktuoja aiškias kryptis Savivaldybės tarybos 2019–2023
m. kadencijai daugelyje savivaldybės veiklos sričių. Pasitikėdami vieni kitais, mums
patikėtus darbus atlikdami atsakingai ir kompetentingai, tęskime pradėtus darbus ir
kurkime gerovę Panevėžio krašte.
Panevėžio rajono savivaldybės meras
Povilas Žagunis
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