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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.

Bakšys Alfonsas
Birbilas Algimantas
Kairytė Lina
Kaušakys Jonas
Kisielis Albinas
Kronis Saulius
Kuliešienė Vitalija
Narbutienė Angelė
Tumas Donatas
Zalatoris Audrius
Zopelis Antanas
Žagunis Povilas

1.
2.
3.
4.
5.

Jakaitienė Genė
Januškienė Jūratė
Petrauskaitė Modesta
Pocius Antanas
Pranys Rimantas

1. Dirsė Dalius
2. Juodelienė Daiva

1.
2.
3.
4.
5.

Augulis Vidas
Budrys Kazimieras Algirdas
Dirsė Osvaldas
Masiokas Jonas
Mikšys Juozas

1. Morkvėnas Alfonsas
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Kolegija | Komitetai
Kolegija

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
5

SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Frakcijos

Frakcijos
Liberalų frakcija, pirmininkė Juodelienė Daiva
Mišri socialdemokratų ir darbo frakcija, pirmininkas Morkvėnas Alfonsas
Socialdemokratų frakcija, pirmininkas Pocius Antanas
Tarnautojų frakcija, pirmininkė Kuliešienė Vitalija
TS-LKD frakcija, pirmininkas Budrys Algirdas Kazimieras
Ūkininkų frakcija, pirmininkas Kaušakys Jonas

Verslininkų frakcija, pirmininkė Narbutienė Angelė
Visuomenininkų frakcija, pirmininkas Birbilas Algimantas
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Veikla
Surengta 16 Savivaldybės tarybos posėdžių.
Priimta 280 sprendimų, iš jų 124 teisės norminiai aktai.
Priimti sprendimai pagal veiklos sritis:
aplinkos apsaugos ir architektūros – 12
ekonomikos ir turto valdymo – 74
finansų – 19
investicijų – 16
personalo valdymas – 30
socialinės paramos – 26
statybos ir infrastruktūros –10
sveikatos – 20
švietimo, kultūros ir sporto – 35
žemės ūkio – 9
kiti – 29
2019 m. surengtas 1 Savivaldybės tarybos kolegijos posėdis.
Išklausytos 4 informacijos:
„Informacija apie VšĮ Velžio komunalinio ūkio administruojamų pirčių tinklą“;
„Informacija apie vietinio reguliaraus susisiekimo vežėjų teikiamas paslaugas“;
„Informacija apie mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“;
„Informacija apie VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos medicinos punktus“.
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Veikla
Parengtas ir patvirtintas Panevėžio rajono 2019–2021 m. strateginis veiklos planas.
Nė vienas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Vyriausybės atstovo Panevėžio
apskrityje teismui apskųstas nebuvo.
Į Panevėžio regiono plėtros tarybą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui
deleguoti:
1. Povilas Žagunis, Panevėžio rajono savivaldybės meras;
2. Vitalija Kuliešienė, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė.
Meras Povilas Žagunis Europos Sąjungos Tarybos paskirtas Europos regionų komiteto nariu 2020–
2025 m. kadencijai.
Komitetų posėdžiai
Komitetas

Kontrolės
Švietimo, kultūros, jaunimo ir
savivaldos reikalų
Kaimo, sveikatos ir socialinių
reikalų
Biudžeto, ekonomikos ir
investicijų

Įvyko posėdžių Svarstyta klausimų Išklausyta informacijų

3
14

8
271

8

14

269

8

14

272

9
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Veikla
Surengti 36 Savivaldybės tarybos komisijų posėdžiai:

Garbės piliečio vardo suteikimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo, Panevėžio rajono
savivaldybės kaimo rėmimo fondo, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos šeimos, Panevėžio
rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos, Kultūros centrų pagrindinių finansuojamų renginių,
Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos, Spaudinių leidybos projektų vertinimo, Panevėžio
rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos,
Geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos, Kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų
atstovavimo užsienyje, Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų, Panevėžio rajono
savivaldybės studijų rėmimo, Panevėžio rajono geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo,
Kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo.
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Priimti 43 Mero potvarkiai veiklos organizavimo klausimais.
Priimti 242 Mero potvarkiai personalo valdymo klausimais.
Mero padėkomis apdovanota 80 savivaldybės administracijos, įstaigų darbuotojų ir bendruomenių
narių.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymą
atliktas biudžetinių įstaigų vadovų kasmetinės veiklos vertinimas, nustatytos užduotys kitiems
kalendoriniams metams.
Organizuota 11 konkursų švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti. Konkursai vyko 4 įstaigose,
kuriose dalyvavo po vieną pretendentą.
Organizuotas konkursas savivaldybės kontrolieriaus pareigoms užimti.

Su 4 įstaigų vadovais darbo sutartis nutraukta šalių susitarimu.
Gyventojų priėmimo metu gauta 176 rašytiniai prašymai. Dažniausi dėl kelio remonto, socialinio
būsto, šildymo sistemos atjungimo, žemės padalijimo, gyvenamojo ploto, vandens tiekimo bei
įvedimo, medžioklės plotų, transporto, patalpų klausimais.
10
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Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimas „Auksinė krivūlė“ už aktyviausias pastangas
skatinti gyventojus prisijungti prie vandentiekio.
Už pastangas kuriant palankias sąlygas didelių ir mažų verslo įmonių veiklai ir plėtrai, ilgametį
verslo ir savivaldos bendradarbiavimą, reikšmingą verslų skatinimą Panevėžio rajono savivaldybė
apdovanota Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai padėkos ženklu. Savivaldybė –
vienintelė apskrityje, pelniusi tokį įvertinimą.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos įsteigtų apdovanojimų „Auksinis feniksas“ nominacija „Metų
kultūros politikas“ skirta Panevėžio rajono savivaldybės merui Povilui Žaguniui.
Pagal Laisvosios rinkos instituto atliktą savivaldybių tyrimą Panevėžio rajono savivaldybė mažųjų
savivaldybių grupėje (54 savivaldybės) užėmė 5–8 vietą (2018 m. 9–11).
Panevėžio rajono savivaldybė pirmoji šalyje atsiliepė į Europos Komisijos iniciatyvą „WiFi4EU“
ir už gautus 15 tūkst. Eur įrengė belaidžio interneto prieigas Savivaldybės administracijos pastate,
visų 12-kos seniūnijų administracijos pastatuose ir gausiausiai lankomose seniūnijų centrų
viešosiose lauko erdvėse.
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Veikla
Panevėžio rajono savivaldybėje vyko iškilmingas renginys, skirtas Lietuvos savivaldos 100-mečiui
ir Panevėžio rajono savivaldos 30-mečiui paminėti.
Šventėje dalyvavo visų kadencijų nuo 1990 metų Savivaldybės vadovai, Savivaldybės tarybos
nariai, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai.
Renginys skirtas prisiminti savivaldos raidą, pasidžiaugti nueitu keliu dirbant savo krašto žmonių
gerovei, pabendrauti buvusių kolegų, bendražygių būryje, pasidalyti įžvalgomis apie ateitį.
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Tarptautinis bendradarbiavimas
Plėtojant savivaldybės užsienio ryšius, 2019 m. glaudžiausiai palaikytas bendradarbiavimas su
partneriais iš Moldovos, Sakartvelo, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos ir Baltarusijos savivaldybių.
Gegužės 15–20 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Maramurešo apskrityje (Rumunija).
Birželio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Ledurgos savivaldybėje (Latvija).
Birželio 7–9 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Molodečno savivaldybėje (Baltarusija).
Birželio 12–14 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Jalovenio rajono savivaldybėje
(Moldova).
Liepos 5–8 d. priimtos Moldovos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Rumunijos savivaldybių
delegacijos.
Rugpjūčio 6–8 d. Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai lankėsi Lubicz savivaldybėje
(Lenkija).
Rugpjūčio 3–4 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Limbaži savivaldybėje (Latvija).
Rugpjūčio 23–25 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Tosno savivaldybėje (Rusija).
Rugsėjo 20–22 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Torūnėje (Lenkija).
Rugsėjo 30 d. – spalio 3 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Achmetos savivaldybėje
(Sakartvele).
Gruodžio 12–14 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Osle (Norvegija).
Gruodžio 19–23 d. Panevėžio rajono savivaldybės atstovai lankėsi Maramurešo apskrityje
(Rumunija).
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Tarptautinis bendradarbiavimas
Savivaldybės užsienio partneriai
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GARBĖS PILIETIS

17

GARBĖS PILIETIS
Už aktyvią profesinę veiklą, kūrybinius nuopelnus bei indėlį meno srityje, tautos istorinės ir kultūrinės
savimonės budinimą, meilės gimtajam kraštui skiepijimą Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas
suteiktas profesoriui skulptoriui Gediminui Karaliui.
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Turto valdymas
Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės akcijas 2020-01-01

Eil.

Įmonės pavadinimas

Nr.
1.
2.
3.
4.

AB „Panevėžio
energija“
UAB „Aukštaitijos
vandenys“
Roquette Amilina, AB
UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras
Viso turto vertė

Valdomo
turto dydis,
Eur
719 078,50

Akcijų
skaičius
205 451

1 260 166,58 4 345 402
571,88
50 399,10

1 972
17 379

Balso
teisė,
proc.

Nominali
akcijos
vertė, Eur

2,21

3,50

5,03

0,29

0,001
14,69

0,29
2,90

2 030 216,06 4 570 204
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Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės dalinius įnašus
Eil. Įmonės pavadinimas
Nr.
1. VšĮ Velžio komunalinis ūkis
2. VšĮ Panevėžio plėtros agentūra
(buvusi VšĮ Panevėžio turizmo
informacijos centras)
3. VšĮ „Bistrampolio dvaras“
4. VšĮ Panevėžio rajono
savivaldybės poliklinika
5. VšĮ Krekenavos pirminės
sveikatos priežiūros centras
Iš viso dalinių įnašų

Dalinio įnašo
dydis, Eur

Dalininkų
skaičius

2 944 619,12
144,81

1
2

2 896,20
128 266,83

6
1

12 906,49

1

3 088 833,45
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Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimas

Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše
2019-01-01 buvo 15 objektų. Sąrašas papildytas dar 3 objektais.
2019 m. skelbta 30 viešų aukcionų, parduoti 5 objektai: mokykla su priklausiniais (Ėriškėlių g. 9,
Ėriškių k., Panevėžio r. sav., pardavimo kaina 65 081 Eur), butas su priklausiniais (Naujalaukio vs. 22, Panevėžio r. sav., pardavimo kaina 360 Eur), butas (Naujalaukio vs. 1-2, Panevėžio r. sav.,
pardavimo kaina 400 Eur), ūkiniai pastatai, kiemo statiniai ir žemės sklypas (Vilties g. 11, Mikėnų k.,
Panevėžio r. sav., pardavimo kaina 2 791 Eur), butas (Naujalaukio vs. 1-1, Panevėžio r. sav.,
pardavimo kaina 450 Eur). Pardavus šį turtą gauta 69 082 Eur pajamų.
Parduoti 2 savivaldybės būstai, gauta 10 100 Eur.
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Tūkst. Eur

Patvirtinta

Patikslinta

Faktiškai įvykdyta

Pajamos
Išlaidos

36 549,7
38 278,0

38 358,1
40 437,8

39 736,2
39 335,4

Biudžeto pajamos
PAJAMOS (tūkst. Eur)

Patikslintas
planas
19 202,0
18 426,0
730,0
540,0
10,0
180,0
46,0
46,0
17 108,0
3 448,1
6 906,6
853,1
3 363,4

I. MOKESČIAI
1.1. Gyventojų pajamų mokestis
1.2. Turto mokesčiai, iš jų:
žemės mokestis
paveldimo turto mokestis
nekilnojamojo turto mokestis
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai, iš jų:
mokestis už aplinkos teršimą
II. DOTACIJOS
2.1. Valstybinėms funkcijoms atlikti
2.2. Mokymo lėšoms finansuoti
2.3. Kita tikslinė dotacija
2.4. Dotacija savivaldybėms iš Europos
Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo
2.5. Kitos dotacijos
830,1
2.6.
Ilgalaikiam
materialiajam
ir 1 706,7
nematerialiajam turtui įsigyti

Įvykdyta
20 460,7
19 327,2
1 077,5
839,3
6,9
231,3
56,0
56,0
16 900,1
3 388,0
6 906,5
852,1
3 250,6

826,2
1 676,7
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Biudžeto pajamos (lentelės tęsinys)
III. KITOS PAJAMOS
3.1. Palūkanos už paskolas
3.2. Nuomos mokestis už valstybinę žemę
3.3. Mokesčiai
išteklius

už

valstybinius

1 914,1
61,0

2 183,0
1,1
79,3

gamtos 100,0

167,8

3.4. Pajamos už prekes ir paslaugas

644,5

703,8

3.5. Valstybės rinkliava
3.6. Vietinė rinkliava
3.7. Kitos neišvardintos pajamos

46,0
691,2
315,4

58,9
758,2
357,6

3.8. Dividendai
55,0
3.9. Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir 1,0
kitų netesybų

32,1
24,2

IV. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO 24,0
TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS

93,5

V. PASKOLOS
Iš viso įplaukų

98,9
39 736,2

110,0
38 358,1
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Biudžeto išlaidos
Išlaidos (tūkst. Eur)

Patikslintas planas Įvykdyta

1.

Bendrosios valstybės paslaugos

3 846,9

3 745,6

2.
3.

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

28,8
747,3

28,0
747,3

5 108,2
2 014,9
1 024,0
580,0
4 532,4
16 169,5
6 385,8
40 437,8

5 019,9
1 862,8
993,0
541,9
4 373,9
15 957,4
6 065,6
39 335,4
3 048,2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Papildomos biudžeto pajamos
42 rajono biudžetinės įstaigos gavo 28,1 tūkst. Eur 2 proc. nuo pajamų mokesčio.
Daugiausia šių pajamų gavo (tūkst. Eur):
Įstaigos pavadinimas
Velžio gimnazija
Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Smilgių gimnazija
Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“
Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
Paliūniškio pagrindinė mokykla

Suma
3,4
2,4
1,9
1,9
1,7
1,6
1,5
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Papildomos biudžeto pajamos
19 rajono biudžetinių įstaigų iš įvairių fondų projektams įgyvendinti gavo 3 548,6 tūkst. Eur.
Daugiausia šių pajamų gavo (tūkst. Eur):
Įstaigos pavadinimas
Savivaldybės administracija
Švietimo centras
Velžio gimnazija
Socialinių paslaugų centras
Ėriškių kultūros centras
Viešoji biblioteka
Visuomenės sveikatos biuras
Vaikų globos namai
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Suma
2 851,3
128,1
121,9
118,9
83,4
62,2
37,4
35,6
27,2
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Bendrosios valstybės paslaugos – 3 745,6 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•

Kontrolės ir audito tarnyba – 121,3 tūkst. Eur
Tarybos nariai, meras, mero pavaduotojas – 187,2 tūkst. Eur
Savivaldybės administracija – 2 659,9 tūkst. Eur
Seniūnijos – 184,1 tūkst. Eur
Valstybės registrų ir archyvų išlaikymas bei saugojimas – 33,4 tūkst. Eur
Banko paskolos ir palūkanos už paskolas – 559,7 tūkst. Eur (paskolos – 540,6 tūkst. Eur,
palūkanos – 19,1 tūkst. Eur)

Gynyba – 28,0 tūkst. Eur
•
•

Karo prievolė ir mobilizacija – 8,4 tūkst. Eur
Civilinė sauga – 19,6 tūkst. Eur

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 747,3 tūkst. Eur
•
•

Policijos komisariatas – 11,0 tūkst. Eur
Priešgaisrinė tarnyba – 736,3 tūkst. Eur
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Ekonomika – 5 019,9 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•

Smulkaus ir vidutinio verslo fondas – 24,9 tūkst. Eur
Teisinė registracija – 13,5 tūkst. Eur
Melioracija – 1 133,7 tūkst. Eur
Žemės ūkio skyriaus administravimas (įeina seniūnų pavaduotojų finansavimas) – 376,9 tūkst. Eur
Kompensacijos, dotacijos, paskolos arba subsidijos žemės ūkio subjektams, vykdantiems žemės ūkio
veiklą, – 5,0 tūkst. Eur
Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra – 3 449,1 tūkst. Eur
Daugiatiksliai plėtros projektai – 16,8 tūkst. Eur

Aplinkos apsauga – 1 862,8 tūkst. Eur
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kapinių priežiūra seniūnijose ir aplinkos tvarkymas – 188,2 tūkst. Eur
Komunalinių atliekų surinkimo sistemos integravimas į regioninę sistemą bei atliekų rūšiavimo
skatinimas – 753,0 tūkst. Eur
Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas – 10,0 tūkst. Eur
Nutekamųjų vandens tinklų valymas ir remontas – 282,0 tūkst. Eur
Aplinkos apsaugos rėmimo programa – 168,3 tūkst. Eur
Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės – 52,5 tūkst. Eur
Kairiojo Nevėžio upės kranto sutvirtinimas Papušių k. Panevėžio r. – 290,2 tūkst. Eur
Potvynių rizikos valdymas Panevėžio r. – 29,8 tūkst. Eur
Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakiškio k., sutvarkymas –
52,3 tūkst. Eur
Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio r. – 36,5 tūkst. Eur
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Būstas ir komunalinis ūkis – 993,0 tūkst. Eur
•
•
•
•
•

Gyvenamojo būsto įsigijimas ir administravimas – 90,2 tūkst. Eur
Komunalinio ūkio plėtra – 457,0 tūkst. Eur
Vandens tiekimas – 86,0 tūkst. Eur
Gatvių apšvietimas – 277,3 tūkst. Eur
Savivaldybės administracinio pastato komunalinių paslaugų administravimas – 82,5 tūkst.
Eur

Sveikatos apsauga – 541,9 tūkst. Eur

•
•
•

Visuomenės sveikatos ugdymo centrai – 199,1 tūkst. Eur
Sveikatos priežiūros užtikrinimas – 306,1 tūkst. Eur
Sveikatos rėmimo programa – 36,7 tūkst. Eur
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Poilsis, kultūra, religija – 4 373,9 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportas – 150,8 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio r. – 159,3 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio r. – 119,9 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Krekenavoje, Panevėžio r. – 40,1 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio r. – 383,9 tūkst. Eur
Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra – 4,2 tūkst. Eur
Viešoji biblioteka – 827,6 tūkst. Eur
Muziejai – 246,5 tūkst. Eur
Paveldo objektų priežiūra – 25,3 tūkst. Eur
Kultūros centrai ir priemonės – 2 085,9 tūkst. Eur
Leidyba – 2,5 tūkst. Eur
Gyventojų bendruomenių rėmimas – 171,8 tūkst. Eur
Jaunimui palankių paslaugų finansavimas – 36,3 tūkst. Eur
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros ir sporto darbuotojų finansavimas – 78,7 tūkst. Eur
Religinių bendrijų rėmimas – 36,1 tūkst. Eur
Teatrai ir muzikiniai kolektyvai – 5,0 tūkst. Eur
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Švietimas – 15 957,4 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lopšeliai-darželiai – 2 545,8 tūkst. Eur
Mokyklos-darželiai – 1 703,3 tūkst. Eur
Pagrindinės mokyklos ir progimnazija – 3 886,1 tūkst. Eur
Gimnazijos – 5 984,5 tūkst. Eur
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos ir priemonės – 609,2 tūkst. Eur
Studijų rėmimas – 13,0 tūkst. Eur
Metodiniai kabinetai ir centrai – 322,2 tūkst. Eur
Mokinių pavėžėjimas – 653,9 tūkst. Eur
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas – 14,0 tūkst. Eur
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus švietimo darbuotojų finansavimas – 225,4 tūkst. Eur
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Socialinė apsauga – 6 065,6 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaikų globos namai – 460,6 tūkst. Eur
Socialinių paslaugų centras – 1 199,0 tūkst. Eur
Laidojimo pašalpos ir jų administravimas – 163,8 tūkst. Eur
Kompensacijos už taikomas lengvatas keleiviniam transportui – 729,0 tūkst. Eur
Gyvenamųjų patalpų ir aplinkos pritaikymas neįgaliems asmenims – 9,9 tūkst. Eur
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio r. savivaldybėje – 88,7 tūkst. Eur
Socialinės pašalpos ir kitos socialinės paramos išmokos – 2 031,2 tūkst. Eur
Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas – 369,2 tūkst. Eur
Socialinių darbuotojų darbo su šeimomis organizavimas – 383,0 tūkst. Eur
Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio rajone – 183,5 tūkst. Eur
Išmokos budintiems globotojams už trumpalaikę socialinę globą – 35,3 tūkst. Eur
Parama mokiniams (nemokamas maitinimas ir mokinio reikmenys) – 330,3 tūkst. Eur
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas – 82,1 tūkst. Eur
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Parengti 6 projektiniai pasiūlymai ir 12 paraiškų šioms programoms:
–
–
–
–
–
–
–

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 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programa;
Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo programa;
Horizon 2020 programa;
kitos programos.

Parengti / papildyti valstybinių ir regioninių priemonių projektiniai pasiūlymai:

„Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra“, vertė 261 521,40 Eur.
„Panevėžio rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtra“, vertė 137 459,25 Eur.
„Užterštos naftos produktais teritorijos Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Miežiškių mstl., sutvarkymas“, vertė
118 715,71 Eur.
„Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Ibutonių k., Panevėžio r.“, vertė 106 396,28 Eur.
„Geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k., Panevėžio r., statyba“, vertė 168 744,00 Eur.
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje“,
įgyvendinamo projekto vertė padidinta 28 456,90 Eur.
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Parengtos paraiškos, dalyvavimas projektuose partnerio teisėmis:
„Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra“, vertė 261 521,40 Eur.
„Panevėžio rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtra“, vertė 137 459,25 Eur.
„Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“, vertė 117 857,14 Eur.
„Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“, vertė 113 576,44 Eur.
„Buvusios naftos bazės teritorijos Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., sutvarkymas“, vertė 99
739,11 Eur.
„Panevėžio rajono Upytės sen. Ėriškių k. v. Stepanionių tvenkinio hidrotechnikos statinių, tilto per Upytės
upę, griovių ir pralaidų rekonstravimas“, vertė 375 000,00 Eur.
„Panevėžio rajono Krekenavos sen. Mitriūnų ir Žibartonių k. v. Žibartonių II tvenkinio hidrotechnikos statinių,
tilto per Lokaušos upę, griovių ir pralaidų rekonstravimas“, vertė 375 000,00 Eur.
„Kelio Kerava–Uoksai (VEL-160), Velžio sen., Panevėžio r., kapitalinis remontas“, vertė 265 054,57 Eur.
„Moldovos regionų vystymas skatinant moterų socialinį ir ekonominį aktyvumą“, vertė 15 750,00 Eur.
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„Sakartvelo regionų vystymas skatinant moterų socialinį ir ekonominį aktyvumą“, vertė 16 250,00 Eur.

„Amatininkystė – turizmo produktas be sienų“ (partneriai: Latgalės planavimo agentūra (LV), Preili
savivaldybė (LV), Balvi savivaldybė (LV), Dobelės suaugusiųjų mokymo ir verslo centras (LV),
Anykščių menų inkubatorius (LT), Panevėžio rajono savivaldybė (LT), vertė 941 176,00 Eur.
„Novatoriški tarptautinių, transformacinių organizacijų sprendimai (RISOTTO)“ (partneriai: Ruprecht
Karls universitetas (DE), Northumbria universitetas (GB), Amsterdamo savivaldybė (NL), Amsterdamo
Stichting kolegija (NL), Kauno technologijos universitetas (LT), Vytauto Didžiojo universitetas (LT),
asociacija Eslider Portugal (PT), asociacija Bienestar y Desarrollo (ES), The Open universitetas (GB),
Euclid Network (GB), Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (ES), Panevėžio rajono savivaldybė
(LT), Sunderlando miesto taryba (GB), Freudenberg Stiftung (DE), Lietuvos demokratiškumo ugdymo
kolegija (LT), Porto universitetas (PT), Socialinio verslo aljansas (GB), vertė 2 995 118,75 Eur.
Bendra šių investicijų projektų vertė – 6 135 815,55 Eur.
Pasirašyta 12 finansavimo sutarčių, kurių bendra vertė 1 588 650,21 Eur.
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Valstybės investicijų 2020–2022 metų programa
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikti projektai:

„Krekenavos kultūros centro Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav., atnaujinimas“, vertė
1 161 830,00 Eur.
„Šilagalio kultūros centro Bokšto g. 5, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. atnaujinimas“, vertė
1 056 843,00 Eur.
„Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinio Pergalės g. 2, Trakiškio k., Panevėžio r. sav.,
atnaujinimas“, vertė 615 335,61 Eur.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pateikti projektai:

„Priestato prie Piniavos mokyklos-darželio pastato, Žibučių g. 7, Piniavos k., Panevėžio r., statyba“
(tęstinis), vertė 1 050 180,00 Eur.
„Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos pastato Panevėžio r. sav., Krekenavos
mstl., Laisvės g. 18, atnaujinimas“, vertė 1 615 351,00 Eur.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas projektas

„Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų Panevėžio rajono savivaldybėje prieinamumo
didinimas“, vertė 22 000,00 Eur.
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Lėšos, panaudotos Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikiam materialiajam turtui kurti,
įsigyti seniūnijose
Karsakiškio seniūnija
1. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla
Objekto pavadinimas

Dūmtraukio techninės būklės
įvertinimas, ardymas, naujo
dūmtraukio montavimas
Medžiagos vidaus patalpų remonto
darbams, žaibosaugos remontas
Tiltagalių skyrius
Valgyklos ir prausyklos su tualetais
remontas
Medžiagos vidaus patalpų remonto
darbams
Teritorijos aptvėrimas nauja tvora
Iš viso

Panaudota Lėšų šaltinis
lėšų, Eur
6 650
Savivaldybės biudžeto
lėšos
400

6 200

950
6 170
20 370
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2. Paliūniškio pagrindinė mokykla
Patalpų remontas

6 900

Lauko žaidimų aikštelės įranga

4 000

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Iš viso 13 900

3. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Seniūnijos administracinio
pastato koridoriaus, kabinetų
grindų dangos remontas, grindų
įrengimas ūkiniame pastate

1 040

Savivaldybės
biudžeto lėšos
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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“ rekonstruotas 465
m Paliūniškio k. Liekupio g. ruožas. Rangos sutarties vertė – 162 133 Eur, darbus atliko UAB
„Pasvalio melioracija“.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 162 203 Eur išasfaltuota 635 m Karsakiškio sen. kelio Kelias Nr. 122–Virsnis atkarpa;
- už 73 666 Eur išasfaltuota 443 m Karsakiškio sen. Pagiegalos k. Tvenkinio g. atkarpa;
- už 3 918 Eur parengtas Karsakiškio sen. Geležių mstl. Naujakurių g. naujos statybos projektas,
atlikta projekto ekspertizė, saugaus eismo auditas;
- už 19 900 Eur 2 km ruože remontuota Karsakiškio sen. kelio Patrakiai–Vareikiai I žvyro danga.
5. Gatvių apšvietimo tinklai

Už 3 800 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
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Krekenavos seniūnija
1. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Objekto pavadinimas

Panaudota
Lėšų šaltinis
lėšų, Eur
Bibliotekos ir knygų fondo
21 250
Savivaldybės biudžeto
patalpų remontas
lėšos
Rūbinės grindų remontas
4 210
Iš viso
25 460
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2. Linkaučių pagrindinė mokykla
Ikimokyklinio ugdymo grupės pastato
šalto vandens sistemos remontas
Sporto salės šildymo sistemos remontas
Priešgaisrinės signalizacijos remontas
Iš viso

4 900
1 530
330
6 760

Savivaldybės biudžeto
lėšos

3. Žibartonių pagrindinė mokykla
Teritorijos aptvėrimas nauja tvora

3 040

Savivaldybės biudžeto lėšos

6 080

Savivaldybės biudžeto lėšos

4. Panevėžio rajono vaikų globos namai
Patalpų remontas
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5. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“
Lauko takelių trinkelėmis klojimas

8 900

Teritorijos aptvėrimas nauja tvora

6 860

Iš viso

15 760

Savivaldybės biudžeto lėšos

6. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas

4 960

Savanorės kapo tvarkymo darbai
Švenčiuliškių k. kapinaitėse
Vandens nuvedimo linijų remontas
Ibutonių g. 1B aikštelėje, Žibartonių k.
Vandens nuvedimo linijų remontas
Šilelio g.
Krekenavos mstl.
Autobusų stotelės paviljono įrengimas
Krekenavos mstl. Tilto g.
Iš viso

500

Seniūnijų specialiosios programos
lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos

3 280
2 290

Savivaldybės biudžeto lėšos

3 620
14 650
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7. 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“ rekonstruotas 455 m
Krekenavos mstl. Kęstučio g. ruožas. Rangos sutarties vertė – 103 609 Eur, darbus atliko – AB „Kelių
priežiūra“.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 57 500 Eur suremontuota apie 270 m Krekenavos mstl. Sporto g. šaligatvio atkarpa;
- už 19 920 Eur suremontuota žvyro danga 1,5 km kelio Slabadėlė–Grinkai ruože.
8. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 7 500 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Už 4 070 Eur atlikti Krekenavos mstl. gatvių apšvietimo tinklo perjungimo ir kiti remonto darbai,
kurių poreikis kilo dėl AB ESO vykdytų elektros tinklo rekonstravimo darbų.
9. Vandentvarka
Pradėtas įgyvendinti buitinių nuotekų tinklų plėtros Linkaučių k. Krekenavos sen. projektas. Numatyta
nutiesti 2,195 km buitinių nuotekų tinklų. Projekto vertė – 465 850 Eur. 2019 m. atlikta darbų daugiau
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Įgyvendinus projektą, buitinių nuotekų surinkimo tinklas sudarys galimybes gyvenamųjų namų
kvartalui tarp Aušros, Linkavos g. ir Truskavos g. gyventojams buitines nuotekas šalinti centralizuotu
būdu ir taip užtikrinti tinkamą Linkavos upės užtvankos vandens kokybę rekreacinėse Linkaučių k.
vietose.

10. Šilumos ūkis
Krekenavos mstl. centralizuotai šilumą tiekiančioje katilinėje už 141 000 Eur sumontuotas optimalaus
galingumo (1 MW) naujas katilas su automatika, multiciklonas, pelenų šalinimo, dūmų ištraukimo
įranga ir dalis kuro padavimo įrangos.
Žibartonių katilinėje už 45 000 Eur sumontuoti suskystintų dujų rezervuarai, buvęs rezervinis dyzelinu
kūrenamas katilas pritaikytas suskystintų dujų kurui, sumažinta perteklinė katilinės galia.
Miežiškių seniūnija
1. Miežiškių kultūros centras

Kultūros centro pagrindinio tako remontas

5 090

Savivaldybės biudžeto lėšos

Trakiškio padalinio grindų, sienų, durų
remontas
Iš viso

1 350

Savivaldybės biudžeto lėšos

6 440
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2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Seniūnijos administracinio pastato
kabinetų remontas

1 360

Savivaldybės biudžeto lėšos,
seniūnijų specialiosios
programos lėšos

Raguvėlės kapinių tvoros remontas
Gitėnų kapinių tvoros dalies remontas

1 500
2 000

Seniūnijų specialiosios
programos lėšos

Iš viso

4 860

3. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 4 700 Eur parengtas Miežiškių mstl. Tilto g. asfaltavimo projektas.

4. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 2 590 Eur suprojektuotas ir įrengtas Miežiškių mstl. Taikos g. apšvietimo tinklas.
Už 4 200 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
5. Vandentvarka
Pradėtas įgyvendinti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros projektas Miežiškių mstl.
Projekto vertė – 132 200 Eur. 2019 m. atlikta darbų už 50 000 Eur. Įgyvendinus projektą 2020 m.,
vandentiekio ir nuotekų tinklai bus įrengti visiems Šermukšnių g. būstams ir keliems būstams
Nevėžio g. bei Liepų g.
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6. Šilumos ūkis

Trakiškio k. dujofikavus gyvenvietę, lopšelio-darželio katilinėje ir Miežiškių kultūros centro Trakiškio
padalinio katilinėje seni malkomis kūrenami katilai pakeisti naujais dujiniais katilais, kultūros centro
salėje elektrinis šildymas pakeistas dujiniu – sumontuoti dujiniai konvekciniai radiatoriai.
Naujamiesčio seniūnija
1. Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija
Objekto pavadinimas

Panaudota
lėšų, Eur
830

Savivaldybės biudžeto lėšos

Patalpų remontas

9 900

Savivaldybės biudžeto lėšos

Baldai, kitas ilgalaikis turtas

11 700

Šildymo sistemos remontas

Lėšų šaltinis

2. Naujamiesčio gimnazija

Iš viso

21 600
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3. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“
Teritorijos aptvėrimas nauja tvora

6 275

Savivaldybės biudžeto lėšos

4. Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras
Gustonių socialinės globos namų
rekonstrukcija, I etapas

37 050

ES struktūrinių fondų lėšos,
specialiosios programos
lėšos

Gustonių socialinės globos namų vandens
tiekimo įrenginių remontas

1 310

Specialiosios programos
lėšos

Iš viso

38 360
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5. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Seniūnijos administracinės patalpos S. Nėries g. 14
Naujamiesčio mstl. remontas

2 470

Socialinių būstų remontas

13 400

Naudvario dvaro sodybos
I svirno avarinės būklės pašalinimo darbai

8 500

Koplyčios pastato Dvaro g. 9A Naudvario k.
remontas

1 500

Naujamiesčio kapinių akmeninės tvoros atstatymo
darbai, skulptūros „Pieta“ restauravimo darbai

6 300

Lietaus kanalizacijos tinklų Naujamiesčio mstl.
Upytės g. remontas

4 190

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos, seniūnijos
specialiosios programos
lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

36 360
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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“ rekonstruotas 366
m ilgio Mickiemės k. Mickiemės g. ruožas. Rangos sutarties vertė – 90 880 Eur, darbus atliko
UAB „Pasvalio melioracija“.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 75 760 Eur išasfaltuota 340 m Naujamiesčio k. Pienių g.;
- už 84 240 Eur atlikta dalis Naujamiesčio mstl. Nevėžio g. asfaltavimo darbų;
- už 12 700 Eur parengti Naujamiesčio mstl. Paupio g. ir Gustonių k. Saulėtekio g. asfaltavimo
projektai, atlikta jų ekspertizė;
- už 8 700 Eur atliktas apie 100 m Naujamiesčio mstl. Dariaus ir Girėno g. šaligatvio remontas;
- už 1 260 Eur suremontuota Naujamiesčio mstl. Žaliosios g. lietaus kanalizacija.
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7. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 3 740 Eur Naujamiesčio mstl. dalyje Paupio g. sumontuota papildoma gatvių apšvietimo linija ir
įrengti 3 LED šviestuvai ant naujų metalinių cinkuotų atramų.
Už 5 000 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Už 1 610 Eur Mickiemės k. ant esamų atramų įrengti 4 vnt. LED 50W gatvių šviestuvai.
8. Šilumos ūkis
Užbaigti Naujamiesčio gimnazijos katilinės, naudojančios atsinaujinančios energijos resursus,
statybos darbai. Bendra projekto vertė – 230 950 Eur.
Naujamiesčio pirties katilinėje sumontuotas kieto kuro katilas pirties patalpoms šildyti ir karštam
vandeniui ruošti.
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Paįstrio seniūnija
1. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija

Objekto pavadinimas
Sporto salės šviestuvų keitimas
Aktų salės grindų dangos keitimas
Aktų salės scenos rekonstrukcija, dangos keitimas
Teritorijos aptvėrimas nauja tvora

Iš viso

Panaudota
Lėšų šaltinis
lėšų, Eur
3 350
9 810
Savivaldybės biudžeto lėšos
1 840
6 026
21 026

2. Paįstrio kultūros centras
Bernatonių padalinio vandentiekio tinklų remontas,
žaibosaugos montavimas, scenos įrangos remontas

3 870

Paįstrio kultūros centro pastato fasado remontas,
priešgaisrinės signalizacijos ir kiti smulkūs remonto
darbai

7 270

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos,
specialiosios programos lėšos

11 140
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3. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas

1 500

Seniūnijos administracinio pastato patalpų remontas

3 000

Seniūnijos administracinio pastato elektros instaliacijos,
kanalizacijos vidaus tinklų remontas
Seniūnijos administracinio pastato stogo remontas

400

Seniūnijų specialiosios
programos lėšos

Savivaldybės biudžeto
lėšos

19 600

Iš viso

24 500

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“ rekonstruotos dvi Skaistgirių
k. gatvės: 300 m Sodų g. ir 260 m Saulės g. Bendra rangos sutarties vertė – 124 600 Eur, darbus atliko
UAB „Pasvalio melioracija“.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 2 400 Eur parengtas kelio Šeškai–Pakuodžiupiai asfaltavimo projektas, atlikta jo ekspertizė;
- už 14 900 Eur suremontuota 1,0 km kelio Stanioniai–Įstrica ruožo žvyro danga;
- už 1 400 Eur suremontuota pralaida kelyje Stanioniai–Kareiviškiai.
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5. Vandentvarka

Pagal dvi rangos sutartis įgyvendinamas 2018 m. pradėtas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“. Pagal
pirmąją rangos sutartį (Paįstrio k., Gegužinės k.), kurios vertė yra 2 006 644 Eur atlikta 48,9 proc.
rangos sutartyje numatytų darbų.
6. Gatvių apšvietimo tinklai

Už 3 500 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Už 3 640 Eur atlikti Paįstrio k. gatvių apšvietimo tinklo perjungimo ir kiti remonto darbai, kurių
poreikis kilo dėl AB ESO vykdytų elektros tinklo rekonstravimo darbų.
Už 2 940 Eur suprojektuota ir įvykdyta Paįstrio k. Gegužinės g. apšvietimo tinklo plėtra.
Už 2 210 Eur Gegužinės k. Verslo g. ant atramų įrengti 5 vnt. LED 50W gatvių šviestuvai.
Panevėžio seniūnija
1. Piniavos mokykla-darželis

Objekto pavadinimas

Panaudota
lėšų, Eur
Priestato statybos darbai (I etapas)
274 060

Lėšų šaltinis
Valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto
lėšos
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2. Pažagienių mokykla-darželis
Rekonstrukcijos projektas: rangos darbai, techninė
priežiūra, projekto vykdymo priežiūra
Baldai ir įranga priestatui
Trinkelių tako įrengimas ir aplinkos šalia statybvietės
sutvarkymas
Žvyro dangos po daugiafunkciu lauko žaidimų kompleksu
įrengimas
Vidaus durų keitimas, langų roletai ugdymo patalpose,
einamasis patalpų remontas ir remonto medžiagos
Vidaus nuotekų sistemos atnaujinimas, lietaus nuotekyno
hidrodinaminis plovimas
Iš viso

233 900

14 500
4 500
600

Savivaldybės biudžeto lėšos
ES struktūrinių fondų lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

8 400
4 300
266 200

3. Bernatonių mokykla-darželis
Valgomojo ir salės sienų dažymas, pakabinamų lubų
remontas, grindų dangos atnaujinimas, durų keitimas

9 810

Pradinio ugdymo klasės rūbinėlės ir administracijos
kabineto remontas

250

Teritorijos aptvėrimas nauja tvora

Savivaldybės biudžeto lėšos

7 055

Iš viso

17 115
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4. Šilagalio kultūros centras
Dušų įrengimas Šilagalio kultūros centre
Katinų padalinio bendruomenių namų
stogo remontas, langų keitimas
Iš viso

10 000
11 000

Savivaldybės biudžeto lėšos

21 000

5. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas

1 600

Seniūnijos kabineto remontas
Šachtinio vandens šulinio įrengimas Paviešečių k.
kapinėse

2 900
1 500

Apsauginės žaliuzės Vaivadų bendruomenės
namams
Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas
Pažagienių k. Švyturio g.

1 090

Seniūnijų specialiosios
programos lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

1 860

Berniūnų med. punkto apšiltinimas

440
Iš viso

9 390
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6. Įgyvendinant projektą „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio
rajone“ numatoma sutvarkyti Piniavos k. viešąsias erdves. Bendra projekto vertė – 1 101 360 Eur.
2019 m. atlikta darbų už 119 085 Eur ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybės
biudžeto lėšų.
7. 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“ rekonstruota:
- 390 m Bernatonių k. Trako g. Rangos sutarties vertė – 117 767 Eur, darbus atliko AB „Panevėžio
keliai“;
- 455 m Molainių k. Žalioji g. Rangos sutarties vertė – 161 535 Eur, darbus atliko UAB „Pasvalio
melioracija“.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 90 863 Eur išasfaltuotas 420 m kelio Spirakiai–Linoniai ruožas, už 40 878 Eur kitoje 950 m šio
kelio atkarpoje atnaujinta asfalto danga;
- už 64 964 Eur išasfaltuota 233 m Molainių k. Vytauto g. atkarpa;
- už 94 800 Eur atlikta dalis 700 m Šilagalio k. Žalgirio g. asfaltavimo darbų;
- už 208 394 Eur atlikta likusi dalis 2018 m. pradėtų jungiamojo kelio nuo Panevėžio aplinkkelio iki
Vynupės k. Vynupės g. ir iki kelio Vynupė–Panevėžio m. riba statybos darbų. Bendra rangos
sutarties vertė 273 186 Eur, darbus atliko AB „Panevėžio keliai“;
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- už 2 160 Eur atlikta jungiamojo kelio nuo Panevėžio aplinkkelio iki Paviešečių k. K.
Naruševičiaus g. statybos II etapo projekto ekspertizė. Abiejų etapų rangos sutarties vertė 293 395
Eur. Dalį 79 974 Eur vertės I etapo darbų rangovas AB „Panevėžio keliai“ užbaigė 2019 m., tačiau
likusių darbų negali vykdyti dėl užsitęsusių kelio statybai reikalingo žemės sklypo paėmimo
procedūrų.
- už 13 335 Eur parengti techniniai projektai Bernatonių k. Statybininkų g., Paviešečių k. K.
Naruševičiaus g., keliui (PAN-344) Tiekimo g. (Panevėžio m.) – PAN-35 ir keliui (PAN-35)
Vynupė–Panevėžio m. riba asfaltuoti;
- už 9 145 Eur remontuota Bernatonių k. Lėvens g. 50 m ruožo asfalto danga;

- už 6 638 Eur remontuota Plukių k. Sodininkų g. 45 m ruožo asfalto danga;
- už 13 597 Eur remontuota Piniavos k. Medžiotojų g. 170 m ruožo asfalto danga.
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8. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 9 900 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Už 3 640 Eur atlikti Paįstrio k. gatvių apšvietimo tinklo perjungimo ir kiti remonto darbai, kurių
poreikis kilo dėl AB ESO vykdytų elektros tinklo rekonstravimo darbų.
Už 2 940 Eur suprojektuota ir įvykdyta Paįstrio k. Gegužinės g. apšvietimo tinklo plėtra.
Už 2 210 Eur Gegužinės k. Verslo g. ant atramų įrengti 5 vnt. LED 50W gatvių šviestuvai.
Raguvos seniūnija
1. Raguvos lopšelis-darželis „Skruzdėliukas“
Objekto pavadinimas

Teritorijos aptvėrimas nauja tvora

Panaudota Lėšų šaltinis
lėšų, Eur
8 572
Savivaldybės biudžeto lėšos

2. Raguvos gimnazija
Sporto salės persirengimo kambarių
remontas
Laboratorijos, klasių remontas,
mokykliniai baldai
Kondicionierių įrengimas kabinetuose

24 300 Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos
15 400 Savivaldybės biudžeto lėšos
5 000

Iš viso 44 700
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3. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Raguvos mstl. Dariaus ir Girėno g., Taurinės g., Liepų
g. ir Beržų g. inžinerinių tinklų statybos projekto
ekspertizė

1 100

Savivaldybės biudžeto lėšos

4. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 103 200 Eur išasfaltuota 395 m Kritižio k. Žibučių g.;
- už 9 197 Eur remontuota Raguvos mstl. Lauko g. 145 m ruožo asfalto danga;
- už 2 866 Eur parengtas techninis projektas Raguvos mstl. Liepų g. asfaltuoti.

5. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 3 900 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
6. Vandentvarka
Už 27 830 Eur atliktas Raguvos mstl. buitinių nuotekų perpumpavimo stoties kapitalinis remontas.
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Ramygalos seniūnija

1. Ramygalos gimnazija
Kabinetų, koridoriaus, lauko tualeto ir
garažo remontas

14 465 Savivaldybės biudžeto lėšos

2. Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“
Teritorijos aptvėrimas nauja tvora

8 607

Savivaldybės biudžeto lėšos

3. Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras
Projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas
3 630
visuomeninės paskirties pastate, esančiame Dariaus
ir Girėno g., Ramygaloje“ – projektavimas,
viešinimas
Grindų dangos keitimas
1 118

Iš viso

4 748

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Savivaldybės biudžeto
ir spec. programos
lėšos
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4. Įgyvendinant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos lėšomis ir savivaldybės
biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Savivaldybės viešojo pastato Ramygalos seniūnijos
administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas)“, atlikta 67 proc. rangos sutartyje
numatytų darbų. Už 115 836 Eur atnaujinta pastato šildymo sistema, pakeisti langai, garažo vartai,
apšiltinta didžioji dalis pastato išorinių sienų. sumontuota nauja šlaitinio stogo konstrukcija, įrengta
nauja stogo danga, sumontuota lietaus vandens nuvedimo sistema. Bendra sutarties vertė –
163 999,77 Eur, rangovas – UAB „Versiculus“.
5. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas
Skelbimo lentos remontas

24 670
276

Seniūnijų specialiosios programos lėšos ir
Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

Iš viso 24 946
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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“, rekonstruota 494 m Pašilių
II k. Šilo g. Rangos sutarties vertė – 72 438 Eur, darbus atliko AB „Kelių priežiūra“.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 2 506 Eur remontuota pralaida kelyje (RAM-105) kelias Nr. A8 – Žudžių dvaras;
- už 4 480 Eur parengtas techninis projektas Uliūnų k. Alyvų g. asfaltuoti.
7. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 6 000 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Už 5 410 Eur Uliūnų k. Alyvų g. sumontuota kabelinė apšvietimo linija ir įrengti 4 vnt. LED
šviestuvai 50W ant naujų metalinių cinkuotų atramų.
Už 1 970 Eur Aukštadvario k. Karjero g. ant atramų įrengti 4 vnt. LED 50W gatvių šviestuvai.
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Smilgių seniūnija
1. Smilgių gimnazija

Objekto pavadinimas
Autobuso pirkimas

Panaudota lėšų,
Eur
27 830

Apsaugos sistemos įrengimas
Indaplovė
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus teritorijos
aptvėrimas nauja tvora
Iš viso

8 000
1 500
8 460

Lėšų šaltinis
Apyvartinių lėšų likutis
Savivaldybės biudžeto lėšos

45 790

2. Smilgių kultūros centras
Sujetų padalinio langų keitimas plastikiniais

3 400

Stogo dangos keitimo ir šiltinimo darbai Smilgių
kultūros centro pastate
Iš viso

18 200

Savivaldybės biudžeto
lėšos

21 600
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3. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Perekšlių bibliotekos langų remontas

2 100

Savivaldybės biudžeto lėšos

4. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas
Seniūnijos administracinio pastato stogo ir
lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo
latakų remontas
Smilgių mstl. kapinių tvoros centrinio įėjimo
remontas
Iš viso

477
7 550

Savivaldybės biudžeto lėšos,
seniūnijų specialiosios lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

6 150

14 177
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5. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 12 095 Eur remontuota kelio (SMI-72) Verslo g. – kelias SMI-35 2 km ruožo žvyro danga.
6. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 4 400 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Už 3 910 Eur Utėnų k. sumontuota gatvių apšvietimo kabelinė linija su 3 vnt. LED šviestuvais 50W
ant naujų metalinių cinkuotų atramų.
Už 2 380 Eur Sujetų k. S. Nėries g. sumontuota gatvės apšvietimo kabelinė linija su 1 vnt. LED
šviestuvu 50W ant naujos metalinės cinkuotos atramos.

Upytės seniūnija
1. Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla
Objekto pavadinimas

Panaudota
lėšų, Eur

Mokyklos pastato stogo remontas
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus teritorijos
aptvėrimas nauja tvora
Iš viso:

13 700
6 515
20 215

Lėšų šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos
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2. Seniūnijos iniciatyva atlikti
Socialinio būsto patalpų remontas
Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas
Ėriškių k.
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas
Upytės k. ir Ėriškių k.
Iš viso

704
559

Seniūnijų specialiosios programos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

12 864
14 127

3.Įgyvendinant investicinį projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio r.
savivaldybėje“, užbaigti pastato, esančio Tvenkinio g. 1, Upytės k., kapitalinio remonto darbai.
Pakeitus buvusią pastato administracinę paskirtį į gyvenamąją, įrengti 8 socialiniai būstai
asmenims ar šeimoms, laukiančioms socialinio būsto Panevėžio rajono savivaldybės eilėje.
Bendras projekto biudžetas 491,0 tūkst. Eur. ES parama siekia 417,3 tūkst. Eur, savivaldybės
dalis – 73,7 tūkst. Eur. Už sutaupytas projekto lėšas vykdomas antrasis projekto etapas – naujų
būstų įsigijimas. 2018–2019 m. nupirkta 10 butų, naujai įrengiamiems ir įsigytiems būstams
nupirkta virtuvinė įranga.
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4. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Už 3 627 Eur parengtas techninis projektas Upytės k. Liaudies g. asfaltuoti.
5. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 3 500 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
6. Vandentvarka
Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k.,
Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“ iki 2019 m. pabaigos Ėriškių k. atlikta apie 55,2 proc.
vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo, nuotekų valyklos ir vandenvietės įrengimo darbų.
Vadoklių seniūnija

1. Vadoklių vidurinė mokykla
Patalpų remontas

7 000

Savivaldybės biudžeto lėšos
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2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Seniūnijos administracinio pastato
vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas
Socialinių būstų remontas
Paminklo „Vadoklių panteonas“ statyba
Jotainių k. ir Genėtinių k. vandentiekio tinklų
remontas
Iš viso

380

Savivaldybės biudžeto lėšos

7 510
15 094
2 284
25 268

3. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Už 5 475 Eur parengtas techninis projektas Anitavos k. Anitavos g. asfaltuoti;
Už 11 990 Eur remontuota 1,1 km kelio (VAD-43) kelias Nr. 1204 – Karvedžiai ruožo žvyro danga.
4. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 3 500 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Už 1 920 Eur įrengti šviestuvai Vadoklių mstl. Tulpių g.
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Velžio seniūnija
1. Velžio gimnazija
Objekto pavadinimas
Pagrindinių laiptų turėklų keitimas, laiptų
pakopų apdailos darbai
Pagrindinio įėjimo laiptų ir aikštelės remontas
Durų keitimas, klasių grindų danga ir dažai
koridorių remontui
Sporto aikštyno atnaujinimas – užbaigti 2018 m.
pradėti darbai: atnaujinta veja, įrengti bėgimo
takai, nauji futbolo vartai, šuoliaduobė,
sumontuotos žiūrovų tribūnos, apšvietimas
Iš viso

Panaudota
Lėšų šaltinis
lėšų, Eur
11 026
Savivaldybės biudžeto lėšos
7 995
7 621

119 282

Valstybės investicijų programa,
savivaldybės biudžeto lėšos

145 924
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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.
2018 m. atlikta darbų už 142 000 Eur.
2015–2019 m. įgyvendinta 98,56 proc. projekto
apimties
Patalpų remontas
Iš viso

93 850

Valstybės investicijų programa,
savivaldybės biudžeto lėšos

1 470

Savivaldybės biudžeto lėšos

95 320
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3. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
Velžio lopšelio-darželio Liūdynės skyriaus ūkinio
pastato stogo remontas
Velžio lopšelio-darželio Liūdynės skyriaus grupės ir
rūbinėlės grindų dangos keitimas

1 373
440

Velžio lopšelio-darželio pavėsinės senų plytelių
dangos keitimas trinkelėmis ir saugi žaidimų
aikštelės danga
Velžio lopšelio-darželio lauko laiptų remontas

7 482

Velžio lopšelio-darželio durų keitimas

2 168

Šildymo radiatorių reguliatoriai
Konvekcinė garo krosnis su komplektuojamais
priedais
Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos

960
300
3 160
15 883
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4. Liūdynės kultūros centras
Liūdynės kultūros centro Dembavos padalinio kapitalinis
remontas ir naujo priestato statyba (atlikta 74,8 proc. rangos
sutartyje numatytų darbų)

202 992

ES paramos lėšos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto lėšos

5. Ėriškių kultūros centras
Upytės Linų muziejaus elektros instaliacijos remontas

1 000

Savivaldybės biudžeto lėšos

6. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas
Automobilių stovėjimo aikštelės
Veteranų g. 3 Dembavos k. remontas
Seniūnijos administracinio pastato šildymo sistemos,
signalizacijos ir vandentiekio remontas
Lietaus nuotekų tinklo šulinio valymas Staniūnų k. Vyčių g.

13 312
4 037

Liūdynės k. Ramiosios g. lietaus nuotekų tinklo valymas

1 497

Velžio k. Sodų g., Žaliosios g. ir Šviesos a. lietaus nuotekų
tinklo remontas
Iš viso

4 494

664
298

24 302

Seniūnijos specialiosios lėšos
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7. 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“ rekonstruota:
- 445 m Velželio k. Paupio g. Rangos sutarties vertė – 119 749,31 Eur. Darbus atliko AB „Panevėžio
keliai“;
- 701 m Vyčių k. Kęstučio g. Rangos sutarties vertė – 291 400,0 Eur. Darbus atliko AB „Panevėžio
keliai“.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 16 670 Eur sutaisytas 210 m Velžio k. Žemdirbių g. šaligatvis;
- už 92 600 Eur išasfaltuota 285 m Dembavos k. Oželių g.;
- už 184 783 Eur išasfaltuotas 800 m Velžio sen. kelias Tautkūnai–Pakalniai;
- už 77 666 Eur išasfaltuota 160 m Dembavos k. Juostos g.;
- už 76 950 Eur išasfaltuota 490 m Keravos k. Tilto g.;
- už 74 836 Eur išasfaltuota 304 m Liūdynės k. Verslo I g.;
- už 24 221 Eur išasfaltuota 60 m Liūdynės k. Parko (3) g.;
- už 2 965 Eur parengtas techninis projektas Staniūnų k. Vyčių g. asfaltuoti, už 6 086 Eur parengtas
Dembavos k. Dembavos g. rekonstrukcijos projektas.
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8. Gatvių apšvietimo tinklai
Dembavos k. Melioratorių g. kvartale už 26 885 Eur įrengta 1,3 km naujų kabelinių linijų, sumontuota
35 vnt. cinkuotų atramų su LED šviestuvais.
Velžio k. Žemdirbių g. kvartale už 20 475 Eur įrengta 1,2 km naujų kabelinių linijų, sumontuota 24
vnt. cinkuotų atramų su LED šviestuvais.
Už 4 880 Eur Staniūnų k. Beržytės g. ir Didžiojoje g. suprojektuoti ir įrengti apšvietimo tinklai.
Už 5 240 Eur Dembavos k. Savanorių g. sumontuota gatvių apšvietimo kabelinė linija su 3 vnt. LED
šviestuvais 50W ant naujų metalinių cinkuotų atramų.
Už 4 800 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
9. Vandentvarka
Už 23 680 Eur Liūdynės k. atliktas geriamojo vandens nugeležinimo stoties kapitalinis remontas.

10. Šilumos ūkis
Už 32 000 Eur VšĮ Velžio komunalinis ūkis rekonstravo 240 m senų Dembavos k. Melioratorių g.
kvartalo šilumos trasų.
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Verslo dienai paminėti surengtas konkursas „Geriausios Panevėžio rajono įmonės“.
Nominacija „Už investiciją į žmonių gerovę“ įteikta R. Gasiūno agroserviso įmonei.
Nominacija „Sėkmingai dirbanti įmonė“ įteikta „IF Concept“, UAB.
Nominacija „Už aktyvias pastangas plėtojant verslą“ įteikta uždarajai akcinei bendrovei

„VITAKA IR KO“.
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Kasmetinio „Lietuvos metų verslininkė / vadovė“ konkurso nugalėtoja pripažinta
Panevėžio rajono bendrovės „Radviliškių kaimo kepykla“ direktorė ir savininkė Audronė Kisielienė.
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SOCIALINĖ APLINKA | Socialinė parama
Savivaldybėje gyvena:
•
•
•

8 198 pensinio amžiaus gyventojai (23,13 proc. gyventojų);
3 056 neįgalūs asmenys, iš jų 1 042 darbingo amžiaus neįgalūs asmenys ir 2 014 senatvės pensinio
amžiaus sulaukusieji neįgalūs asmenys;
200 neįgalių vaikų (23 vaikams nustatytas sunkus, 98 – vidutinis, 79 – lengvas neįgalumo lygiai).

Socialinės apsaugos srityje dirba per 200 darbuotojų.
Socialinę paramą (socialines išmokas ar socialines paslaugas) gavo apie 15,2 tūkst. asmenų (42,8 proc.
gyventojų).
Socialinei paramai teikti ir socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti 2019 m. skirta 10 656,8
tūkst. Eur. Iš jų:
• 2 718,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 7 938,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
Piniginei socialinei paramai skirta 8 903,4 tūkst. Eur, iš jų:
• 1 441,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 7 461,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
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Piniginės socialinės paramos gavėjams išmokėtos išmokos:
• socialinėms pašalpoms išmokėti skirta 1 129,3 tūkst. Eur;
• kompensacijoms išmokėti skirta 225,1 tūkst. Eur;
• išmokoms vaikams išmokėti skirta 4 858,9 tūkst. Eur;
• vienkartinėms pašalpoms išmokėti skirta 62,7 tūkst. Eur;
• tikslinėms kompensacijoms išmokėti skirta 2 363,8 tūkst. Eur;
• paramos mirties atveju (laidojimo pašalpoms) išmokėti skirta 159,9 tūkst. Eur;
• mokinio reikmenims įsigyti skirta 79,0 tūkst. Eur;
• prekių naujagimiams, pagal dovanų čekius, įsigyti skirta 24,7 tūkst. Eur.
Piniginę socialinę paramą gavo 14 380 asmenys, iš jų:
• socialinė pašalpa paskirta ir išmokėta 1 902 gavėjų;
• būsto šildymo išlaidų kompensacijos paskirtos 976 šeimoms;
• vykdant Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą įvairių rūšių išmokos vaikams
paskirtos ir išmokėtos 7 725 gavėjams, iš jų:
▪ išmoka vaikams išmokėta 6 976 vaikams;
▪ išmokos privalomosios tarnybos kario vaikams išmokėtos 2 vaikams;
▪ vienkartinės išmokos įsikurti išmokėtos 24 gavėjams;
▪ vienkartinės išmokos gimus vaikui išmokėtos 349 asmenims;
▪ vienkartinės išmokos nėščiai moteriai išmokėtos 61 moteriai;
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▪
▪
▪
▪
▪
•
▪
▪
•
▪
▪
▪
•
▪
▪
•
•
•

globos (rūpybos) išmokos už globojamus vaikus išmokėtos 145 globėjams;
globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas išmokėtas 127 globėjams;
išmoka įsivaikinus vaiką išmokėta 4 asmenims;
išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui išmokėta 20 asmenų;
išmoka besimokančio ir studijuojančio asmens vaiko priežiūrai išmokėta 17 asmenų.
Vienkartines pašalpas gavo 240 asmenų, iš jų:
vienkartines pašalpas ligos, gaisro ar kitais atvejais gavo 235 asmenys;
vienkartinę pašalpą ypatingais nenumatytais atvejais, kai yra Savivaldybės tarybos sprendimas,
leidžiantis Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą, gavo 5 asmenys.
Tikslinės kompensacijos išmokėtos 1 703 gavėjams, iš jų:
slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos išmokėtos 616 gavėjų;
priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos išmokėtos 944 gavėjams;
tikslinės kompensacijos mirus kompensacijos gavėjui išmokėtos 143 paveldėtojams.
Parama mirties atveju (laidojimo pašalpos) išmokėtos 499 asmenims, iš jų:
laidojimo pašalpa išmokėta 495 asmenims;
išmoka palaikams parvežti išmokėta 4 asmenims.
Parama mokiniams skirta 1 088 mokiniams.
Dovanų kuponus įsigyti prekių naujagimiams gavo 247 tėvai.
Vyriausios Panevėžio rajono gyventojos – 100, 105 bei 106 metų moterys.
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Socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti skirta 1 753,4 tūkst. Eur, iš jų:
• 1 276,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 477,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
Savivaldybėje socialines paslaugas teikia iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomos dvi įstaigos,
kurioms išlaikyti skirta 1 019,2 tūkst. Eur, iš jų:
• 568,3 tūkst. Eur Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui;
• 450,9 tūkst. Eur Panevėžio rajono vaikų globos namams.
Asmenims su sunkia negalia išlaikyti socialinės globos įstaigose skirta 459,7 tūkst. Eur.
Asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims išlaikyti socialinės globos įstaigose skirta 242,8
tūkst. Eur.
Aplinkos ir būsto pritaikymui neįgaliems asmenims skirta 27,3 tūkst. Eur.
Žmogaus palaikų gabenimo, patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir
tyrimams skirta 4,4 tūkst. Eur.
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Socialinės paslaugos skirtos 824 gyventojams, iš jų:
• socialinės globos įstaigose paslaugos suteiktos 615 asmenų, iš jų:
Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre:
- ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 58 asmenims;
- socialinės priežiūros paslaugos (pagalba į namus) buvo teikiamos 83 asmenims;
- socialinės priežiūros paslaugos savarankiško gyvenimo namuose suteiktos 22 gyventojams;
- integralios pagalbos paslaugos (dienos socialinė globa ir slauga) buvo teikiamos 57 asmenims;
- socialinės priežiūros paslaugos dienos metu buvo teikiamos 45 vaikams, iš jų 35 vaikai iš šeimų,
patiriančių socialinę riziką;
- 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,
suteiktos
apie
350 asmenų.
Panevėžio rajono vaikų globos namuose:
- suteiktos socialinės paslaugos institucijoje 24 vaikams, netekusiems tėvų globos;
- globos (rūpybos) paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos, teikia 4 budinčios globotojos,
parengtos pagal GIMK programą ir priimančios tėvų globos netekusius vaikus į savo šeimas, pas
budinčias globotojas apgyvendinti 10 tėvų globos netekusių vaikų.
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•

-

socialinės paslaugos vaikams, suaugusiems ir senatvės pensinio amžiaus sulaukusiems
neįgaliems asmenims perkamos ministerijos ar kitų savivaldybių pavaldumo specializuotose
globos įstaigose, viešosiose ar privačiose įstaigose, buvo teikiamos 175 neįgaliems asmenims,
iš jų:
G. ir V. Grigaliūnų šeimyna, globojo 12 tėvų globos netekusių vaikų;
Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose paslaugos buvo teikiamos 4 tėvų globos
netekusiems vaikams;
ministerijos, kitų savivaldybių pavaldumo specializuotose globos įstaigose ir viešosiose bei
privačiose įstaigose paslaugos buvo teikiamos 147 neįgaliems asmenims;
socialinės priežiūros paslaugos Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namuose buvo
teikiamos 1 asmeniui;
dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, kurias teikia VšĮ Integruotų sveikatos
paslaugų centras, buvo teikiamos 3 asmenims;
dienos socialinės globos paslaugos institucijoje, kurias teikia Panevėžio specialioji mokykladaugiafunkcis centras, buvo teikiamos 3 neįgaliems asmenims, iš jų 2 neįgaliems vaikams;
dienos socialinės globos paslaugos institucijoje, kurias teikia Algimanto Bandzos socialinių
paslaugų namai, buvo teikiamos 2 neįgaliems vaikams;
dienos socialinės globos paslaugos institucijoje, kurias teikia Panevėžio socialinių paslaugų
centras, buvo teikiamos 3 neįgaliems asmenims.
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Globos namai parenkami atsižvelgiant į asmens pageidavimą. 2019 m. socialinės globos įstaigose
apgyvendinti 59 asmenys, iš jų:
•
•
•
•
•
•
•

8 asmenys apgyvendinti rajono globos įstaigose;
35 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžiuose globos namuose;
2 Šv. Juozapo senelių globos namuose Panevėžio mieste;
2 VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centre;
10 VšĮ „Sveikatos metai“;
1 Širvintų parapijos Šv. Klaros globos namuose;
1 VšĮ „OFM Mažieji broliai“.

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.
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Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti 2019 m. skirta 133,3 tūkst. Eur, iš jų:
• vienkartinei paramai nepasiturintiems asmenims išmokėti 62,7 tūkst. Eur;
• neįgalių, senų asmenų, socialiai remtinų ir socialinę riziką patiriančių šeimų, globos įstaigų
gyventojų sveikinimui ir pagerbimui įvairiomis progomis panaudota 1,6 tūkst. Eur;
• meninės kūrybos šventėms-popietėms, išvykoms, ekskursijoms pagyvenusiems, neįgaliems
asmenims, socialinėje veikloje dalyvaujantiems bendruomenės nariams organizuoti panaudota 5,1
tūkst. Eur;
• Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims pagalbai (maisto produktų išvežiojimo)
organizuoti panaudota 6,7 tūkst. Eur;
• vaikų šventėms organizuoti ir finansuoti panaudota 1,5 tūkst. Eur;
• apmokėti už socialinės rizikos asmenų gydymosi nuo alkoholizmo paslaugas panaudota 1,3
tūkst. Eur;
• aplinkos pritaikymui finansuoti skirta 9,9 tūkst. Eur;
• už žmogaus palaikų gabenimo, patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos
ekspertizėms ir tyrimams, kai mirties faktas buvo nustatytas Panevėžio rajono savivaldybėje, ir
laikino laikymo (saugojimo) paslaugas apmokėti panaudota 4,4 tūkst. Eur;
• socialinės reabilitacijos projektams remti panaudota 15,4 tūkst. Eur;
• naujagimių prekėms įsigyti už dovanų kuponus panaudota 24,7 tūkst. Eur.
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2019 m. aplinka ir būstas pritaikyti 3 judėjimo negalią turintiems asmenims bei 2 neįgaliems
vaikams nupirktos sensorinės priemonės.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymui, Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre įdarbinti 6 atvejo vadybininkai. 2019 m.
251 šeimai, kuriose auga 551 vaikas, buvo taikoma atvejo vadyba ir teikiamos socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugos.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta 78,4
tūkst. Eur, iš jų:
• Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė 63,00
tūkst. Eur;
• Savivaldybės biudžetas – 15,4 tūkst. Eur.
2019 m. įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis aprūpinti 138 asmenys, išdalytos 176
techninės pagalbos priemonės.
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Pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 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; Panevėžio diabeto draugija „Viltis“:
• Vykdant projektus paslaugas gavo 640 asmenų, iš jų: suaugusių neįgaliųjų – 576, neįgalių vaikų
– 2, šeimos narių – 62.
• Projektų metu buvo vykdomos veiklos: neįgaliųjų dienos užimtumo veikla, asmeninio asistento,
užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, meninių gebėjimų lavinimo būreliuose,
kolektyvuose, klubuose, pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.
Projekto „Vaikų svajonės“, kuris vykdomas kaip savanoriška veikla ir parengtas tam, kad kuo
daugiau vaikų nuo 2 iki 14 metų, augančių šeimose, patiriančiose socialinę riziką, bei šeimose,
stokojančiose socialinių įgūdžių, gautų kalėdinių dovanų, apie kurias svajoja, metu dovanų sulaukė
355 rajono vaikai.
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Informacija apie asmenų ir šeimų, esančių sąraše socialiniam būstui išsinuomoti, skaičių
Eil.Nr.
1.
Iš viso
1.1.
Jaunų šeimų

Grupės pavadinimas

2018-12-31

2019-12-31

117
19

107
17

-

-

1.2.

Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų

1.3.

Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys

13

11

1.4.

Bendroji

59

57

1.5.

Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą
Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių)

6

5

20

17

1.6.

Informacija apie asmenims ir šeimoms išnuomotus savivaldybės socialinius būstus
Eil.Nr.

2018-12-31

2019-12-31

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

13
13
2
7
3
-

14
13
3
3
4
1

1

2

-

1

Iš viso išnuomota, vnt.
Sąraše įrašytiems asmenims ir šeimoms
Jaunų šeimų grupei
Bendrajai grupei
Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), grupei
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą, grupei
1.1.5. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys,
grupei
Sąraše neįrašytiems asmenims ir šeimoms
1.2.
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Informacija apie išnuomotą Panevėžio rajono savivaldybės būstą pagal seniūnijas

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

Seniūnijos pavadinimas
Karsakiškio
Miežiškių
Velžio
Raguvos
Ramygalos
Paįstrio
Vadoklių
Upytės
Smilgių
Panevėžio
Naujamiesčio
Krekenavos
Iš viso

Sudarytų sutarčių
skaičius, vnt.
8
7
46
4
44
16
21
6
20
23
40
23
258
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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.
Vykdomas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ
Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“. Numatyta didžiausia galima projektui tinkamų finansuoti
išlaidų suma yra 342 473,95 Eur. Projektą įgyvendinti numatyta iki 2021 m. 2019 m patalpų remontui
parengtas techninis darbo projektas, įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas,
pristatyta gydymo paskirties pastato, esančio A. Jakšto g. 4, Panevėžio m., II aukšto patalpų atnaujinimo
ir tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto įrengimo pusrūsio patalpoje paprastojo
remonto darbų pirkimo medžiaga.
Vykdomas projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas VšĮ Panevėžio r. savivaldybės poliklinikos
padalinyje Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje“. Tinkamos finansuoti išlaidos – 40
959,21 Eur, subsidija – 32 767,37 Eur. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo darbai turi būti įvykdyti
2020 m. gegužės mėn.
VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo projektą „Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre“, kurio
vertė 41 876,49 Eur. Projekto lėšomis VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras atnaujino
infrastruktūrą įsigydamas 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.
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•

•

•

•

Panevėžio rajono savivaldybės administracija vykdo projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
Panevėžio rajone“. Projektui įgyvendinti skirta 18 404,71 Eur. Šiuo projektu siekiama pagerinti
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems
pacientams. 2019 m. 17 tuberkulioze sergančių pacientų, kuriems suteiktos socialinės paramos
priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.
Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė projektą „Sveikos gyvensenos
skatinimas Panevėžio rajone“. Įgyvendinta projekto veiklų už 40,4 tūkst. Eur (organizuoti 46 sveikatos
stiprinimo renginiai savivaldybės neįgaliesiems, 12 renginių vyresnio amžiaus asmenims
bendradarbiaujant su Trečiojo amžiaus universitetu; organizuotas vaizdo klipų konkursas 10 bendrojo
ugdymo mokyklų, vaizdo klipai, kaip socialinė reklama, transliuoti GNTV).
Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
finansuoti 64 projektai už 76,7 tūkst. Eur. Programos lėšomis finansuotas Panevėžio rajono maudyklų
vandens mikrobiologinis tyrimas, parazitų naikinimas Panevėžio rajone, įvairios visuomenės
sveikatinimo iniciatyvos.
Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis dantų protezavimas atliktas 56 pacientams už 25
tūkst. Eur.
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VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos atlikti darbai
Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto
įrengimo darbai
Poliklinikos patalpų A. Jakšto g. 4, Panevėžyje, remontas,
patalpų perplanavimo projektavimas
Poliklinikos dantų protezavimo skyriaus laboratorijos
remontas
Greitosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų remontas

3 450

Poliklinikos automobilių stovėjimo aikštelės asfaltavimas

3 510

Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės
virtuvės išorės sienos šiltinimas ir laiptų remontas
Raguvos ambulatorijos patalpų remontas
Sujetų, Bernatonių, Trakiškio, Jotainių, Liūdynės, Šilų ir
Uliūnų medicinos punktų patalpų, Berčiūnų, Vadoklių,
Paįstrio ir Tiltagalių šeimos gydytojo kabinetų remontas

12 160

Velžio medicinos punkto patalpų, laiptų ir panduso
remontas
Geležių medicinos punkto patalpų remontas

10 830
Iš viso

9 500

ES struktūrinių
fondų lėšos

6 390
1 800

Poliklinikos lėšos

20 700
720

11 360
80 420
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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 103 saugios kaimynystės grupės. Į šį judėjimą įtrauktos 3 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“.
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Statistika
•

2019 m. Panevėžio rajono savivaldybėje registruoti 5 483 įvykiai, iš jų pradėta 790 ikiteisminių
tyrimų. Paskutinių 3 metų duomenimis, 2019 m. įvykių skaičius mažiausias.

•

Didžiausią įvykių dalį sudaro įvykiai, susiję su eismo saugumu, – 1 552, vagystėmis – 497,
nusikaltimais prieš asmenį – 280.

•

Daugiausia įvykių registruota Panevėžio sen. – 1 247, Velžio sen. – 749, Ramygalos sen. – 574.

•

Daugiausia nusikalstamų veikų dėl vagysčių įvykdyta Panevėžio sen., ikiteisminių tyrimų pradėta
44: Velžio sen. – 27, Karsakiškio sen. – 13, mažiausiai (3) ikiteisminių tyrimų – Raguvos sen.

•

Dėl smurto artimoje aplinkoje daugiausia ikiteisminių tyrimų pradėta Ramygalos sen. – 22,
Velžio sen. – 20, Panevėžio sen. – 19, Krekenavos sen. – 17, mažiausiai (1) – Raguvos sen.
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Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (VVG)
VVG, įgyvendindama Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategiją, 2019 m.:
•

surinko 11 vietos projektų paraiškų (bendra prašoma paramos suma – 332 601 Eur) pagal
paskelbtus kvietimus teikti paraiškas;

•

pasirašė 20 vietos projekto vykdymo sutarčių (bendra paramos suma – 635 223 Eur);

•

baigė įgyvendinti 11 vietos projektų (bendra paramos suma – 353 780 Eur);

•

organizavo 11 susitikimų su vietos gyventojais Panevėžio rajono seniūnijose.
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Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga (PRBS)
•
•

•
•
•
•
•

PRBS veikloje dalyvauja 67 gyventojų bendruomenės. Per 7 tūkst. narių jungianti sąjunga yra
gausiausia nevyriausybinė organizacija rajone ir viena gausiausių šalyje (3-čia).
Žemės ūkio ministerijai pateikta 9 paraiškos, gautas finansavimas 28,3 tūkst. Eur. Lėšos skirtos
tradiciniams renginiams organizuoti, materialiniams ištekliams turtinti, viešosioms erdvėms
tvarkyti, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.
Parengtas projektas „Panevėžio rajono bendruomeninių tradicijų puoselėjimas per aktyvią
kultūrinę veiklą“, gautas finansavimas 5,0 tūkst. Eur.
Surengtas PRBS XVI sąskrydis „Kai rugelis pareina namo“ Geležių k..
Žemės ūkio ministerijos organizuotame konkurse „Krašto auksas“ Pažagienių, Ėriškių kaimo
bendruomenės bei UAB „Pankera“ tapo laureatėmis.
Surengti konkursai: „Žydintis kaimas 2019“, „Mūsų kaimo šviesuolis 2019“, fotokonkursas
„Mano kaimo senoliai“.
Leistas PRBS laikraštis „Tėvynė“.
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Gimimų registravimas
• Gimė 307 kūdikiai, 176 berniukai ir 131
mergaitė.
• 218 kūdikių gimė tėvų santuokoje.
• 89 naujagimiams pripažinta tėvystė (ne
santuokoje gimusiems vaikams), t. y. 29 proc.
• Įregistruota 1 dvynukų pora.
• 9 kūdikius įregistravo vienišos motinos.
• Jauniausia mama – 16-metė, jauniausias tėtis
18-metis.
• Vyriausia mama – 45-metė, vyriausias tėtis –
53 metų.
• Populiariausi mergaičių vardai – Meda,
Augustė, Tėja, Emilija. Berniukų – Pijus,
Rokas, Aretas, Markas.
• Retesni vardai – Gilė, Selina, Leyla,
Mykolas, Motiejus, Hugo.

Vaikų skaičius
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Mirčių registravimas
•
•

•

•
•
•
•

Mirė 538 gyventojai, 256 vyrai ir 282
moterys.
Užsienyje (Airijoje, Jungtinėje Karalystėje,
Ispanijoje, Suomijoje) mirė 5 Lietuvos
piliečiai.
Dažniausia mirties priežastis – įvairios
širdies ir kraujagyslių ligos, piktybiniai
navikai.
Vyriausia moteris mirė sulaukusi 92,
vyriausias vyras 99 metų.
Jauniausia moteris – 20 metų , jauniausias
vyras – 28 metų.
Iš gyvenimo savo noru pasitraukė 6 vyrai ir
1 moteris.
Nelaimingų atsitikimų metu žuvo 5
asmenys.
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Santuokos
•

•

•

•
•
•
•

•

Susituokė 167 poros. Skyriuje tuokėsi 91 pora,
į apskaitą įtrauktos 76 santuokos, palaimintos
įvairiose Panevėžio rajono bažnyčiose.
Įregistruotos 5 santuokos, kai tuokėsi Lietuvos
Respublikos ir užsienio valstybių (Jungtinės
Karalystės, Moldovos, Ukrainos, Italijos)
piliečiai.
Jaunavedžių pasirinktose vietose (rajono
teritorijoje) susituokė 14.
Susituokė 1 nepilnamečių pora.
Jauniausiai nuotakai – 16 metų, jauniausias
vyras – 22 metų amžiaus.
Vyriausiai nuotakai 67-eri, vyriausiam vyrui
70 metų.
Antrą kartą tuokėsi 27 moterys ir 25 vyrai,
trečią kartą 5 vyrai ir 3 moterys, 1 vyras
tuokėsi ketvirtą kartą.
Pasveikinta 19 šeimų, šventusių Auksines
vestuves.
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Ištuokos
•
•

Sudaryta 113 santuokos nutraukimo įrašų.
Trumpiausia santuoka 1 metai – 3 poros,
iki 3 metų – 9 poros, iki 5 metų – 21 pora,
iki 10 metų –10 porų, nuo 10 iki 20 metų –
7 poros, nuo 20 iki 30 metų – 3 poros,
pragyvenę 30 ir daugiau metų – 4 poros.
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ŠVIETIMAS IR UGDYMAS | Geriausias Metų mokytojas

2019 m. geriausiu Metų mokytoju išrinktas
Velžio gimnazijos geografijos mokytojas
metodininkas Kęstutis Bražinskas.
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Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius – 19:
• 7 gimnazijos;
• 1 progimnazija;
• 8 pagrindinės mokyklos;
• 3 mokyklos-darželiai.
Bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 2 882 mokiniai (2018 m. – 2 926, 2017 m. – 3 043)
Daugiausia mokinių Velžio gimnazijoje – 601 (2018 m. – 568)
Bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 293 mokytojai (2018 m. – 318), iš jų:
• 8 (2,7 proc.) – mokytojai;
• 166 (56,7 proc.) – vyresnieji mokytojai;
• 117 (39,9 proc.) – mokytojai metodininkai;
• 2 (0,7 proc.) – mokytojai ekspertai.
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Pedagoginiai darbuotojai pagal amžių (vidurkis 51 m.)
Jaunesni nei
25 m.

25–29 m.

30–34 m.

35–39 m.

40–44 m.

45–49 m.

50–54 m.

55–59 m.

60–64 m.

65 m. ir
vyresni

2

4

14

21

45

53

73

70

49

9

Pagalbos mokiniui, mokytojui, tėvams (globėjams, rūpintojams) specialistai:
socialiniai pedagogai – dirbo 11 ugdymo įstaigų;
logopedai – dirbo visose ugdymo įstaigose;
specialieji pedagogai – dirbo 18 ugdymo įstaigų;
mokytojo padėjėjai – dirbo 15 ugdymo įstaigų;
psichologai – dirbo 4 ugdymo įstaigose.

Psichologinę pagalbą mokiniui, mokytojui, tėvams (globėjams, rūpintojams) taip pat teikia
psichologai, dirbantys 1 projekte.
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Patyčių ir smurto mokykloje situacijos rodikliai

Įstaigoje užfiksuotas patyčias, smurtą patyrusių mokinių (vaikų) skaičius – 131 (2018 m. – 161)
Psichologinę pagalbą dėl patirtų patyčių, smurto gavusių mokinių (vaikų) skaičius – 129 (2018 m. –
107)
Pedagoginių darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymo srityje, skaičius – 202 (2018 m. – 140)
Pedagoginių darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją asmeninių socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymo srityje, skaičius – 199 (2018 m. – 173)
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Valstybinius brandos egzaminus laikė 147 abiturientai (2018 m. – 160).
Lietuvių kalbos ir literatūros, informacinių technologijų, anglų kalbos, fizikos, chemijos, istorijos,
geografijos valstybinių brandos egzaminų išlaikymo procentas didesnis nei šalies.
Didžiausias išlaikymo procentas Naujamiesčio (100), Paįstrio Juozo Zikaro (95), Smilgių (94)
gimnazijų abiturientų.
Didžiausi įvertinimų vidurkiai Velžio gimnazijoje (51,4), Naujamiesčio gimnazijoje (48,6). VBE
įvertinimų vidurkiai 2019 m. didesni nei 2018 m. Krekenavos Mykolo Antanaičio, Raguvos, Smilgių
gimnazijose.
Aukščiausią įvertinimą – 100 gavo Velžio ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijų abiturientai
(anglų kalba).
20 geriausių rezultatų pasiekę abiturientai pakviesti į tradicinius Mero pusryčius Bistrampolio dvare.

Studijų rėmimas
Pateikta 14 prašymų dėl studijų rėmimo, paremta 14, išmokėta 5 168 Eur dalinė parama (2018 m. – 17
studentų išmokėta 6 004 Eur; 2017 m. – 12 studentų išmokėta 4 180 Eur).
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Mokinių maitinimas
Nemokamai maitinama 871 (30,22 proc.) mokinys. Mokinių nemokamam maitinimui panaudota 238
611 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 144 119 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Mokiniams, perkantiems
maistą, savivaldybė skyrė 20 000 Eur apmokėti dalį maitinimo išlaidų.

Visose švietimo įstaigose vykdyta Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo
vaikų ugdymo įstaigose programa. 2019 m. išdalyta daugiau kaip 15 t pieno gaminių ir daugiau kaip
8 t obuolių ar sulčių.
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos
2019–2023 metų veiklos programoje numatyta sveikų ir ekologiškų produktų vartojimo ugdymo
įstaigose skatinimas. Vaikų maitinimas Velžio gimnazijoje, Naujamiesčio gimnazijoje, Raguvos
gimnazijoje ir Smilgių gimnazijoje organizuojamas savitarnos (švediško stalo) principu.

Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“ ir Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“ yra patvirtinti
kaip paramos gavėjai už ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą
pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimą.
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Mokinių vežimas
Vežama 1 788 mok. (62 proc. visų mokinių):
• maršrutiniu transportu – 261;
• privačiu transportu – 119;
• Geltonaisiais autobusais – 399;
• mokykliniu transportu – 791;
• kitais vežimo būdais – 218.
2019 m. vieno vaiko vežimas kainavo
355 Eur per metus.
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Veikia 19 mokyklų bibliotekų:
• dokumentų fondas – 152 795 vnt.;
• vartotojų skaičius – 2 996;
• išduota dokumentų – 55 350;
• lankytojų skaičius – 50 259;
• bibliotekininkų – 21.
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•

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai geresni nei 2018 m. Pagal
matematikos, skaitymo, rašymo pasiekimus 4 kl. iš 58 patikrinime dalyvavusių savivaldybių
buvome 22 (2018 m. – 48), 6 kl. – 26 (2018 m. – 30)

•

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijai skirtas Geltonasis autobusas.

•

Velžio, Raguvos, Naujamiesčio ir Smilgių gimnazijose mokinių maitinimas organizuojamas
savitarnos (švediško stalo) principu.
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:
• 6 lopšeliai-darželiai;
• 5 ikimokyklinio ugdymo skyriai;
• 3 mokyklos-darželiai;
• 5 jungtinės grupės veikia pagrindinėse
mokyklose;
• 1 gimnazija vykdo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programą.
Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas buvo ugdomi 1 002 vaikai (2018 m. –
981).
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Lėšos neformaliajam vaikų švietimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 103 519 Eur.
44 programas vykdė 21 teikėjas:
• 10 kultūros centrų;
• Viešoji biblioteka;
• Muzikos mokykla;
• 4 laisvieji mokytojai;
• Lietuvos skautija;
• VšĮ Robotikos akademija;
• Naujamiesčio klubas „Menų sala“;
• Ramygalos klubas „Savos erdvės“;
• VšĮ American English School.
Dalyvavo 722 mokiniai, vienam mokiniui skirta 17 Eur per mėnesį (2019 m. vasario–birželio mėn.
dalyvavo 723 mokiniai, vienam mokiniui skirta 15 Eur per mėnesį).
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Muzikos mokykla
Rajone veikia vienintelė neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildanti įstaiga –
Muzikos mokykla. 2019 m. ją lankė 208 mokiniai.

Laimėjimai tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose: respublikinio festivalio-konkurso
„Grand Pas“ nugalėtojas, prizas Grand Prix; XIV Jono Švedo Nacionalinio konkurso II turo
laureatas; III tarptautinio akordeono muzikos konkurso „Liepsnojantys akordeonai“ nugalėtojas, III
vieta; tarptautinio folkloro festivalio „Zielona Gora 2019“ nugalėtojas, II vieta; XIII tarptautinio
akordeonistų konkurso „Ascoltate 2019“ nugalėtojas, III vieta; XIII tarptautinio akordeonistų
konkurso „Ascoltate 2019“ nugalėtojas, II vieta; II respublikinio Šakių miesto pianistų konkurso
nugalėtojai, I ir III vietos; Šiaulių Kuršėnų meno mokyklos konkurso „Tėviškės dainos“
diplomantas; respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Musica amabile“ laureatas, III vieta; Lietuvos
moksleivių sceninių liaudies šokių konkurso „Aguonėlė“ nugalėtojai, II vieta; Panevėžio rajono
vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ nugalėtojai, I vieta; VII respublikinio meninės raiškos
mokinių konkurso „Iš močiutės skrynios“ nugalėtojas, II laipsnio diplomas.
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Vaikų socializacijos programos projektai
Įgyvendinta 20 projektų, skirta 9 835 Eur (2018 m. įgyvendinta 16 projektų, skirta 6 830 Eur,
2017 m. įgyvendinti 24 projektai, skirta 7 094,2 Eur).
Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos projektai
Įgyvendinta 17 projektų, skirta 8 405 Eur (2018 m. įgyvendinta 18 projektų, skirta 6 820 Eur,
2017 m. įgyvendinta 16 projektų, skirta 4 500 Eur).

Smurto ir patyčių prevencijos programos projektai
Įgyvendinta 3 projektai, skirta 1 630 Eur (2018 m. įgyvendinti 8 projektai, skirta 3 805 Eur).
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Švietimo centras (ŠC)

Organizavo 92 renginius, dalyvavo 2 672 klausytojai.
Tikslinė grupė
Renginių skaičius
Dalyvių skaičius

Pedagogai
76
2 210

Kiti suaugusieji
16
462

Tradicinėje ŠC organizuojamoje praktinėje konferencijoje „Kūrybinės dirbtuvės – 2019“
Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje dalyvavo 100 dalyvių.
• Trečiojo amžiaus universitetas (TAU).
2019 m. spalio 1 d. naujus mokslo metus pradėjo 632 klausytojai. (528 mot., 104 vyr.). Veikia 19
fakultetų (Ėriškiuose, Gustonyse, Naujamiestyje, Piniavoje, Raguvoje, Ramygaloje, Smilgiuose,
Šilagalyje, Šiluose, Tiltagaliuose, Uliūnuose, Vadokliuose, Velžyje, Dembavoje, Paįstryje,
Bernatoniuose, Krekenavoje, Berčiūnuose, Žibartoniuose). Populiariausios TAU programos:
bendrakultūrinė; kultūros ir sveikos gyvensenos; sveikatos; dvasinio tobulėjimo ir psichologijos;
fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos.
•
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ŠC tarptautinė veikla
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Projektas
„Erasmus +“ KA3 programos projektas
„Ankstyvasis ugdymas – tvarios
motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių
kūrimas“ 2017–2020 m.
„Erasmus+“ KA2 programos projektas
„Prosocialinės vertybės“ 2017–2020 m.

„Erasmus+“ KA2 programos projektas
„Papildomų galimybių panaudojimas
ankstyvojo ugdymo (0–6 m.) gerinimui“
„Accompanying the potential of
development in Early Education, „Edu
B612“ 2019–2021 m.
„Erasmus+“ KA2 suaugusiųjų švietimo
strateginių partnerysčių projektas „Žemos
kvalifikacijos bedarbių moterų virš 50 metų
socialinės įtraukties skatinimas ir andragogų
įvaizdžio kūrimas per meną“ 2018–2020 m.

Lėšos

Europos šalys partnerės

Bendra projekto vertė
587 852, 00 Eur
Švietimo centrui skirta
62 383,00 Eur
Bendra projekto vertė
334 095,00 Eur
Švietimo centrui skirta
40 460, 00 Eur
Bendra projekto vertė
445 250, 00 Eur
Švietimo centrui skirta
70 020,00 Eur

Malta,
Italija,
Bulgarija,
Graikija, Lietuva

Bendra projekto vertė
78 525,00 Eur
Švietimo centrui skirta
14 860,00 Eur

Estija,
Lenkija, Vengrija, Portugalija,
Lietuva

Turkija,

Italija, Bulgarija, Makedonija,
Turkija, Ispanija

Italija, Ispanija, Turkija,
Lietuva
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5.

„Erasmus+“ KA2 programos projektas
„Teisės. Aktyvus pilietiškumas ir vyresnio
amžiaus žmonių vaidmuo bendruomenėje“
2019–2022 m.

Bendra projekto vertė
336 085, 00 Eur
Švietimo centrui skirta
48 710,00 Eur

6.

„Erasmus+“ KA2 projektas „Taikus
švietimas patyčių prevencijai
vaikystėje“ 2019–2020 m.

7.

„Erasmus+“ KA2 projektas „Suaugusiųjų,
gyvenančių socialinėje atskirtyje,
skaitmeninių įgūdžių gilinimas siekiant
gyvenimo kokybės“ 2018–2021 m.

Bendra projekto vertė
158 478,00 Eur
Švietimo centrui skirta
22 291,00 Eur
Bendra projekto vertė
207 455,00 Eur
Švietimo centrui skirta
30 710 Eur

Italija,
Ispanija,
Portugalija,
Rumunija,
Lietuva
Vokietija,
Ispanija, Kroatija, Lietuva

Graikija,
Portugalija,
Turkija, Lietuva

ŠC gyvendinti vietiniai ir nacionaliniai projektai
„Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, 5300,00 Eur
„Pažink save ir kitus“, 800,00 Eur
„Komunikacijos tiltai“, 1 740,00 Eur
„Kūrybiškumo saviugda“, 2 875,00 Eur
„Socialinė emocinė sveikata“, 1 000 Eur
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Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)

• Atlikti raidos sutrikimų įvertinimai 121 asmeniui, nelankančiam ugdymo įstaigos,
ugdomam miesto mokykloje, iš 25 švietimo įstaigų.
• Nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai 120 asmenų (nedideli – 16, vidutiniai – 70, dideli – 34).
• Suteiktos paslaugos 230 mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 290 pedagogų, specialistų,
konsultuotas 71
mokinys (vaikas).
• Vykdyti 2 projektai:
o Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo tęstinis projektas
„Žvilgsnis-3“ (gauta 2 200 Eur, daugiau kaip 1 100 dalyvių);
o Vaikų socializacijos programos projektas „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ (gauta 1 000 Eur,
apie 1 200 dalyvių).
• Vykdytos prevencinės akcijos ir renginiai ugdymo įstaigų mokiniams: socialinio pedagogo
užsiėmimai,
paskaitos ir diskusijos aktualiomis jaunimui ir žalingų įpročių prevencijos temomis.
• Dėl profesinės karjeros planavimo psichologai atliko profesinio tinkamumo įvertinimo testus ir
konsultavo 82 vyresniųjų klasių mokinius.
• Konsultuotos 3 mokyklos, vykdančios ilgalaikę patyčių prevencijos programą „Olweus“.
• Organizuota 11 tikslinių metodinių konsultacijų mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, vesti
mokymai šių komisijų pirmininkams.
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•
•
•
•
•
•

2020 m. sausio 1 d. registruoti 2 189 ūkininkų ūkiai.
Per metus įregistruota 54, išregistruota 81, atnaujinti 1 696 ūkininkų ūkiai.
369 ūkininkai yra iki 40 metų.
Ūkininkų valdomas bendras žemės plotas sudaro 38 511,14 ha.
Vidutinis ūkio dydis 17,63 ha.
Ūkininkių moterų 713, ūkininkų vyrų 1 476.

Ūkininkų ūkių registro dinamika
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Lietuvoje pagal įregistruotų ūkių skaičių Panevėžio rajonas yra 27 vietoje, pagal jų naudojamą
bendrą žemės plotą – 9 vietoje, pagal vidutinį ūkio dydį – 10 vietoje. Vidutinis ūkininko ūkio dydis
5,57 ha viršija šalies vidutinį ūkio dydį.
Ūkininkų ūkių skaičius pagal ūkininkų amžių:
• iki 40 m. – 17 proc.
• 40–65 m. – 48 proc.
• nuo 65 m. – 35 proc.
Ūkininkų pasiskirstymas pagal amžių
2020-01-01
1

2

3

17%

48%

35%
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Daugiausia naudojama nuosavos žemės – 93 proc., iš privačių asmenų nuomojamos žemės dalis –
4 proc., iš valstybės nuomojamos žemės dalis – iki 3 proc. visos ūkininkų naudojamos žemės.

Ūkininkų ūkių žemė pagal nuosavybės teisę
2020-01-01

4% 3%
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93%
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Didžiausią dalį ūkininkų valdomos žemės užima žemės ūkio paskirties žemė – 34 920,4 ha, arba 91
proc., 2 125,3 ha, arba 6 proc. ūkininkų valdomos žemės – miškai, likusi dalis – kitos paskirties 3
proc.
Rajone vyrauja iki 10 ha ūkininkų ūkiai, t. y. 70 proc. Stambiausi ūkiai, kurių plotai didesni nei 50 ha,
yra 7 proc.
69 proc. ūkininkų ūkiuose vystoma augalininkystės produktų gamyba, 15 proc. – gyvulininkystė, 13
proc. – mišrūs ūkiai, 3 proc. – miškininkystė ir alternatyvi žemės ūkio veikla.
Ūkininkų ūkių pasiskirstymas pagal ūkiuose
naudojamos žemės plotą 2020-01-01
7%
5%
6%
1

2

3

4

5

6

13%
53%

16%

128

ŽEMĖS ŪKIS | Ūkininkų ūkiai
Žemės nuomos mokesčio lengvatų ataskaita pagal mokėtoją 2019 m.
Mokėtojai

Neapmokestinamas
dydis (1,2 ha)

Minimali suma iki 1,74 Eur

Plotas (ha)

Suma (Eur)

Suma (Eur)

Deklaracijų skaičius

0,0

0,0

2,48

3

Fiziniai asmenys

332,83

5 183,21

254,15

893

Iš viso

332,83

5 183,21

256,63

896

Juridiniai asmenys

Duomenys žemės nuomos mokesčio priskaitymui palyginti 2017–2019 m.
Duomenys

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Priskaityta žemės nuomos
mokesčio, Eur

96 095,59

94 522,70

84 748,14

Gauta įplaukų per
kalendorinius metus

93 229,84

91 468,41

79 283,15

Suteikta lengvatų iš viso,
Eur

6 998,48

6 738,08

5 439,84
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•

•
•

Panevėžio rajone 2 715 pareiškėjų deklaravo 113 972,28 ha žemės ūkio naudmenų. Tai yra
didžiausias šalyje deklaruotų pasėlių plotas.
Žemdirbiams paskaičiuotų tiesioginių išmokų už deklaruotų pasėlių plotus bei susietosios
paramos suma – didžiausia šalyje (18,0 mln. Eur).
Panevėžio rajonas II vietoje pagal jaunųjų ūkininkų deklaruotus plotus (7 596,02 ha).
Panevėžio apskritis

2019 m.

2018 m.

Pareiškėjų skaičius

Plotas, ha

Pareiškėjų
skaičius

Plotas, ha

Biržų r.

2 330

87 928,09

2 409

87 402,48

Kupiškio r.

1 810

55 840,87

1 862

55 526,37

Panevėžio r.

2 715

113 972,28

2 774

113 035,31

Pasvalio r.

1 892

85 045,62

1 974

85 121,84

Rokiškio r.

3 603

85 183,66

3 645

84 310,49

Apskrityje

12 350

427 970,52

12 664

425 396,49

Lietuvoje

126 057

2 926 751,3

128 136

2 910 282,01
130

ŽEMĖS ŪKIS | Žemės ūkio pasėliai ir naudmenys
Informacija apie Panevėžio rajone fizinių ir juridinių asmenų deklaruotus žemės ūkio
naudmenis ir pasėlius
Juridinių asmenų deklaruotas plotas sudaro 30,9 proc. viso Panevėžio rajone deklaruoto žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių ploto.

Deklaravo

Fiziniai
Juridiniai

2019 m.

2018 m.

Vidutinis ūkio dydis, ha

Pareiškėjų
skaičius

Deklaruotas
plotas ha

Pareiškėjų
skaičius

Deklaruotas
plotas ha

2019 m.

2018 m.

2 660

78 699,81

2 717

78 997,29

29,6

29,0

55

35 272,47

57

34 038,02

641,3

597,1
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Informacija apie seniūnijose priimtas paraiškas ir deklaruotus žemės ūkio
naudmenis ir pasėlių plotus
•
•
•

Didžiausias paraiškų skaičius priimtas Panevėžio, Krekenavos ir Karsakiškio seniūnijose.
Didžiausias laukų skaičius įbraižytas Krekenavos, Karsakiškio ir Panevėžio seniūnijose.
Lyginant su 2018 m., deklaruotas plotas padidėjo Smilgių, Krekenavos, Raguvos seniūnijose,
sumažėjo Karsakiškio seniūnijoje.
Seniūnija

Priimta paraiškų sk.

Įbraižytų laukų sk.

Deklaruotas plotas, ha

Panevėžio

404

2 680

7 135,87

Krekenavos

301

3 210

19 165,29

Karsakiškio

266

2 882

7 362,31

Miežiškių

244

2 218

4 685,52

Ramygalos

203

1 744

9 574,45

Vadoklių

212

2 059

8 496,20

Paįstrio

196

1 740

7 587,3

Velžio

180

1 132

2 503,50

Smilgių

160

2 793

12 178,62

Naujamiesčio

146

1 218

4 128,17

Upytės

160

2 144

16 436,60

Raguvos

111

1 070

2 985,54
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Deklaruotų žemės ūkio naudmenų struktūra

PANEVĖŽIO RAJONE DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ STRUKTŪRA 2019 M.
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Pasėlių draudimas
•
•
•

Pateiktos 29 žemės ūkio veiklos subjektų paraiškos.
Apdraustas 19 406,51 ha pasėlių plotas.
Paskaičiuota 329 345,89 Eur dalies draudimo įmokų kompensavimo parama.
Eil.
Nr.

Pavadinimas

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

30

23

13

29

1.

Pareiškėjų skaičius, vnt.

2.

Apdraustas plotas, ha

18 033,26

16 454,37

10 692,51

19 406,51

3.

Paskaičiuota paramos suma, Eur

233 994,90

266 243,72

143 346,89

329 345,89

PANEVĖŽIO RAJONE APDRAUSTŲ PASĖLIŲ PLOTAS
HA 2016–2019 M .

18 033

19 407

16 454

10 693

1

2

3

4
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ŽEMĖS ŪKIS | Ekologiniai ūkiai, NKP
•
•
•

•

Patikrinti ir sertifikuoti 49 ekologinio ūkio subjektai.
Ekologinių ūkių plotas – 5 078 ha. Pagal deklaruotus ekologinių ūkių plotus Panevėžio rajonas –
13 vietoje (iš 56 savivaldybių).
Sertifikuoti 8 gyvulių ir gyvulininkystės produktų augintojai: Aurimas Bezaras (avys), Dovidas
Breivė, Tomas Breivė (pienas, galvijai), Ričardas Jasiūnas (galvijai), Edita Baublienė (galvijai,
pienas, arkliai), ŽŪB „AUGA Smilgiai“ (galvijai, pienas), Marius Kruopas (avys, galvijai,
arkliai), Daiva Morkūnienė (avys).
Sertifikuota 19 NKP (nacionalinės kokybės produktų) augintojų ūkių.
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ŽEMĖS ŪKIS | Gyvulių auginimas
Informacija apie pieno ūkių struktūrą

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

•
•
•
•
•

Rodiklio pavadinimas

Ūkių, laikančių karves, skaičius
Pieno gamintojų, tiekusių pieną,
skaičius
Karvių skaičius
Parduota pieno iš viso per metus

Mato
vnt.
vnt.

2020-01-01

2019-01-01

540

670

vnt.

207

248

vnt.
t.

7 870
53 920

9 038
57 101

Pagal laikomų kiaulių skaičių Panevėžio rajonas užima 1 vietą šalyje, tai sudaro 9,11 proc. nuo
visų šalyje laikomų kiaulių skaičiaus.
Panevėžio rajono pieno gamintojai 2019 m. pieno pardavė 5,6 proc. mažiau.
Ūkių, laikančių galvijus ir karves, skaičius sumažėjo 15,9 proc.
Mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų bandų skaičius sumažėjo 5,8 proc.
Mėsinių ir mišrių veislių galvijų skaičius didėjo 23,7 proc.
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ŽEMĖS ŪKIS | Gyvulių auginimas
Informacija apie ūkinių gyvūnų skaičių Panevėžio rajone

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodiklio pavadinimas
Galvijų skaičius
Karvių skaičius
Kiaulių skaičius
Avių skaičius
Ožkų skaičius
Arklių skaičius

2020-01-01
18 515
8 142
49 356
2 206
398
411

2019-01-01
19 245
9 038
50 573
2 483
416
379

Kitų rūšių gyvūnai, auginami Panevėžio rajone
Danieliai
Muflonai
Paukščiai (vištos)
Žąsys, antys
Kalakutai
Triušiai
Brangiakailiai žvėreliai

2019-01-01
71
38
353 764
268
897
552
89 456

2020-01-01
51
32
736 451
8
116
38
20 677
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ŽEMĖS ŪKIS | Melioracijos darbai
Melioracijai skirtų lėšų įsisavinimas Panevėžio rajone 2019 m.
Lėšų šaltinis
Skirta lėšų 2019 m., tūkst. Eur.
Įsisavinta, tūkst. Eur
Atlikti darbai:
griovių remontas, km.,
pralaidų remontas, vnt.,
drenažo remontas, ha.,
avarinis drenažo remontas, vnt./ha
pakeista drenažo žiočių, vnt.
tiltų remontas, vnt.

Biudžeto lėšos Solidarumo fondo
lėšos
450
705,27

Iš viso
1 155,27

450

680

1 130

39,5
27
80,62
43/80,62

68
49
32

335

648

107,5
76
112,62
43 vnt.; 80,62
ha
983

1

1
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ŽEMĖS ŪKIS | Melioracijos darbai
• Pagal nusausinimo apimtį ir turimą melioracijos turtą Panevėžio rajonas – didžiausias šalyje.
Šis turtas išsidėstęs 11 5416,3 ha drenažu nusausintame plote.
• 2019 m. melioracijos statinių priežiūrai ir remontui išleista 450 tūkst. Eur. Didžiausia suma –
417,36 tūkst. Eur atiteko melioracijos statinių remontui ir priežiūrai.
o Tenkinant gyventojų prašymus, drenažo sistemos suremontuotos Šilagalio, Skaistgirių,
Paliūniškio, Daukniūnų, Upytės kaimuose.
o Suremontuotos sausinimo sistemos savininkų žemėse 80,62 ha plote.
o Suremontuota ir atlikta priežiūra 39,5 km griovių, suremontuotos 27 pralaidos, 43 objektuose
atliktas melioracijos statinių avarinis remontas.
• Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinti Ramygalos seniūnijos melioracijos
sistemų naudotojų asociacijos „Aukštadvario drenažas“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių
rekonstravimo projektas ir Krekenavos seniūnijos Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų
asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Bendra abiejų
projektų vertė 682,952 tūkst. Eur. Atlikta drenažo rekonstrukcija 271,71 ha plote.
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ŽEMĖS ŪKIS | Melioracijos darbai

2018 m. iš Europos Sąjungos Solidarumo fondo lėšų pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti
skirta 705,27 tūkst. Eur. Pagal šią priemonę 2019 m. suremontuota 68 km griovių, 49 pralaidos,
1 tiltas, 32 ha plote drenažo sistemos.
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ŽEMĖS ŪKIS | Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala
• Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliuose nustatymo
kreipėsi 40 pareiškėjų.
• Surašyta 40 apžiūros aktų.
• Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti 2019 m. apžiūrėjo 72 pasėlių plotus.
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos paskaičiavimų rezultatai
Eil. Nr.

Rodikliai

1.

Kreipėsi dėl padarytos žalos fizinių
ir juridinių asmenų

2.

Surašyta apžiūros aktų

3.

Apžiūrėta pasėlių plotų dėl
padarytos žalos

4.

Priskaičiuota suma už padarytus
nuostolius Eur, iš to skaičiaus:

4.1.

profesionalios medžioklės plotuose

4.2.

medžiotojų būrelių plotuose

4.3.

stumbrų padaryti nuostoliai

4.4.

ūkiniams gyvūnams padaryta žala

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

71

53
(iš jų 4 ŽŪB)

27
(iš jų 1 ŽŪB)

40
(iš jų 5 ŽŪB)

66
90
(iš jų 1 miško)

83
123
(iš jų 3 miško)

27

40

48

72

225 262,92

328 144,01

77 976,86

69 327,07

145 549,70

197 261,67

32 018,92

27 086,52

10 607,75

25 338,46

4 343,07

403,50

69 105,47

105 377,56

39 140,80

35 404,71

-

1 avis
83,16

37 avys
2 474,07

50 avių
6 432,34
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ŽEMĖS ŪKIS | Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos paskaičiavimų rezultatai (lentelės tęsinys)
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Dažniausiai niokojami pasėliai:
kviečiai, žirniai, miežiai, rugiai,
rapsai, pupos
bulvės, daržovės
runkeliai
ganyklos, pievos
kukurūzai
miškas

90

123

78

96

42

69

1
6
4
1

4
13
7
3

2
4
--

1
2

48

72
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ŽEMĖS ŪKIS | Žemdirbių šventė
Surengta Panevėžio rajono žemdirbių šventė „Derlius 2019“. Tai padėka kaimo žmonėms už jų
nenuilstamą darbą, gaminant žemės ūkio produkciją, už tautinių tradicijų ir kultūros puoselėjimą.
Pagerbti konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai.

I vieta – ūkininkai Jovita ir Giedrius Šimeliūnai (Raguvos sen.).
II vieta – ūkininkai Rasa ir Tomas Stankūnai (Smilgių sen.).
III vieta – ūkininkai Milda ir Stasys Mikelioniai (Upytės sen.).
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KULTŪRA
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KULTŪRA | Geriausias kultūros darbuotojas
Geriausia kultūros darbuotoja — Tiltagalių kultūros centro direktorė Renata Kopūstienė.
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KULTŪRA | Kultūros centrai
•

Kultūros centruose yra 104,5 pareigybės, dirba 176 darbuotojai (iš jų 117 kultūros ir meno
darbuotojų).

•

Kultūros centruose veikia 139 mėgėjų meno kolektyvai (1 618 dalyvių). Iš jų: 48 vaikų ir
jaunimo (669 dalyviai).

•

Kultūros centruose surengti 2 262 renginiai, 460 skirti vaikams ir jaunimui.

•

Renginiuose dalyvavo ir lankėsi 254 000 dalyvių ir lankytojų.

•

6 000 dalyvių atstovavo Panevėžio rajonui išvykose Lietuvoje ir užsienyje surengtuose 544
renginiuose, konkursuose.
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KULTŪRA | Įvertinimas

Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centre Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija
įteikta Paįstrio kultūros centro direktorei Daivai Kiršgalvienei.
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KULTŪRA | Įvertinimas
Šventiniais renginiais Panevėžio rajone paminėtas Baltijos kelio 30-metis.
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KULTŪRA | Įvertinimas
Pirmą kartą Panevėžio rajone (Bistrampolyje) surengtas Lietuvos savivaldybių kultūros sektoriaus
vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginys „Lietuvos regionų kultūros kaitos gairės: kultūrinis
identitetas, lyderystė, integralumas, finansavimo pokyčiai“.
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KULTŪRA | Įvertinimas
Didžiausioje Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūroje „Atspindžiai“ Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatro
artistai už darbą spektaklyje „Ilgam prisiminimui“ (scenarijaus autorė ir režisierė Jurga Švagždienė)
pelnė „Ryškiausio aktorių ansamblio“ apdovanojimą, Ramygalos kultūros centro teatro „Ąžuolynė“
aktorius Virginijus Kazlauskas už Vydūno vaidmenį spektaklyje „Amžinas keleivis“ (scenarijaus
autorė ir režisierė Audronė Palionienė) pelnė nominaciją „Ryškiausias sezono aktorius“.

Pasakotojų konkurse „Tramtatulis 2019“
Raguvos kultūros centro atstovas Paulius
Vaičiulis finale pripažintas laureatu, Gabrielė
Padelevičiūtė – diplomante. Pasakotojus rengė
vadovė Ina Kuodienė.
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KULTŪRA | Įvertinimas

Didžiausiame vaikų ir moksleivių sceninių liaudies šokių konkursiniame festivalyje „Aguonėlė“
rajonų kategorijoje jungtinė Velžio kultūros įstaigos ir gimnazijos jaunučių šokių grupė
„Kupolėlė“pelnė I vietą (vadovas Jonas Marcinkevičius).
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KULTŪRA | Įvertinimas

XIX Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate D kategorijoje jungtinis Panevėžio rajono
pūtikų vario dūdų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos orkestras „Brass.LT“ pelnė „Grand Prix“
(vadovas Remigijus Vilys); C kategorijoje Šilagalio kultūros centro vario dūdų orkestras
„Sklepučini“ I vietą (vadovas Vilmantas Vapsva).
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KULTŪRA | Įvertinimas

Šilagalio kultūros centro orkestras „Sklepučini“ Bosel mieste (Vokietija) 57-ajame muzikos
festivalyje-konkurse „Euro Musiktage Bosel“ Brass Band kategorijoje laimėjo I vietą, orkestro
vadovas Vilmantas Vapsva išrinktas geriausiu dirigentu.
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KULTŪRA | Įvertinimas
Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos vario dūdų orkestras „Aukštyn“ (vadovas
Remigijus Vilys) Montreux mieste (Šveicarija) 42-ajame Europos varinių pučiamųjų instrumentų
čempionate pelnė II vietą.
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KULTŪRA | Biblioteka
Veikia viešoji biblioteka ir 35 bibliotekos kaimo vietovėse bei 3 literatūriniai muziejai.
Biblioteka
Užregistruota:
• 6 575 skaitytojai
• 123 262 lankytojai
Išduota
• 343 899 egz. knygų, laikraščių ir žurnalų
Įsigyta naujų knygų
• 7 001 egz.
Lėšos
• Savivaldybės biudžeto lėšos – 853 900 Eur
• Valstybės biudžeto lėšos – 62 224 Eur
• ES lėšos –8 985 Eur
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KULTŪRA | Biblioteka
Įgyvendinti 24 nacionaliniai ir vietiniai projektai bei programos už 47 091 Eur.
Bibliotekose surengta daugiau kaip 1 600 įvairaus pobūdžio renginių. Ypatingas dėmesys buvo
skirtas Juozo Tumo-Vaižganto, Vietovardžių metų paminėjimui.
Biblioteka įsijungė į nacionalinių projektų „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva“ veiklas. I etape:
• atnaujinta ir modernizuota įranga 10 rajono bibliotekų;
• bibliotekose skaitmeninio raštingumo apmokyta daugiau kaip 500 rajono gyventojų;
• gauti kūrybiniai rinkiniai vaikams ir šeimoms.

Biblioteka parengė ir išleido leidinius: „Smilgių seniūnijos gyvenamosios vietos“, „Pranciškaus
Karpio gyvenimo vingiais“, „Baltijos kelią menančios vietos“.
Biblioteka pelnė asociacijos „Langas į ateitį“ padėką „Už 2019 m. indėlį stiprinant savo krašto
gyventojų skaitmeninius gebėjimus“.
Aukštaitijos regiono XI bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje Panevėžio rajono savivaldybės
bibliotekos komanda laimėjo II vietą.
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KULTŪRA | Metų bibliotekininkas

Metų bibliotekininke išrinkta Marytė Čeponienė (Ramygalos biblioteka).
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KULTŪRA | Muziejai
Muziejai
2019 m. Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūriniuose
muziejuose apsilankė 2 024 lankytojai, suteikta mokamų paslaugų už 1 445 Eur.
Muziejų „Kultūros paso“ programose „Senoji namų mokykla“ ir „Nuo knygnešių iki Tautiškos
giesmės“ dalyvavo 255 dalyviai.
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KULTŪRA | Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premijos laureatas

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premijos 31-ąja laureate išrinkta rašytoja Giedra Radvilavičiūtė, už
knygą „Tekstų persekiojimas“.
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SPORTAS
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SPORTAS
2019 m. sportinei veiklai panaudota 69 619,46 Eur.

•
•

Seniūnijose dirba 13 sporto metodininkų.
Surengtos 52 įvairių sporto šakų varžybos.

•

Dalyvauta 22 tarptautinėse varžybose, 4 Baltijos šalių čempionatuose, 3 Europos čempionatuose,
2 pasaulio čempionatuose.

Pirmą kartą Paįstrio k. vyko Baltijos šalių svarsčių kilnojimo čempionatas.
Nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai
Svarsčių kilnojimas
Rūta Šalkauskaitė – pasaulio svarsčių kilnojimo mėgėjų čempionato nugalėtoja svorio kategorijoje
iki 58 kg.
Ovidijus Tarutis – pasaulio svarsčių kilnojimo suaugusiųjų čempionato komandinės estafetės 2 vietos
laimėtojas, Europos svarsčių kilnojimo suaugusiųjų čempionato komandinės estafetės 2 vietos
laimėtojas.
Orientavimosi sportas
Rokas Barauskas ir Dovydas Kaušakys – Baltijos šalių čempionato nugalėtojai.
Domas Juknevičius ir Deivis Tarulis – Lietuvos čempionato 3 vietos laimėtojai.
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SPORTAS
Kultūrizmas
Remigijus Čiplys – Lietuvos klasikinio kultūrizmo ir veteranų čempionatų nugalėtojas, Latvijos
klasikinio kultūrizmo čempionatas (2 vieta).
Boksas

Marius Vyšniauskas – Lietuvos bokso čempionato nugalėtojas (16 kartą).
Vaida Masiokaitė – Lietuvos čempionato 2 vietos laimėtoja.
Vakaris Motieka – Lietuvos bokso jaunučių čempionato nugalėtojas, Europos moksleivių
čempionatas (5 vieta).
Titas Stongvila – Lietuvos bokso jaunučių čempionato nugalėtojas.
Dziudo
Deividas Tarulis – Lietuvos dziudo suaugusiųjų čempionato nugalėtojas svorio kategorijoje iki 73 kg.
Gabija Revinskaitė ir Gabrielė Revinskaitė – Lietuvos moksleivių čempionato nugalėtojos,
tarptautinių čempionatų prizininkės ir dalyvės.
Rijus Rumčikas – Lietuvos dziudo vaikų čempionato nugalėtojas.
Dina Baukaitė ir Irūna Šopaitė – Lietuvos dziudo vaikų čempionato III vietos laimėtojos.
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SPORTAS
Krepšinis
Mantas Klezys, Lukas Paškauskas, Ugnius Paškauskas ir Vaidas Pocius – 11-ojo „Žalgirio“ krepšinio
3 prieš 3 turnyro nugalėtojai.
Velžio krepšinio klubas „Velžys“ – Lietuvos mažų miestelių krepšinio čempionato 3 vietos
laimėtojas.
Trakiškio „Aukštaitijos akmenys“ – Lietuvos mažų miestelių krepšinio veteranų čempionato
nugalėtojas.
Smilgių „Smilgiai“ – Lietuvos mažų miestelių krepšinio veteranų čempionato 2 vietos laimėtojas.
2018–2019 mokslo metų Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynių krepšinio 3 prieš 3 nugalėtojos:
Viltė Andrunavičiūtė (Lietuvos jaunučių (iki 16 metų) merginų krepšinio rinktinės, iškovojusios
Europos čempionato sidabro medalius, narė), Vakarė Gumbelevičiūtė, Goda Jusytė, Brigita
Naujokaitė, fizinio ugdymo mokytoja Jolanta Klimavičienė.
Virvės traukimas
Panevėžio rajono virvės traukimo klubas „Ąžuolas“ – Lietuvos uždarų patalpų 1 ir 3 vietos
laimėtojas, Lietuvos virvės traukimo čempionato 2 ir 3 vietos laimėtojas.
Ramygalos gimnazijos komanda ir Velžio gimnazijos komanda – Lietuvos uždarų patalpų
čempionato 3 vietos laimėtojos.

163

SPORTAS
Motociklų sportas
Rojus Zaborskis – Lietuvos motokroso 50 cm3 motociklų klasėje nugalėtojas.

Turizmo sportas
Gabija Kizytė, Lukas Leonavičius, Paulius Palubinskas, Jurgita Šeštokaitė – Lietuvos mokinių
turizmo technikos čempionato, Lietuvos kalnų keliautojų sporto čempionato, Tarptautinių turizmo
technikos varžybų „Žygūnas 2019“ nugalėtojai.
Eglė Dranickaitė, Dangė Kupčinskaitė, Miražas Kupčinskas, Gabrielė Padelevičiūtė – Lietuvos
mokinių turizmo technikos čempionato 2 vietos laimėtojai, Tarptautinių turizmo technikos varžybų
„Žygūnas 2019“, Latvijos alpinizmo technikos čempionato nugalėtojai.
Futbolas
Velžio gimnazijos komanda – 2018–2019 mokslo metų Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynių
futbolo 3 vietos laimėtoja.
Ramygalos gimnazijos komanda – Lietuvos mokyklų mokinių futbolo žaidynių 1 vietos laimėtoja.
Ramygalos gimnazijos komanda – Lietuvos mokyklų salės futbolo žaidynių II vietos laimėtoja.
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PABAIGOS ŽODIS

Dėkoju visiems, kartu dirbusiems, palaikiusiems mūsų siekius 2019-aisiais metais.
2019–2023 metai Savivaldybės tarybos kadencijai – senųjų darbų tąsa, naujųjų pradžia. Veikime,
stebėkime, padėkime, siūlykime, palaikykime, kritikuokime, bendradarbiaukime, kad Panevėžio
rajonas klestėtų, o jo gyventojai džiaugtųsi ir didžiuotųsi savo gimtuoju kraštu.
***
2020 metai atėjo lydimi naujų vilčių, lūkesčių ir siekių. Deja, nelauktai ir netikėtai pasaulį užklupo
nepažįstama epidemija – koronavirusas. Nelaimės ir įtampos akivaizdoje išryškės, kokia stipri yra
mūsų visų branda, savimonė ir sutelktis – tai, kas pirmiausia sudaro gerovės valstybės pamatą.
Nuoširdžiai tikiu, epidemija baigsis, šis pavojingas laikas praeis. Būkime pilietiški, atsakingi ir
bendruomeniški. Saugokime save ir kitus.
Panevėžio rajono savivaldybės meras
Povilas Žagunis
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