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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. Liepa Vytautas
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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 Liepa Vytautas
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 | Mero veiklos ataskaita

Surengta 12 Savivaldybės tarybos posėdžių.
Priimti 296 sprendimai, iš jų 142 teisės norminiai aktai.
Priimti sprendimai pagal veiklos sritis:
ekonomikos ir turto valdymo – 88
švietimo, kultūros ir sporto – 37
investicijų – 27
personalo valdymas – 16
sveikatos – 17
statybos, remonto ir rekonstrukcijų –16
finansų – 16
aplinkos apsaugos ir architektūros – 14
socialinės paramos – 22
žemės ūkio – 6
kiti – 37
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Mero veiklos ataskaita
Komitetų posėdžiai
Komitetas

Įvyko posėdžių Svarstyta klausimų Išklausyta informacijų

Kontrolės

6

10

-

Švietimo, kultūros, jaunimo ir
savivaldos reikalų

12

286

4

Kaimo, sveikatos ir socialinių
reikalų

12

285

8

Biudžeto, ekonomikos ir
investicijų

12

285

10
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Mero veiklos ataskaita
Surengti 29 Savivaldybės tarybos komisijų posėdžiai:
Garbės piliečio vardo suteikimo – 1, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo – 6, Panevėžio rajono
savivaldybės kaimo rėmimo fondo – 2, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos šeimos – 4,
Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos – 2, Kultūros centrų pagrindinių
finansuojamų renginių – 1, Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos – 3, Spaudinių leidybos
projektų vertinimo – 1, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos – 1, Geriausio Metų mokytojo
vardo suteikimo atrankos – 1, Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų – 3, Panevėžio rajono
savivaldybės studijų rėmimo – 1, Panevėžio rajono geriausio metų kultūros darbuotojo vardo
suteikimo – 1, Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų
atstovavimo užsienyje ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje – 2.
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Mero veiklos ataskaita
Priimti 38 Mero potvarkiai veiklos organizavimo klausimais.
Priimti 216 Mero potvarkiai personalo valdymo klausimais.
Mero padėkomis apdovanota 37 savivaldybės administracijos, įstaigų darbuotojų ir bendruomenių
narių.
Aptartos 41-os įstaigos vadovų veiklos ataskaitos, metinės veiklos užduotys, pasiekti veiklos
rezultatai, analizuoti gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas ir pateikti
argumentuoti vertinimai. 19-os įstaigų vadovų metinė veikla įvertinta labai gerai, kitų – gerai.
Surengti 4 konkursai švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti.
Su 7 įstaigų vadovais darbo sutartis nutraukta šalių susitarimu.
12-kai įstaigų vadovų buvo duoti leidimai dirbti kitą darbą, trims švietimo įstaigų vadovams
pavesta laikinai atlikti kitos įstaigos vadovo funkcijas.
Dalinės kelionės į darbą išlaidos kompensuojamos 7 įstaigų vadovams, 6 mokama kompensacija už
netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms.
Gyventojų priėmimo metu gauta 154 rašytiniai prašymai. Dažniausi dėl kelio remonto, socialinio
būsto, gatvių apšvietimo įrengimo, finansinės paramos, žemės padalijimo, gyvenamojo ploto,
vandens tiekimo bei įvedimo, transporto, patalpų klausimais.
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SAVIVALDYBĖS TARYBA | MERAS | Pasiekimai, įvertinimas
Panevėžio rajono savivaldybė pelnė Europos Tarybos ženklą (ELOGE) už nepriekaištingą valdymą
– gerojo valdymo principų diegimą.
Panevėžio rajono savivaldybė 2020 m. spalio mėn. Tarybos sprendimu tapo Lietuvos Šv. Jokūbo
kelio savivaldybių asociacijos nare, Europos kultūros kelio Camino de Santiago sudėtine dalimi.
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GARBĖS PILIETIS
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GARBĖS PILIETIS
Už nuopelnus puoselėjant gamtos bei žmogaus santarvę ir harmoniją, aktyvią profesinę,
visuomeninę, pedagoginę ir švietėjišką veiklą Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas
suteiktas gamtininkui, egzotinių gyvūnų augintojui, mokytojui – ekspertui Antanui Slučkai.
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EKONOMINĖ PADĖTIS
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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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EKONOMINĖ PADĖTIS | Turto valdymas
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 „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“
Iš viso dalinių įnašų

Dalinio įnašo
dydis, Eur

Dalininkų
skaičius

3 477 419,12
144,81

1
2

2 896,20
141 173,32

6
1

5 000

4

3 626 633,45
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Turto valdymas
Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimas
Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše
2020-01-01 buvo 16 objektų. Sąrašas papildytas dar 4 objektais.
2020 m. skelbta 34 vieši aukcionai, parduoti 8 objektai: gyvenamasis namas su priklausiniais
Bobiniškių k. 14, Krekenavos sen. (kaina – 1 445 Eur); butas su priklausiniais Puodžiūnų g. 4-4,
Puodžiūnų k., Paįstrio sen. (kaina – 178 Eur); butas Lapkalnio g. 5-7, Liberiškio k., Naujamiesčio
sen. (kaina – 567 Eur); gyvenamasis namas su priklausiniais Butkiškių k., Ramygalos sen. (kaina –
1 749 Eur); mokykla Jaunimo g. 11, Berniūnų k. Panevėžio sen. (kaina – 29 900 Eur); ½ gyvenamojo
namo su priklausiniais Dariaus ir Girėno g. 65, Ramygala, Ramygalos sen. (kaina – 3 200 Eur); butas
Veteranų g. 3-119, Dembavos k., Velžio sen. (kaina – 3 000 Eur); gyvenamasis namas su
priklausiniais Plačkelio k. 3, Vadoklių sen. (kaina – 2 500 Eur).
Parduoti 2 savivaldybės būstai, gauta 3 845 Eur.
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Tūkst. Eur

Patvirtinta

Patikslinta

Faktiškai įvykdyta

Pajamos
Išlaidos

41 051,2
43 395,0

44 958,4
47 431,9

41 889,5
44 780,1

Biudžeto pajamos
PAJAMOS (tūkst. Eur)

Patikslintas
planas
21 903,0
20 894,0
959,0
640,0
11,0
308,0
50,0
50,0
21 174,4
4 039,0
7 573,6
3 565,0

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. Dotacija savivaldybėms iš Europos
Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo
2.4. Kitos dotacijos
5 996,8

Įvykdyta
20 873,5
19 756,8
1 063,9
775,8
9,2
278,9
52,8
52,8
20 838,7
3 934,5
7 573,6
3 506,9

5 823,7
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
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

1 549,6
60,0

1 954,7
-0,8
85,1

gamtos 117,5

195,9

3.4. Pajamos už prekes ir paslaugas

594,6

622,6

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

38,0
737,5
1,0

59,3
938,8
7,7

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

21,5
24,6

IV. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO 24,0
TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS

48,8

V. PASKOLOS
Iš viso įplaukų

1 307,4
45 023,1

307,4
44 958,4
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Biudžeto išlaidos
Išlaidos (tūkst. Eur)

Patikslintas planas Įvykdyta

1.

Bendrosios valstybės paslaugos

4 290,3

3 965,7

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

29,8
932,9

28,7
932,9

5 540,0
2 458,0
1 851,1
529,4
5 987,4
17 618,3
8 194,7
47 431,9

5 253,0
2 353,4
1 593,4
504,5
5 303,3
17 121,3
7 723,9
44 780,1
3 692,0

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Papildomos biudžeto pajamos
41 rajono biudžetinė įstaiga gavo 28,0 tūkst. Eur 2 proc. nuo pajamų mokesčio.
Daugiausia šių pajamų gavo (tūkst. Eur):
Įstaigos pavadinimas
Velžio gimnazija
Smilgių gimnazija
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“
Piniavos mokykla-darželis
Pažagienių mokykla-darželis
Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

Suma
5,4
2,0
1,8
1,4
1,3
1,2
1,2
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Papildomos biudžeto pajamos
15 rajono biudžetinių įstaigų iš įvairių fondų projektams įgyvendinti gavo 1 134,7 tūkst. Eur.
Daugiausia šių pajamų gavo (tūkst. Eur):
Įstaigos pavadinimas
Socialinių paslaugų centras
Savivaldybės administracija
Viešoji biblioteka
Švietimo centras
Naujamiesčio gimnazija
Vaikų globos namai
Velžio gimnazija
Šilagalio kultūros centras
Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Suma
481,9
309,1
76,7
66,2
52,8
44,7
36,2
28,1
15,5
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Bendrosios valstybės paslaugos – 3 965,7 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolės ir audito tarnyba – 97,0 tūkst. Eur
Tarybos nariai, meras, mero pavaduotojas – 202,7 tūkst. Eur
Savivaldybės administracija – 2 856,4 tūkst. Eur
Seniūnijos – 176,9 tūkst. Eur
Valstybės registrų ir archyvų išlaikymas bei saugojimas – 33,9 tūkst. Eur
Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos – 134,9 tūkst. Eur
Banko paskolų bei dotacijų grąžinimas ir palūkanos už paskolas – 463,9 tūkst. Eur (paskolos
– 413,4 tūkst. Eur, dotacijos –34,0 tūkst. Eur, palūkanos – 16,5 tūkst. Eur)

Gynyba – 28,7 tūkst. Eur
•
•

Karo prievolė ir mobilizacija – 8,6 tūkst. Eur
Civilinė sauga – 20,1 tūkst. Eur

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 932,9 tūkst. Eur
•
•

Policijos komisariatas – 11,0 tūkst. Eur
Priešgaisrinė tarnyba – 921,9 tūkst. Eur
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Ekonomika – 5 253,0 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smulkaus ir vidutinio verslo fondas – 24,3 tūkst. Eur
Teisinė registracija – 20,1 tūkst. Eur
Melioracija – 765,0 tūkst. Eur
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas – 11,9 tūkst. Eur
Žemės ūkio skyriaus administravimas (įeina seniūnų pavaduotojų finansavimas) – 360,0 tūkst. Eur
Kompensacijos, dotacijos, paskolos arba subsidijos žemės ūkio subjektams, vykdantiems žemės ūkio
veiklą – 1,3 tūkst. Eur
Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra – 4 049,3 tūkst. Eur
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ investavimas – 5,0 tūkst. Eur
Daugiatiksliai plėtros projektai – 16,1 tūkst. Eur

Aplinkos apsauga – 2 353,4 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapinių priežiūra seniūnijose ir aplinkos tvarkymas – 178,2 tūkst. Eur
Komunalinių atliekų surinkimo sistemos integravimas į regioninę sistemą bei atliekų rūšiavimo
skatinimas – 827,5 tūkst. Eur
Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas – 8,5 tūkst. Eur
Nutekamojo vandens tinklų valymas ir remontas – 439,2 tūkst. Eur
Aplinkos apsaugos rėmimo programa – 203,0 tūkst. Eur
Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės – 53,0 tūkst. Eur
Kairiojo Nevėžio upės kranto sutvirtinimas Papušių k. Panevėžio r. – 290,2 tūkst. Eur
Potvynių rizikos valdymas Panevėžio r. – 449,2 tūkst. Eur
Buvusių asfaltbetonio bazių teritorijų Panevėžio r. sav., Miežiškių sen. Ir Krekenavos sen., sutvarkymas –
34,6 tūkst. Eur
24
Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio r. – 160,6 tūkst. Eur

EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Būstas ir komunalinis ūkis – 1 593,4 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•

Gyvenamojo būsto įsigijimas ir administravimas – 150,5 tūkst. Eur
Komunalinio ūkio plėtra – 755,8 tūkst. Eur
Kompensacijos už pirčių paslaugas – 96,9 tūkst. Eur
Vandens tiekimas – 255,8 tūkst. Eur
Gatvių apšvietimas – 238,3 tūkst. Eur
Savivaldybės administracinio pastato komunalinių paslaugų administravimas – 96,1 tūkst.
Eur

Sveikatos apsauga – 504,5 tūkst. Eur
•
•
•
•

Visuomenės sveikatos ugdymo centrai – 178,3 tūkst. Eur
Sveikatos priežiūros užtikrinimas – 285,4 tūkst. Eur
Sveikatos rėmimo programa – 36,0 tūkst. Eur
Kitos sveikatos priežiūros funkcijos – 4,8 tūkst. Eur
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EKONOMINĖ PADĖTIS | Biudžetas
Poilsis, kultūra, religija – 5 303,3 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportas – 129,2 tūkst. Eur
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio r. – 851,4 tūkst. Eur
Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra – 14,8 tūkst.
Eur
Poilsio zonų įrengimas ir priežiūra – 27,8 tūkst. Eur
Viešoji biblioteka – 960,6 tūkst. Eur
Muziejai – 37,5 tūkst. Eur
Upytės dvaro svirno tvarkyba ir aktualizavimas – 41,2 tūkst. Eur
Paveldo objektų priežiūra – 15,6 tūkst. Eur
Kultūros centrai ir priemonės – 1 913,0 tūkst. Eur
Krekenavos kultūros centro atnaujinimas – 555,2 tūkst. Eur
Viešosios infrastruktūros plėtra Dembavos k., Panevėžio r. – 72,3 tūkst. Eur
Tradicinių amatų centro Panevėžio r., Upytės k., plėtra – 97,5 tūkst. Eur
Leidyba – 3,0 tūkst. Eur
Nevyriausybinių organizacijų ir gyventojų bendruomenių rėmimas – 303,3 tūkst. Eur
Jaunimui palankių paslaugų finansavimas – 135,6 tūkst. Eur
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros ir sporto darbuotojų finansavimas – 75,0 tūkst.
Eur
Religinių bendrijų rėmimas – 70,3 tūkst. Eur
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Švietimas – 17 121,3 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lopšeliai-darželiai – 3 184,8 tūkst. Eur
Mokyklos-darželiai – 1 888,6 tūkst. Eur
Pagrindinės mokyklos ir progimnazija – 3 812,8 tūkst. Eur
Gimnazijos – 6 512,8 tūkst. Eur
Neformaliojo švietimo įstaigos ir priemonės – 567,7 tūkst. Eur
Studijų rėmimas – 6,0 tūkst. Eur
Metodiniai kabinetai ir centrai – 380,1 tūkst. Eur
Mokinių pavėžėjimas – 531,5 tūkst. Eur
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas – 15,9 tūkst. Eur
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus švietimo darbuotojų finansavimas – 221,1 tūkst. Eur
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Socialinė apsauga – 7 723,9 tūkst. Eur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bendruomeniniai vaikų globos namai – 876,8 tūkst. Eur
Panevėžio r. sav. Vaikų dienos centrų tinklo plėtra – 1,0 tūkst. Eur
Socialinių paslaugų centras – 1 147,9 tūkst. Eur
Integrali pagalba į namus Panevėžio r. – 159,3 tūkst. Eur
Laidojimo pašalpos ir jų administravimas – 154,1 tūkst. Eur
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio r. sav. – 873,2 tūkst. Eur
Kompensacijos už taikomas lengvatas keleiviniam transportui – 783,1 tūkst. Eur
Gyvenamųjų patalpų ir aplinkos pritaikymas neįgaliems asmenims – 15,6 tūkst. Eur
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio r. savivaldybėje – 90,7 tūkst. Eur
Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas ir prieinamumo
plėtra – 44,7 tūkst. Eur
Socialinės pašalpos ir kitos socialinės paramos išmokos – 2 166,8 tūkst. Eur
Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas – 218,4 tūkst. Eur
Socialinių darbuotojų darbo su šeimomis organizavimas – 426,7 tūkst. Eur
Socialinės paramos skyriaus darbuotojų finansavimas – 125,4 tūkst. Eur
Išmokos socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino
laikotarpiu – 42,6 tūkst. Eur
Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio r. – 50,0 tūkst. Eur
Išmokos budintiems globotojams už trumpalaikę socialinę globą – 42,7 tūkst. Eur
Parama mokiniams (nemokamas maitinimas ir mokinio reikmenys) – 411,7 tūkst. Eur
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas – 93,2 tūkst. Eur
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2020 m. papildytas 1 projektinis pasiūlymas ir parengtos 9 paraiškos šioms programoms:

–
–
–
–

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa;
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa;
2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas;
kitos programos.

Parengtas / papildytas valstybinių ir regioninių priemonių projektiniai pasiūlymas:

„Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone II etapas“, įgyvendinamo
projekto vertė padidinta 61 791,31 Eur.
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Parengtos paraiškos, dalyvavimas projektuose partnerio teisėmis
„Skaitymo strategijų įvairovė – galimybė pasiekti pažangą ir tobulėti“, vertė 102 000,00 Eur.
„Užterštos naftos produktais teritorijos Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Miežiškių mstl.,
sutvarkymas“, vertė 77 734,00 Eur.
„Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Ibutonių k., Panevėžio r.“, vertė 105 148,00 Eur.
„Geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k., Panevėžio r., statyba“, vertė 168 744,00 Eur.
„Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir Pažibių k. v. Pažibių tvenkinio hidrotechnikos
statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas“, vertė 375 000,00 Eur.
„Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių
sausinimo siurblinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas“, vertė 374 638,84 Eur.
2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondas dėl
kelionių partnerystei užmegzti, vertė 2 640,00 Eur.
„Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui
Panevėžio regione“, vertė 186 434,38 Eur.
„Išmanaus žemės ūkio ir tvarios maisto grandinės įgūdžių ugdymas“ („Growing skills for smart
agriculture & sustainable food chain–Greeneet“, kartu su Maramurešo apskritimi, Rumunija), bendra
vertė 1 309 138,15 Eur, iš jų Savivaldybės dalis 282 199,65 Eur.
Bendra šių investicijų projektų vertė – 1 736 660,18 Eur.
Pasirašytos 7 finansavimo sutartys, kurių bendra vertė 1 302 825,83 Eur.
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Valstybės investicijų programa
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikti projektai:

2020 m. projekto „Krekenavos kultūros centro Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav.,
atnaujinimas“ (vertė 1 161 830,00 Eur) įgyvendinimas, skirta 550 000,00 Eur Valstybės biudžeto
lėšų.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikti projektai:

2020 m. baigtas projekto „Priestato prie Piniavos mokyklos-darželio pastato, Žibučių g. 7, Piniavos
k., Panevėžio r., statyba“ (tęstinis, vertė 1 050 180,00 Eur) įgyvendinimas.
2020 m. projektui „Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos pastato Panevėžio r.
sav., Krekenavos mstl., Laisvės g. 18, atnaujinimas“ (vertė 1 615 351,00 Eur) finansavimas
neskirtas.
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Klimato kaitos programa „ Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ (VIPA)
Parengti investicijų projektai ir energijos vartojimo auditai:

„Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos pastato, esančio Birutės a. 6, Krekenava,
Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“, vertė 123 471,70 Eur. 2020 m. lapkričio
16 d. AB Šiaulių bankas priėmė sprendimą suteikti ilgalaikį kreditą modernizavimui,
2020 m. gruodžio 1 d. pasirašyta išlaidų kompensavimo sutartis su UAB „Viešųjų
investicijų plėtros agentūra“.
„Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro pastato, esančio Bokšto g. 5, Šilagalio k.,
Panevėžio sen., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“, vertė 628 059,31 Eur.
„Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos pastato, Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Paįstrio sen.,
Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“, vertė 143 121,00 Eur.
„Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos pastato, esančio Ramygalos g. 39, Vadokliai,
Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“, vertė 101.059,20 Eur.
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Įgyvendintos bendruomenių iniciatyvos, viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti.
21 000 Eur (3 projektams po 7 000 Eur) Savivaldybės biudžeto lėšų skirta daugiausia balsų
surinkusioms iniciatyvoms:
•

„Viešosios erdvės Bernatonių k. patrauklumo didinimas“ (Bernatonių bendruomenė,
Panevėžio sen.);

•

„Išpildykit vaikų svajones“ (Liūdynės kaimo bendruomenė, Velžio sen.);

•

„Juodžio ežero maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas“ (Panevėžio rajono Vadoklių ir
Mikėnų kaimų bendruomenė, Vadoklių sen.).
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Lėšos, panaudotos Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikiam materialiajam turtui
kurti, įsigyti seniūnijose
Karsakiškio seniūnija
1. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyrius
Panaudota Lėšų šaltinis
lėšų, Eur

Objekto pavadinimas
Grupių, klasių, tualeto remontas

5 700

Virtuvės remontas

3 900

Virtuvės įranga

9 000
Iš viso

Savivaldybės
biudžeto lėšos

18 600
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2. Tiltagalių kultūros centras
Karsakiškio padalinys. Salės grindų ir
sienų remontas
Geležių padalinys. Langai ir balkono durų
keitimas
Tiltagalių kultūros centro stogo remontas
Iš viso

2 500
600

Savivaldybės biudžeto
lėšos

2 070
5 170

3. Paliūniškio pagrindinė mokykla
Kabinetų ir kitų patalpų remontas

8 100

Stiklo pertvaros su varstomomis durimis
įrengimas, žaliuzės koridoriuose

2 300

Pramoninė indaplovė

1 600
Iš viso

Savivaldybės biudžeto
lėšos

12 000
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4. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai:
Seniūnijos administracinio pastato kabineto
remontas, archyvo langų keitimas, lauko
laiptų remontas

3 710

Savivaldybės biudžeto
lėšos

Socialinių būstų Geležių mstl., Pamarnakio
k. remontas

4 310

Savivaldybės biudžeto ir
seniūnijos specialiosios
programos lėšos

Šachtinio vandens šulinio prie Vilkapjūvių
k. kapinių remontas

600

Naujikų k. kapinių tvoros dalies remontas

880

Iš viso

Savivaldybės biudžeto
lėšos

9 500
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5. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- 109 300 Eur išasfaltuota 388 m ilgio Karsakiškio sen. Geležių mstl. Naujakurių gatvė;
- už 11 000 Eur remontuota žvyro danga Karsakiškio sen. kelio Kelias Nr. 122 – Bygailiai 750 m
ilgio ruože;
- už 5 200 Eur remontuota žvyro danga Karsakiškio sen. kelio Patrakiai–Vareikiai I 380 m ilgio
ruože;
- už 5 200 Eur parengtas Geležių mstl. Varpo skg. Kapitalinio remonto projektas, atlikta projekto
ekspertizė.
6. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 3 000 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Paliūniškio k., Ramunių g. įrengti 5 nauji šviestuvai.
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7. Šilumos ūkis
Paliūniškio mokyklos katilinės šilumos gamybos įranga pritaikyta vietoje malkų naudoti granulių
kurą, įrengtas medžio granulių bunkeris, sumontuotas kuro padavimo transporteris. Vandens
kokybei pagerinti katilinėje sumontuota vandens minkštinimo įranga.
Tiltagalių k. kultūros centro katilinėje kuro sandėliavimui įrengtas medžio granulių bunkeris,
sumontuotas kuro padavimo transporteris.
Uždarius Geležių pagrindinę mokyklą, tapo nuostolinga eksploatuoti jos katilinę ir šildyti vieną
daugiabutį gyvenamąjį namą Šviesos g. 8, todėl jo patalpų šildymui sumontuoti infraraudonųjų
spindulių šildytuvai.
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Krekenavos seniūnija
1. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Patalpų remontas

34 300

Savivaldybės biudžeto lėšos

2. Krekenavos kultūros centras
Kultūros centro pastato kapitalinis
remontas (2020 m. atlikta 53 %
statybos darbų)
Naujarodžių padalinys. Elektros
instaliacijos ir apšvietimo remonto
darbai
Žibartonių padalinys. Buvusių
bibliotekos patalpų remontas
Iš viso

555 210

1 100

2 400

Valstybės biudžeto ir
Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Specialiosios lėšos

558 710
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3. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“
Kiemo aikštelės remontas
Pastato išorės sienų, laiptų aikštelių, lauko
pavėsinės remontas
Vaikų grupės grindų remontas
Linkaučių skyrius
Kanalizacijos tinklų remontas
Žibartonių skyrius
Šildymo radiatorių pakeitimas
Iš viso

12 420
3 500
1 500
250

Savivaldybės biudžeto lėšos

210
17 880
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4. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas

1 230

Oro kondicionierių įrengimas seniūnijos
administraciniame pastate

3 350

Socialinio būsto-namo griovimo darbai,
Šventupių g. 7, Šventupių k.

3 800

Iš viso

Specialiosios programos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

8 380

5. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 42 900 Eur baigta remontuoti 530 m ilgio Krekenavos mstl. Sporto g. šaligatvio atkarpa;
- už 11 300 Eur remontuota žvyro danga 1,0 km ilgio kelio Slabadėlė–Grinkai ruože;
- už 5 600 Eur parengtas Krekenavos mstl. Šilelio g. šaligatvio kapitalinio remonto projektas,
atlikta projekto ekspertizė;
- už 7 000 Eur parengtas Krekenavos mstl. Maironio g. šaligatvio kapitalinio remonto projektas,
atlikta projekto ekspertizė.
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6. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 5 000 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
7. Vandentvarka
Užbaigus buitinių nuotekų tinklų plėtros Linkaučių k. projektą, kurio bendra vertė 465 850
Eur, įrengta 2 195 m naujų savitakinių ir slėginių buitinių nuotekų tinklų. Jų pagalba
gyvenamųjų namų kvartalo tarp Aušros, Linkavos gatvių ir Truskavos gatvės gyventojai
buitines nuotekas galės šalinti centralizuotu būdu.
ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis pradėtas įgyvendinti projektas
„Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Ibutonių k., Panevėžio r.“, kurio vertė 104 576 Eur.
Šiuo projektu Ibutonių k. bus nutiesta beveik 2,0 km vandentiekio tinklų, prijungtų prie
Žibartonių k. vandentiekio sistemos.
Krekenavos mstl. ir Švenčiuliškių k. vandenvietėse rekonstruoti įvadiniai skydai, pakeisti
elektros įvadiniai kabeliai, sumontuoti dažnio keitikliai. Krekenavos mstl. nuotekų valymo
įrenginiuose atnaujinta elektros įvadinė spinta, kabeliai.
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8. Šilumos ūkis
Pagal VšĮ Velžio komunalinio ūkio užsakymu parengtą projektą Krekenavos mstl. pakeista šilumos
trasa nuo katilinės iki ŠK4-ŠK5, sumontuoti 2 x 254 m bekanaliai gamykloje izoliuoti vamzdynai.
Žibartonių katilinėje atjungus šildymą mokykloje ir sumažėjus šilumos poreikiui sumontuoti du
mažesnio galingumo Piniavos mokykloje-darželyje naudoti dujiniai katilai. Katilinėje rekonstruotas
įvadinis skydas, pakeisti įvadiniai kabeliai.
Miežiškių seniūnija
1. Miežiškių kultūros centras
Kultūros centro, Nevėžio ir Trakiškio
padalinių smulkūs remonto darbai

700

Savivaldybės biudžeto lėšos
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2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Seniūnijos administracinio pastato kabineto
remontas

3 000

Gitėnų kapinių tvoros dalies remontas
Iš viso

2 000
5 000

Seniūnijų specialiosios
programos lėšos

3. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 145 800 Eur atlikta didžioji dalis apie 740 m ilgio Miežiškių mstl. Tilto g. kapitalinio remonto
darbų.
4. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 2 400 eurų atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
5. Vandentvarka
Atlikus darbus, kurių vertė 82 200 Eur, užbaigtas vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros
projektas Miežiškių mstl. Bendra projekto vertė 132 200 Eur. Įrengta 626 m vandentiekio, 687 m
savitakinių bei slėginių buitinių nuotekų tinklų ir sudaryta galimybė prie jų prisijungti visiems
Šermukšnių g. būstams ir daliai būstų Nevėžio g. bei Liepų g.
Miežiškių mstl. nuotekų perpumpavimo siurblinėje Nr. 6 atliktas kapitalinis remontas, modernizuota
jos technologinė schema, įrengta nauja apšvietimo instaliacija.
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Naujamiesčio seniūnija
1. Naujamiesčio gimnazija
Patalpų remontas

6 500

Savivaldybės biudžeto lėšos

1 220
3 800
5 110

Savivaldybės biudžeto lėšos

2. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“
Patalpų remontas
Medinės pavėsinės gamyba ir įrengimas
Betono trinkelių dangos įrengimas,
laiptų remontas, grotelių montavimas
Iš viso

10 130

3. Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Naujamiesčio mstl. ugniagesių
komandos pastato stogo perdengimas
rifliuota skarda

18 000

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

818 590

Gustonių socialinės globos namų buitinių
nuotekų valymo įrenginio montavimas
Oro kondicionieriaus ir oro kondicionavimo
sistemos įrengimas
Iš viso

6 000
850

ES struktūrinių fondų lėšos,
Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Kitos lėšos

825 440

5. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas

16 550

Trijų socialinių būstų pastato Kurmėnų k. 9
griovimo darbai
Liberiškio valymo įrenginių aplinkos tvarkymo
darbai
Iš viso

6 290

Savivaldybės biudžeto lėšos,
specialiosios programos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

5 440
28 280
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6. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 44 500 Eur baigta asfaltuoti Naujamiesčio mstl. Nevėžio g., kurioje didžioji dalis darbų atlikta
2019 m.;
- už 118 600 Eur išasfaltuota 519 m ilgio Naujamiesčio mstl. Paupio g.;
- už 68 100 Eur išasfaltuota 176 m ilgio Gustonių k. Saulėtekio g.;
- už 2 400 Eur atliktas Berčiūnų k. Sanžilės g. esančių pralaidų remontas.
7. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 6 000 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
8. Vandentvarka
Liberiškio k. geriamojo vandens nugeležinimo stotyje atliktas filtrų užpildo keitimas.
9. Šilumos ūkis
Naujamiesčio ligoninės katilinėje medžio granulių kuro sandėliavimui įrengtas bunkeris, kuro
padavimui į šildymo katilus sumontuotas transporteris.
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Paįstrio seniūnija
1. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
Pagrindinių lauko laiptų remontas. Aktų salės lubų
remontas ir elektros instaliacijos atnaujinimas

19 900

Savivaldybės biudžeto lėšos

2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas
Seniūnijos administracinio pastato nuotekų
surinkimo tinklų remontas

15 510
1 200

Seniūnijos administracinio pastato vaistinės durų
pakeitimas
Iš viso

640

Savivaldybės biudžeto
lėšos

17 350
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3. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 24 500 Eur atliktas kelio Šeškai-Pakuodžiupiai 120 m ilgio ruožo kapitalinis remontas;
- už 12 000 Eur parengtas 2,8 km ilgio kelio Paįstrys–Bernatoniai kapitalinio remonto projektas, atlikta
jo ekspertizė.
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano lėšos:
- už 188 300 Eur atliktas 2,0 km ilgio vietinės reikšmės kelio Paįstrys–Bernatoniai PAI-29 asfalto
dangos paprastasis remontas.
4. Vandentvarka
Tęsiamas 2018 m. pradėto ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimas pagal
dvi rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k.,
Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“. Nutraukus rangos sutartį su įsipareigojimų nevykdžiusiu,
vėliau bankrutavusiu rangovu, inicijuotas naujas viešasis pirkimas statybos darbams užbaigti.
ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis pradėtas įgyvendinti projektas „Geriamojo
vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k. Panevėžio rajone statyba“, kurio vertė 139 150 Eur. Užbaigus
projektą, bus įrengta vandenvietė su vandens gerinimo įrenginiais ir pastatyta 1 640 m vandentiekio
tinklų.
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5. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 2 600 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
6. Šilumos ūkis
Paįstrio gimnazijos katilinėje atnaujintas įvadinis skydas, pakeisti įvadiniai kabeliai.
Seniūnijos katilinėje naudojamo vandens kokybei pagerinti sumontuota vandens minkštinimo
įranga.
Panevėžio seniūnija
1. Piniavos mokykla-darželis
Priestato statyba (atlikta 100 % II etapo statybos
darbų, išskyrus išpildomosios dokumentacijos
parengimą)
Naujos valgyklos įrengimas
Iš viso

541 660

Valstybės biudžeto lėšos,
savivaldybės biudžeto lėšos

15 000

Savivaldybės biudžeto lėšos

556 660
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2. Pažagienių mokykla-darželis
Apsauginės signalizacijos įrengimas

3 500

Ugdymo patalpų remontas

2 000

Evakuacinių metalinių laiptų atnaujinimas, dažymas

1 050

Saugios dangos įrengimas po lauko žaidimų
konstrukcijomis

3 630

Vidaus durų keitimas

Savivaldybės biudžeto lėšos

960
Iš viso

11 140

3. Šilagalio kultūros centras
Katinų padalinio bendruomenių namų dviejų salių,
koridoriaus, įėjimo durų remontas

Savivaldybės biudžeto lėšos
34 000

4. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas

19 410

Specialiosios programos lėšos,
Savivaldybės biudžeto lėšos
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5. VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas VŠĮ Panevėžio r.
savivaldybės poliklinikos padalinyje Naujamiesčio
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje

43 020

Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės
ūkinio pastato elektros instaliacijos remontas

11 800

Tiltagalių šeimos gydytojo kabineto patalpų šildymo
sistemos remontas
Pastato A. Jakšto g. 4, Panevėžyje garažo patalpų
paskirties keitimas į persirengimo patalpas
Tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabineto
įrengimo darbai

6 530

Klimato kaitos specialiosios
programos lėšos
Poliklinikos lėšos

Poliklinikos lėšos

18 380
3 670

Greitosios medicinos pagalbos patalpų remontas
Automobilių stovėjimo aikštelės parkavimo vietų
įrengimas
Įvairūs remonto darbai poliklinikos patalpose A. Jakšto
g. 4, Panevėžyje, Naujamiesčio ir Ramygalos
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse, Geležių ir
Upytės medicinos punktuose, Tiltagalių šeimos gydytojo
kabineto patalpose

2 810

Iš viso

88 360

760
1 390

ES struktūrinių fondų lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Poliklinikos lėšos
Poliklinikos lėšos
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6. Panevėžio rajono vaikų globos namai
Pastatų įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos
namams įsteigti:
Žibučių g. 13, Piniavos k.
Jotvingių g. 5, Vaivadų k.

143 000
145 000

Europos Sąjungos paramos
lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

Bendruomeninių vaikų globos namų Žibučių g. 13,
Piniavos k. remontas

13 920

Savivaldybės biudžeto lėšos

Bendruomeninių vaikų globos namų Jotvingių g. 5,
Vaivadų k. remontas

8 200

Savivaldybės biudžeto lėšos
paramos lėšos

Iš viso

310 120
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7. Įgyvendinant projektą „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio
rajone“ 2020 m. atlikta Piniavos k. viešųjų erdvių sutvarkymo darbų už 846 710 Eur ES
struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė – 1 101
360 Eur. 2019-2020 m. atlikta 89,3 % projekte numatytų statybos darbų
8. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 93 800 Eur išasfaltuota 188 m ilgio Bernatonių k. Statybininkų gatvė;
- už 159 800 Eur išasfaltuotas 355 m ilgio seniūnijos kelias PAN-344 nuo Tiekimo g. (Panevėžio
m.) iki kelio PAN-35;
- už 151 900 Eur atlikta likusi dalis 2019 m. pradėtos remontuoti 700 m ilgio Šilagalio k. Žalgirio
gatvės asfaltavimo darbų;
- už 63 500 Eur išasfaltuotas 126 m ilgio kelias PAN-35 Vynupė – Panevėžio m. riba;
- už 105 100 Eur išasfaltuotas 250 m ilgio Paviešečių k. K. Naruševičiaus gatvės ruožas nuo
Molainių k. Tvenkinio g. iki Panevėžio m. ribos;
- už 6 000 Eur parengtas techninis projektas Bliūdžių k. kelio PAN-345350 m ilgio ruožui
asfaltuoti;
- už 5 300 Eur remontuota Berniūnų k. kelias Nevėžio g. – namas Nr. 9 114 m ilgio ruožo asfalto
danga;
- už 6 600 Eur remontuota Bernatonių k. Žirgelių g. 136 m ilgio ruožo asfalto danga.
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Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano lėšos:
- už 166 300 Eur atliktas 2,16 km ilgio Molainių k. Tvenkinio gatvės asfalto dangos paprastasis
remontas;
- už 46 300 Eur atliktas 585 m ilgio Molainių k. Alyvų gatvės asfalto dangos paprastasis remontas;
- už 67 000 Eur atliktas 820 m ilgio Bernatonių k. Sanžilės gatvės asfalto dangos paprastasis
remontas;
- už 36 500 Eur atliktas 750 m ilgio Piniavos k. Saulėtekio gatvės asfalto dangos paprastasis
remontas;
- už 32 300 Eur atliktas 510 m ilgio Piniavos k. Pilies gatvės asfalto dangos paprastasis remontas;
- už 59 300 Eur atliktas 760 m ilgio Piniavos k. Sodžiaus gatvės asfalto dangos paprastasis
remontas.
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9. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 37 100 Eur atlikti gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimo darbai Pažagienių k., Švyturio g. kvartale.
Įrengta 2,72 km naujų kabelinių linijų su 40 vnt. cinkuotų atramų ir 45 LED šviestuvais.
Už 9 580 Eur parengtas Molainių k. Tvenkinio g. apšvietimo tinklų statybos techninis projektas ir
atlikti montavimo darbai, įrengta 10 naujų šviestuvų.
Už 11 300 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
10. Vandentvarka
Bernatonių k. nuotekų perpumpavimo siurblinėje Nr. 1 atliktas kapitalinis remontas, modernizuota jos
technologinė schema, įrengta nauja apšvietimo instaliacija.
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Raguvos seniūnija
1. Raguvos gimnazija
Pagrindinio įėjimo laiptų remontas

3 000

Katilinės remontas, dujinių katilų keitimas

10 000

Kabinetų remontas

2 000

Kondicionierių įrengimas kabinetuose

5 000
Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos

20 000

2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Raguvos žydų senųjų kapinių tvoros remontas
Vandentiekio įvado į socialinį būstą Vilties g. 3A.,
Šilų mstl., įrengimas

1 500
810

Lietuvos cirko pradininko P. Taručio kapo Šilų mstl.
kapinėse sutvarkymas

400

Raguvos mstl. aikštės granito plokščių remontas
Iš viso

410
3 120

Savivaldybės biudžeto lėšos

58

EKONOMINĖ PADĖTIS | Ūkis
3. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 81 700 Eur išasfaltuota 370 m ilgio Raguvos mstl. Liepų g.;
- už 5 500 Eur remontuota Raguvos mstl. Beržų g. 104 m ilgio ruožo asfalto danga;
- už 12 300 Eur remontuota Užunevėžio k. Pievų g. 245 m ilgio ruožo asfalto danga.
4. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 4 300 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
5. Vandentvarka
Pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama įgyvendintas Raguvos mstl. buitinių nuotekų tinklų plėtros
projektas, kurio vertė 215 110 Eur. Paklota 1,3 km naujų tinklų, sudaryta galimybė pasijungti 42 būstams.
Atliktas Raguvos mstl. geriamojo vandens nugeležinimo stoties pastato remontas, nuotekų valymo
įrenginiuose atnaujinta elektros įvadinė spinta, kabeliai, nuotekų perpumpavimo siurblinėje įrengta nauja
apšvietimo instaliacija.
Už 4 360 Eur parengtas vandentiekio tinklų plėtros Fermos k. Vilniaus, Taikos ir Sporto gatvėse techninis
projektas.
6. Šilumos ūkis
Seniūnijos katilinėje naudojamo vandens kokybei pagerinti sumontuota vandens minkštinimo įranga.
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Ramygalos seniūnija
1. Ramygalos gimnazija
Vidaus vandentiekio tinklų remontas
Kabinetų ir I a. koridoriaus remontas
Iš viso

11 520
15 500
27 020

Savivaldybės biudžeto lėšos

2. Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“
Virtuvės remontas
Stogo virš sandėliuko remontas, sandėliuko lubų
remontas
Iš viso

1 500
1 500

Savivaldybės biudžeto lėšos

3 000

3. Ramygalos kultūros centras
Salės grindų parketo dangos remontas

600

Savivaldybės biudžeto lėšos,
specialiosios lėšos

Daniūnų padalinys. Langų keitimas.

2 800
3 400

Savivaldybės biudžeto lėšos

Iš viso
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4. Įgyvendinant Panevėžio rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro bendradarbiavimo sutarties nuostatas, Ramygaloje pastatytas paminklas Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarui B. Liesiui-Nakčiai.
Paminklo projektavimo ir pastatymo darbų kaina 16 940 Eur.
5. Įgyvendinant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos finansavimo lėšomis ir
savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Savivaldybės viešojo pastato Ramygalos
seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas)“, užbaigta Ramygalos seniūnijos
pastato renovacija. Bendra statybos darbų vertė 169 900 Eur.

6. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas

13 270

Savivaldybės biudžeto lėšos,
specialiosios programos lėšos

Seniūnijos administracinio pastato vidaus patalpų
remontas
Iš viso

29 900

Savivaldybės biudžeto lėšos

43 170
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7. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 8 200 Eur remontuota žvyro danga 780 m ilgio Uliūnų k. Rožių g. ruože;
- už 5 500 Eur parengtas techninis projektas Ramygalos m. Beržytės g. asfaltuoti.
8. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 3 200 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
Ramygalos m. parke sumontuota kabelinė apšvietimo linija ir įrengti 4 vnt. LED šviestuvai ant naujų
metalinių cinkuotų atramų.
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Smilgių seniūnija
1. Smilgių gimnazija
Berėmio stiklo konstrukcija
Ikimokyklinio ugdymo skyrius. Vidaus patalpų
remonto darbai
Iš viso

2 750
29 590

Kitos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

32 340

2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas

13 590

Seniūnijos administracinio pastato salės lubų remontas
Iš viso

2 290
15 870

Savivaldybės biudžeto lėšos,
seniūnijų specialiosios lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

3. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 6 200 Eur remontuota Sujetų k. Pašuojo g. 128 m ilgio ruožo asfalto danga;
- už 10 400 Eur parengtas 3,0 km ilgio Smilgių sen. kelio kelias Nr. 3009 – Puziniškio dvaras
kapitalinio remonto techninis projektas.
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4. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 4 000 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
5. Vandentvarka
Už 4 700 Eur parengtas vandentiekio tinklų plėtros Smilgių mstl. Taikos ir Rozalimo gatvėse techninis
projektas.
Smilgių mstl. vandenvietėje rekonstruoti įvadiniai skydai, pakeisti elektros įvadiniai kabeliai,
sumontuoti dažnio keitikliai.

Upytės seniūnija
1. Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla
I a. ir II a. tualetų remontas

15 000

Pagrindinio įėjimo durų keitimas

Savivaldybės biudžeto lėšos

2 200
Iš viso

17 200
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2. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 92 200 Eur išasfaltuota 190 m ilgio Upytės k. Liaudies g.;
- už 4 900 Eur parengtas techninis projektas Ėriškių k. Rojūnėlių 1-ajai gatvei asfaltuoti;
- už 4 900 Eur parengtas techninis projektas Ėriškių k. Zalatarų gatvei asfaltuoti.
3. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 3 500 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
4. Vandentvarka
Tęsiamas 2018 m. pradėto ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimas pagal
dvi rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k.,
Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“. Nutraukus rangos sutartį su įsipareigojimų
nevykdžiusiu, o vėliau ir bankrutavusiu rangovu, inicijuotas naujas viešasis pirkimas statybos darbams
užbaigti.
Vadoklių seniūnija
1. Vadoklių pagrindinė mokykla
Patalpų remontas

15 800

Savivaldybės biudžeto lėšos
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2. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Maudymvietės ir pontoninio tilto įrengimas prie Juodžio
ežero, Paežerio k.
Paplūdimio įrengimas prie Jotainių k. tvenkinio
Socialinių būstų remontas
Socialinių būstų prijungimas prie centralizuoto
vandentiekio tinklų, nuotekų kaupimo rezervuaro
įrengimas, vidaus santechnikos darbai
Jotainių k. vandentiekio tinklų remontas
Iš viso

10 580
3 190
11 860
4 360

Savivaldybės biudžeto lėšos

440
30 430

3. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Už 265 900 išasfaltuota 760 m ilgio Anitavos k. Anitavos gatvė;
Už 10 600 Eur remontuota 1,25 km ilgio Genėtinių k. Genėtinių gatvės žvyro danga.
4. Gatvių apšvietimo tinklai
Už 2 400 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
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Velžio seniūnija
1. Velžio gimnazija
Vidaus patalpų remontas, santechnikos darbai

19 900

Savivaldybės biudžeto lėšos

Oro kondicionierių įrengimas klasėse (22 vnt.)

23 540
43 440

Valstybės biudžeto lėšos

Iš viso
2. Dembavos progimnazija
Pastato rekonstravimo darbų užbaigimas. Bendra
projekto vertė – 591 700 Eur

16 710

Valgyklos įrengimo eksploatacinės medžiagos ir įranga

13 580

Technologijų kabineto įrengimas

1 520

Medžiagos progimnazijos patalpų remontui

Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos

460
Iš viso

32 270
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3. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
Darželio teritorijos pėsčiųjų takelių ir lauko laiptų su
laiptų aikštelėmis remontas

26 080

Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas

5 290

Vidaus patalpų remontas

1 320

Liūdynės skyrius. Pavėsinės aikštelės dangos
“
remontas
Liūdynės skyrius. Vidaus patalpų remontas

Savivaldybės biudžeto
lėšos,
paramos lėšos

260
780
Iš viso

33 730

4. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“
Šaligatvio plytelių dangos remontas

210

Vidaus patalpų remontas

1 700
Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos

1 910
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5. Liūdynės kultūros centras
Liūdynės kultūros centro Dembavos padalinys.
Užbaigti kapitalinio remonto ir naujo priestato
statybos darbai. Bendra darbų vertė 275 330 Eur.

72 340

ES paramos lėšos, valstybės
ir savivaldybės biudžeto
lėšos

26 700

Savivaldybės biudžeto lėšos

6. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Dembavos bibliotekos patalpų remontas

7. Bendruomenės poreikiams naudojamas pastatas Alantos g. 38,
Velžio k.
Pastato paprastasis remontas darbai

259 980

Savivaldybės biudžeto lėšos
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8. Seniūnijos iniciatyva atlikti darbai
Socialinių būstų remontas
Seniūnijos administracinio pastato vidaus patalpų,
stogo dangos, lietaus nuotekų šulinių remontas

22 730
7 930

Raudonų plytų pastato Liūdynės k. parke
demontavimas
Staniūnų k. Vyčių g. dalies lietaus nuotekų tinklo
remontas
.Velžio k. Sodų g. dalies lietaus nuotekų tinklo
remontas
Liūdynės k. Ramiosios g. lietaus nuotekų tinklo
valymas

3 430

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos,
seniūnijos specialiosios lėšos

2 000
1 500
1 950
39 540
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9. Vietinės reikšmės kelių tiesimas, taisymas ir priežiūra
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kelio
Kerava–Uoksai (VEL-160), Velžio sen., Panevėžio r. kapitalinis remontas“ parengtas kelio
kapitalinio remonto aprašas, atlikta projekto ekspertizė
Kelių priežiūros ir plėtros programa (tik svarbesni darbai):
- už 16 400 Eur sutaisytas 153 m ilgio Velžio k. Žemdirbių g. šaligatvio ruožas;
- už 20 600 Eur užbaigti 285 m ilgio Dembavos k. Oželių gatvės kapitalinio remonto darbai;
- už 21 800 Eur užbaigti 800 m ilgio Velžio sen. kelio Tautkūnai–Pakalniai kapitalinio remonto
darbai;
- už 15 200 Eur užbaigti 2019 m. pradėti 490 m ilgio Keravos k. Tilto gatvės asfaltavimo darbai;
- už 190 600 Eur atlikta dalis 555 m ilgio Dembavos k. Dembavos gatvės rekonstravimo darbų;
- už 209 800 Eur išasfaltuotas 640 m ilgio Staniūnų k. Vyčių gatvės ruožas;
- už 7 600 Eur parengtas Preidžių k. Moliupio g. kapitalinio remonto techninis projektas, atlikta jo
ekspertizė.
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Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano lėšos:
- už 67 800 Eur atliktas 820 m ilgio Velžio k. Žaliosios gatvės asfalto dangos paprastasis remontas;
- už 40 700 Eur atliktas 325 m ilgio Dembavos k. Veteranų gatvės asfalto dangos paprastasis
remontas.
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos verslo plėtrai skatinti:
- už 15 100 Eur atliktas 900 m2 ploto Dembavos k. Melioratorių g. kvartalo automobilių stovėjimo
aikštelės ir privažiavimų dangos paprastasis remontas;
- už 148 700 Eur atnaujinta 8 970 m2 asfalto dangos Dembavos k. Obelų, Akacijų, Šiltnamių,
Guobų, Liepų, Medelyno ir Miško gatvėse bei Velžio k. Nevėžio gatvėje.
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10. Gatvių apšvietimo tinklai
Liūdynės k. parke laisvalaikio renginių elektrifikavimui įrengtas elektros paskirstymo skydas,
sumontuota kabelinė apšvietimo linija su 11 LED šviestuvų ant naujų metalinių cinkuotų atramų.
Dembavos k. Oželių g. sumontuota kabelinė apšvietimo linija ir įrengti 5 LED šviestuvai ant naujų
metalinių cinkuotų atramų.
Už 6 000 Eur atlikti seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai.
11. Vandentvarka
Velžio k. nuo Žemdirbių g. ir Alantos g. sankryžos iki pastato Nevėžio g. 62 pakloti nauji apie 520 m
ilgio geriamojo vandens tiekimo vamzdynai.
Velžio k. vandenvietės gręžiniuose pakeisti elektros jėgos kabeliai.
Velžio nuotekų perpumpavimo siurblinėje įrengta nauja apšvietimo instaliacija.
10. Šilumos ūkis
Už 151 250 Eur rekonstruotos Dembavos k. Veteranų g. kvartalo šilumos trasos. Jų bendras ilgis apie
560 m.
Dembavos k. Veteranų katilinėje pakeisti du šildymo katilai, įrengti du katilo recirkuliaciniai siurbliai.
Įrengtas granulių kuro sandėlis prie katilinės Nevėžio g. 62, Velžyje.
Dembavos progimnazijos ir Velžio gimnazijos katilinėse atnaujinti įvadiniai skydai, pakeisti įvadiniai
kabeliai.
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Verslo dienai paminėti surengtas konkursas „Geriausios Panevėžio rajono įmonės“
Nominacija „Už sėkmingą verslo startą Panevėžio rajone“ įteikta UAB „Šilų ūkis“.
Nominacija „Už verslo tradicijų puoselėjimą“ įteikta UAB „Aukštaitijos bravorai“.
Nominacija „Už sėkmingą verslumo iniciatyvą“ įteikta UAB „Auresa“.

74

SOCIALINĖ APLINKA

75

SOCIALINĖ APLINKA | Socialinė parama
Savivaldybėje gyvena:
•
•
•

7 602 pensinio amžiaus gyventojai (21,52 proc. gyventojų);
3 059 neįgalūs asmenys, iš jų 996 darbingo amžiaus neįgalūs asmenys ir 2 063 senatvės pensinio
amžiaus sulaukusieji neįgalūs asmenys;
183 neįgalūs vaikai (21 vaikui nustatytas sunkus, 93 – vidutinis, 69 – lengvas neįgalumo lygiai).

Socialinės apsaugos srityje dirba per 200 darbuotojų.
Socialinei paramai teikti ir socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti 2020 m. skirta
13 601,3 tūkst. Eur. Iš jų:
• 3 093,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 10 508,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
Piniginei socialinei paramai skirta 11 379,1 tūkst. Eur, iš jų:
• 1 413,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 9 947,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
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Piniginės socialinės paramos gavėjams išmokėtos išmokos:
• socialinėms pašalpoms išmokėti skirta 1 010,5 tūkst. Eur;
• kompensacijoms išmokėti skirta 221,2 tūkst. Eur;
• išmokoms vaikams išmokėti skirta 7 190,8 tūkst. Eur;
• vienkartinėms pašalpoms išmokėti skirta 84,2 tūkst. Eur;
• tikslinėms kompensacijoms išmokėti skirta 2 520,2 tūkst. Eur;
• paramos mirties atveju (laidojimo pašalpoms) išmokėti skirta 149,7 tūkst. Eur;
• mokinio reikmenims įsigyti skirta 85,6 tūkst. Eur;
• prekių naujagimiams, pagal dovanų čekius, įsigyti skirta 24,7 tūkst. Eur.
• išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams išmokėti skirta 1,5 tūkst. Eur
• pagalbos pinigams už vaikų netekusių tėvų globos (rūpybos) globą (rūpybą) išmokėti 91,2 tūkst. Eur.
Piniginė socialinė parama gyventojams suteikta 22 404 atvejais:
• socialinė pašalpa paskirta ir išmokėta 1 748 gavėjams;
• būsto šildymo išlaidų kompensacijos paskirtos 1 497 šeimoms;
• vykdant Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą įvairių rūšių išmokos vaikams paskirtos ir
išmokėtos 7 632 gavėjams, iš jų:
 išmoka vaikams išmokėta 6 934 vaikams;
 išmokos privalomosios tarnybos kario vaikams išmokėtos 2 vaikams;
 vienkartinės išmokos įsikurti išmokėtos 25 gavėjams;
 vienkartinės išmokos gimus vaikui išmokėtos 307 asmenims;
 vienkartinės išmokos nėščiai moteriai išmokėtos 73 moterims;
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 globos (rūpybos) išmokos už globojamus vaikus išmokėtos 135 globėjams;
 globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas išmokėtas 116 globėjų;
 vaiko laikinosios priežiūros išmoka išmokėta 2 asmenims;
 išmoka įsivaikinus vaiką išmokėta 2 asmenims;
 išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui išmokėta 26 asmenims;
 išmoka besimokančio ir studijuojančio asmens vaiko priežiūrai išmokėta 12 asmenų.
Vienkartinė vaikui išmoka, skirta COVID-19 pandemijos padariniams mažinti išmokėta 6 716 asmenų.
Vienkartines pašalpas gavo 237 asmenys, iš jų:
 vienkartines pašalpas ligos, gaisro ar kitais atvejais gavo 228 asmenys;
 vienkartinę pašalpą ypatingais nenumatytais atvejais, kai yra Savivaldybės tarybos sprendimas, leidžiantis
Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą, gavo 9 asmenys.
Tikslinės kompensacijos išmokėtos 2 168 gavėjams, iš jų:
 slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos išmokėtos 584 gavėjams;
 priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos išmokėtos 903 gavėjams;
 tikslinės kompensacijos mirus kompensacijos gavėjui išmokėtos 137 paveldėtojams.
 išmokėtos kompensuojamos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų sumos 544
asmenims.
Parama mirties atveju (laidojimo pašalpos) išmokėtos 471 asmeniui, iš jų:
 laidojimo pašalpa išmokėta 469 asmenims;
 išmoka palaikams parvežti išmokėta 2 asmenims.
Parama mokiniams skirta 1 615 mokinių.
Dovanų kuponus įsigyti prekių naujagimiams gavo 246 tėvai.
Išmoką ginkluoto pasipriešinimo dalyviams gavo 2 asmenys.
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Socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti skirta 2 222,2 tūkst. Eur, iš jų:
• 1 661,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos;
• 560,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.
Savivaldybėje socialines paslaugas teikia iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomos dvi įstaigos,
kurioms išlaikyti skirta 1 300,4 tūkst. Eur, iš jų:
• 723,5 tūkst. Eur Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui;
• 576,9 tūkst. Eur Panevėžio rajono vaikų globos namams.
Asmenims su sunkia negalia išlaikyti socialinės globos įstaigose skirta 537,0 tūkst. Eur.
Asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims išlaikyti socialinės globos įstaigose skirta
336,1 tūkst. Eur.
Aplinkos ir būsto pritaikymui neįgaliems asmenims skirta 39,0 tūkst. Eur.
Žmogaus palaikų gabenimo, patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir
tyrimams skirta 3,9 tūkst. Eur.
Vasaros poilsio (stovyklų) vaikams iš socialiai remtinų šeimų organizavimui ir finansavimui skirta 5,8
tūkst. Eur.
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Socialinės paslaugos skirtos 887 gyventojams, iš jų:
• socialinės globos įstaigose paslaugos suteiktos 730 asmenų, iš jų:
Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre 687 asmenims :
- ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 55 asmenims;
- socialinės priežiūros paslaugos (pagalba į namus) buvo teikiamos 93 asmenims;
- socialinės priežiūros paslaugos savarankiško gyvenimo namuose suteiktos 20 gyventojų;
- integralios pagalbos paslaugos (dienos socialinė globa ir slauga) buvo teikiamos 53 asmenims;
- socialinės priežiūros paslaugos dienos metu buvo teikiamos 40 vaikų, iš jų 30 vaikų 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 398
asmenims.
- Specialiojo transporto paslaugos suteiktos 28 asmenims.
Panevėžio rajono vaikų globos namuose Globos centre) 43 vaikams:
- suteiktos socialinės paslaugos institucijoje 33 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 157 neįgaliems asmenims, iš jų:
- šeimyna „Stipruoliai“ globojo 4 tėvų globos netekusius vaikus;
- Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose paslaugos buvo teikiamos 3 tėvų globos
netekusiems vaikams;
- ministerijos, kitų savivaldybių pavaldumo specializuotose globos įstaigose ir viešosiose bei
privačiose įstaigose paslaugos buvo teikiamos 138 neįgaliems asmenims;
- VšĮ Paparčių Šv. Juozapo šeimos namuose buvo teikiamos paslaugos 1 tėvų globos netekusiam
vaikui;
- Skalvijos bendruomeniniuose globos namuose buvo teikiamos paslaugos 1 tėvų globos
netekusiam vaikui;
- dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, kurias teikia VšĮ Integruotų sveikatos
paslaugų centras, buvo teikiamos 1 neįgaliam asmeniui;
- 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 3 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. 2020 m. socialinės globos
įstaigose apgyvendinti 36 asmenys, iš jų:
•
•
•
•
•
•

7 asmenys apgyvendinti rajono globos įstaigose;
17 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžiuose globos namuose;
1 grupinio gyvenimo namuose demencijomis ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims;
2 Vilniaus arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko globos namuose;
4 VšĮ „Sveikatos metai“;
5 VšĮ „Motinos Teresės šeimų namuose“.
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Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti 2020 m. skirta 252,6 tūkst. Eur, iš jų:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

vienkartinei paramai nepasiturintiems asmenims išmokėti 84,4 tūkst. Eur;
neįgalių, senų asmenų, socialiai remtinų ir socialinę riziką patiriančių šeimų, globos įstaigų
gyventojų sveikinimui ir pagerbimui įvairiomis progomis panaudota 1,9 tūkst. Eur;
pagalbos pinigų mokėjimui globėjams, kurie globoja tėvų globos netekusius vaikus 91,9 tūkst.
Eur;
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims pagalbai (maisto produktų išvežiojimo)
organizuoti panaudota 8,1 tūkst. Eur;
vaikų šventėms organizuoti ir finansuoti panaudota 0,06 tūkst. Eur;
apmokėti už socialinės rizikos asmenų gydymosi nuo alkoholizmo paslaugas panaudota
2,8 tūkst. Eur;
aplinkos pritaikymui finansuoti skirta 15,6 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 3,9 tūkst. Eur;
vasaros poilsio (stovyklų) vaikams iš socialiai remtinų šeimų organizavimui ir finansavimui
5,8 tūkst. Eur;
socialinės reabilitacijos projektų rėmimui panaudota 14,8 tūkst. Eur;
naujagimių prekėms įsigyti už dovanų kuponus panaudota 24,2 tūkst. Eur.
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2020 m. aplinka ir būstas pritaikyti 12 judėjimo negalią turintiems asmenims bei 1 neįgaliam
vaikui nupirktos sensorinės priemonės.
Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre dirba 6 atvejo vadybininkai. 2020 m.
atvejo vadyba ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 235 šeimoms,
kuriose auga 518 vaikų.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta
78,1 tūkst. Eur, iš jų:
• Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė
65,3 tūkst. Eur;
• Savivaldybės biudžetas – 15,6 tūkst. Eur.
2020 m. įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis buvo aprūpinti 16 asmenų, išdalinta
16 techninės pagalbos priemonių.
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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; VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras.
Vykdant projektus paslaugas gavo 531 asmuo, iš jų:
• suaugusių neįgaliųjų – 475;
• neįgalių vaikų – 4;
• šeimos narių – 52.
Projektų metu buvo vykdomos veiklos: neįgaliųjų dienos užimtumo, asmeninio asistento, užimtumo
įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose,
klubuose, pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.
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Informacija apie asmenų ir šeimų, esančių sąraše socialiniam būstui išsinuomoti, skaičių
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Sąrašo grupės pavadinimas

2019-12-31
Iš viso

Jaunų šeimų
Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų
Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis
formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų
Bendroji
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į
socialinio būsto sąlygų pagerinimą
Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų,
kuriems nustatyta nuolatinė globa

2020-12-31

107
17
11

104
12
1
11

57
5

57
6

17

17

Informacija apie asmenims ir šeimoms išnuomotus savivaldybės socialinius būstus
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

Iš viso
Sąraše įrašytiems asmenims ir šeimoms pagal grupes:
Jaunų šeimų
Bendroji
Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų,
kuriems nustatyta nuolatinė globa
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į
socialinio būsto sąlygų pagerinimą
Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis
formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų
Sąraše neįrašytiems asmenims ir šeimoms

2019-12-31

2020-12-31

14
13
3
3
4

14
13
5
3
3

1

-

2

2

1

1
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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

Sudarytų sutarčių skaičius

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

8
7
44
4
43
17
22
12
19
24
40
24
264
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Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdo 3 sveikatos priežiūros įstaigos: viešoji įstaiga
Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir viešoji įstaiga Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros
centras, visuomenės sveikatos priežiūros – Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

•

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė projektą „Sveikos gyvensenos
skatinimas Panevėžio rajone“. Įgyvendinta projekto veiklų už 30,8 tūkst. Eur (organizuoti 47
sveikatos stiprinimo renginiai neįgaliesiems, 16 renginių vyresnio amžiaus asmenims
bendradarbiaujant su Trečiojo amžiaus universitetu; organizuotas vaizdo klipų konkursas 6 bendrojo
ugdymo mokyklose).

•

Užbaigta įrengti saulės fotovoltinė elektrinė ant Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninės bei ambulatorijos stogų. Projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas VšĮ Panevėžio r.
savivaldybės poliklinikos padalinyje Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje“
didžiąja dalimi – 32157,53 Eur (74,8 proc.) finansuotas Klimato kaitos specialiosios programos
lėšomis, likusi dalis – 10861,38 Eur (25,2 proc.) poliklinikos lėšomis.
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•

VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras baigė vykdyti 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.

•

2020 m. toliau buvo įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Panevėžio
rajono savivaldybės poliklinikoje“, kuriam numatyta didžiausia galima išlaidų suma 342 473,95
Eur, iš jų projekto vykdytojui skiriama iki 316 136,12 Eur. 2020 m. organizuotas antrojo etapo
darbų pirkimo viešasis konkursas. Projektas numatytas įgyvendinti iki 2021 m. balandžio 30 d.

•

Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
finansuota 50 projektų už 48,7 tūkst. Eur. Programos lėšomis finansuotas Panevėžio rajono
maudyklų vandens mikrobiologinis tyrimas, parazitų naikinimas Panevėžio rajone, įvairios
visuomenės sveikatinimo iniciatyvos.
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Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos surengtuose savivaldybių visuomenės
sveikatos biurų „Metų specialisto“ rinkimuose šis apdovanojimas už 2020 metų veiklą skirtas
Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistei Irenai
Kuklierytei.
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2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
plitimo grėsmės šalyje paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė šalyje paskelbė karantiną.
2020 metais Panevėžio rajone atlikta 14,5 tūkst. COVID-19 PGR tyrimų (nustatyti, ar žmogus serga
koronaviruso infekcija), užfiksuoti 1 815 ligos atvejai, 45 mirtys.

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
režimo reikalavimus ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimus, Panevėžio rajono savivaldybė išleido 239 tūkst. Eur., Panevėžio rajono savivaldybės
įstaigos – 33,5 tūks. Eur. LR Finansų ministerija patirtoms išlaidoms kompensuoti išmokėjo 200,8
tūkst. Eur.
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Policijos įgyvendinamai tęstinei prevencinei programai
“Būk saugus” Savivaldybė skyrė 11 000 Eur.

Programos tikslas – įtakoti aktualiausias nusikalstamumo
sritis ir administracinius nusižengimus bei skatinti
Panevėžio rajono gyventojus, bendruomenes kurti saugią
aplinką gyvenamojoje vietoje.
Programos “Būk saugus” partneriai
•

•
•
•
•
•

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Panevėžio rajono seniūnijų seniūnai, seniūnijų
socialiniai
darbuotojai,
Panevėžio
rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius, Globos ir rūpybos skyrius, Vaiko
teisių apsaugos skyrius;
Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga ir Panevėžio
rajono bendruomenės;
Panevėžio rajono „Saugių kaimynysčių grupės“
koordinatoriai ir nariai;
policijos rėmėjai, jaunieji policijos rėmėjai;
sodų bendrijos ir jų nariai;
Panevėžio rajono dvasininkija.

92

SOCIALINĖ APLINKA | Gyventojų saugumas
Tikslinės prevencinės programos “Būk saugus” priemonės:
•
•
•
•
•
•
•
•

konsultavimas nusikalstamumo prevencijos klausimais;
bendruomenių telkimo ir saugios aplinkos kūrimo skatinimas;
konsultavimas teisine tematika (nepakantumo teisės pažeidimams);
prevencinių priemonių įgyvendinimas – saugios kaimynystės programa , CPTED metodai;
policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų veiklos skatinimas ir palaikymas (mokymai);
visuomenės informavimas kaip rūpintis turtu, materialine gerove ir dorove;
policijos profesijos viešinimas organizuojant policijos dienų renginius seniūnijose, švietimo
įstaigose (mokyklose, gimnazijose).
bendruomenės narių telkimas per sveikos gyvensenos skatinimą (sporto varžybos ir kiti renginiai).
Panevėžio rajone veikia 52 saugios kaimynystės grupės. Daugiausia saugios kaimynystės grupių yra
Panevėžio, Velžio, Smilgių, Karsakiškio seniūnijose. 2020 m. nauja saugios kaimynystės grupė
įkurta Pažagienių k. (Panevėžio sen.).
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2020 m. Panevėžio rajone registruoti įvykiai
Eismo saugumas – 1 664
Nusikaltimai prieš asmenį – 1 202
Smurtas artimoje aplinkoje – 716
Turtinė veika – 627
Vagystės – 487
Kiti viešosios tvarkos pažeidimai – 777
Kiti – 1 543
Gauti gyventojų pranešimai, pradėti ikiteisminiai tyrimai seniūnijose
• Daugiausiai pranešimų gauta Panevėžio (1 321), Velžio (788), Ramygalos (562), mažiausiai –
Raguvos (213), Smilgių (236), Upytės (279) seniūnijose.
Duomenys apie turtines veikas seniūnijose
• Daugiausiai pranešimų gauta Panevėžio (175), Velžio (76), Krekenavos (68), mažiausiai – Upytės
(3), Naujamiesčio (4), Paįstrio (5) seniūnijose.
Duomenys apie smurtą artimoje aplinkoje seniūnijose
• Daugiausiai pranešimų gauta Velžio (117), Krekenavos (110), Panevėžio (106), mažiausiai –
Upytės (10), Raguvos (23), Smilgių (31) seniūnijose.
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Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (VVG)
VVG, įgyvendindama vietos plėtros strategiją „Panevėžio
rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“, 2020 m.:
•

pagal paskelbtus kvietimus surinko 20 vietos projektų
paraiškų, bendra prašoma paramos suma – 992 194
Eur;

•

pasirašė 14 vietos projektų vykdymo sutarčių, bendra
paramos suma – 465 242 Eur;

•

baigė įgyvendinti 15 vietos projektų, bendra paramos
suma – 692 448 Eur: 8 verslo pradžios ar plėtros
(sukurta 10 naujų darbo vietų); 2 viešosios
infrastruktūros plėtros ir pritaikymo gyventojų
poreikiams; 3 veiklų, tradicijų puoselėjimo; 1
bendruomeninio verslo (sukurta 1 nauja darbo vieta);
1 NVO socialinio verslo (sukurtos 7 naujos darbo
vietos).
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Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga (PRBS)
•

PRBS vienija 66 bendruomenes ir 1 senjorų asociaciją.

•

2020 m. vasario 22 d. Sąjungos taryba, pirmininke išrinkta Odeta Baltramiejūnienė.

•

Įgyvendintos projekto „Panevėžio rajono bendruomenių tradicijų puoselėjimas per aktyvią
kultūrinę veiklą“ veiklos, skirtos tęsti kasmetinę Panevėžio rajono bendruomenių
sąskrydžio tradiciją bei telkti Panevėžio rajono bendruomenes bendrai veiklai.

•

Pateikta paraiška Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos
organizuojamam konkursui „Eismo saugumas bendruomenėse 2020–2021 m.“, kurio metu
bus įgyvendinama švietėjiška saugaus eismo veikla bendruomenėse.

•

Teiktos paraiškos LR žemės ūkio ministerijai dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo
bendruomenių veiklai vykdyti. Projektų metu tvarkytos viešosios erdvės, stiprinta
materialinė bendruomenių bazė, organizuoti renginiai, kuriuose puoselėtos krašto tradicijos.

•

Aktyviai teiktos idėjos Panevėžio r. savivaldybei dėl viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo
ir patrauklumo didinimo, sutvarkytos Vadoklių, Bernatonių ir Liūdynės bendruomenių
viešosios erdvės.
Surengti konkursai: „Žydintis kaimas“, „Mūsų kaimo šviesuolis“, fotokonkursas „Mano
kaimo amatai“.

•
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•

PRBS narės aktyviai dalyvavo nacionaliniuose konkursuose:

•

Tiltagalių kaimo bendruomenė tapo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuojamo
konkurso „Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2021“ nugalėtoja Panevėžio apskrityje;

•

kaimo bendruomenės „Pažagieniai“ ir Bernatonių – projekto „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių
įtinklinimo projekto konkurso nugalėtojos;

•

Mykolo Romerio universiteto ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su informaciniu
partneriu „Savivaldybių žinios“ bei verslo partneriu VšI „Pro Partners“ konkurso nominacija
„Sveiką gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“ įteikta gyventojų bendruomenei „Upytės
žemė“.
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Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ apdovanojimų
nugalėtojai:
•
•
•

Kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ už projektą „Mobilus SPA“;
UAB „Pankera“ už projektą „UAB „Pankera“ gamybinės linijos ir transporto atnaujinimas“;
Ėriškių kaimo bendruomenė už projektą „Vienybėje jėga“.
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Gimimų registravimas
• Gimė 273 kūdikiai, 136 berniukai ir
137 mergaitės.
• 202 kūdikiai gimė tėvų santuokoje.
• 71 naujagimiui pripažinta tėvystė (ne
santuokoje gimusiems vaikams), t. y. 26 proc.
• Įregistruotos 6 dvynukų poros.
• 13 kūdikių įregistravo vienišos motinos.
• Jauniausia mama – 16-metė, jauniausias tėtis
19-metis.
• Vyriausia mama – 40-metė, vyriausias tėtis –
46 metų.
• Populiariausi mergaičių vardai – Kamilė,
Goda, Liepa, Emilija. Berniukų – Adamas,
Markas, Herkus, Emilijus.
• Retesni vardai – Ula, Una, Radvilė, Gratas,
Vincas, Jogaila.
Naujagimių tėvams teiktos knygos „Mūsų vaikas“
ir išduoti 246 dovanų kuponai, kurių vertė 100
Eur.
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Mirčių registravimas
•
•
•

•
•
•
•
•

Mirė 547 gyventojai, 292 vyrai ir
255 moterys.
Užsienyje (Airijoje, Jungtinėje Karalystėje)
mirė 6 Lietuvos piliečiai.
Dažniausia mirties priežastis – įvairios
širdies ir kraujagyslių ligos, piktybiniai
navikai.
Vyriausia moteris mirė sulaukusi 107,
vyriausias vyras 99 metų.
Jauniausia moteris – 17, jauniausias vyras –
13 metų.
Mirusių vaikų iki 1 metų amžiaus – 1.
Iš gyvenimo savo noru pasitraukė 6 vyrai ir
1 moteris.
Nelaimingų atsitikimų metu žuvo 10
asmenų.
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Santuokos
•

•
•
•
•

•

Susituokė 107 poros. Skyriuje tuokėsi 60 porų,
į apskaitą įtrauktos 43 santuokos, palaimintos
įvairiose Panevėžio rajono bažnyčiose bei
užsienio valstybėse – 4.
Jaunavedžių pasirinktose vietose (rajono
teritorijoje) susituokė 14.
Jauniausiai nuotakai – 16 metų, jauniausias
vyras – 22 metų amžiaus.
Vyriausiai nuotakai 76-eri, vyriausiam vyrui
59 metai.
Antrą kartą tuokėsi 23 moterys ir 19 vyrų,
trečią kartą 3 vyrai ir 4 moterys, 1 moteris
tuokėsi penktą kartą.
Pasveikinta 12 šeimų, šventusių Auksines
vestuves.
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Ištuokos
•
•
•
•

Sudaryta 69 santuokos nutraukimo įrašų.
Trumpiausiai trukusi santuoka – 11
mėnesių, ilgiausiai – 37 metai.
Vyriausia
išsituokusi
moteris
–60,
jauniausia – 19 metų.
Vyriausias išsituokęs vyras – 66,
jauniausias – 19 metų.
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ŠVIETIMAS IR UGDYMAS | Geriausias Metų mokytojas
2020 m. geriausiu Metų mokytoju išrinktas
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos
fizinio ugdymo ir neformaliojo švietimo
mokytojas Vytas Dulius.
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Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius 2020 m. rugsėjo mėn.– 15:
• 7 gimnazijos;
• 1 progimnazija;
• 4 pagrindinės mokyklos;
• 3 mokyklos-darželiai.
Bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 2 809 mokiniai (2019 m. – 2 882, 2018 m. – 2 926)
Daugiausia mokinių Velžio gimnazijoje – 635 (2019 m. – 601)
Bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 254 mokytojai (2019 m. – 293), iš jų:
• 21 (8,3 proc.) – mokytojai;
• 133 (52,4 proc.) – vyresnieji mokytojai;
• 115 (45,3 proc.) – mokytojai metodininkai;
• 2 (0,8 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

1

0

3

19

27

37

56

61

43

7

Pagalbos mokiniui, mokytojui, tėvams (globėjams, rūpintojams) specialistai:
socialiniai pedagogai – dirbo 11 ugdymo įstaigų;
logopedai – dirbo visose ugdymo įstaigose;
specialieji pedagogai – dirbo 19 ugdymo įstaigų;
mokytojo padėjėjai – dirbo 18 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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Valstybinius brandos egzaminus laikė 149 abiturientai (2019 m. – 147).
Matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, chemijos, geografijos valstybinių brandos
egzaminų išlaikymo procentas didesnis nei šalies.
Didžiausias išlaikymo procentas Krekenavos Mykolo Antanaičio (97,7), Smilgių (97), Naujamiesčio
(96,4), Velžio (96,2) gimnazijų abiturientų.
Didžiausi įvertinimų vidurkiai Velžio gimnazijoje (54,6), Raguvos gimnazijoje (43,7).
Aukščiausią įvertinimą – 100 gavo Velžio gimnazijos šeši abiturientai (anglų kalba ir informacinės
technologijos).
Abiturientams, gavusiems bent vieną ne mažiau kaip 85 valstybinių brandos egzaminų įvertinimą, iš
Savivaldybės mero fondo buvo skirta po 100 Eur piniginiai prizai. Apdovanoti 26 abiturientai.
Studijų rėmimas
Pateikta 18 prašymų dėl studijų rėmimo, paremta 16, išmokėta 6 006 Eur dalinė parama (2019 m. –
14 studentų išmokėta 5 168; 2018 m. – 17 studentų išmokėta 6 004 Eur).
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Mokinių maitinimas
Nemokamai maitinama 1 200 (37,3 proc.) mokinių. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. nemokamai maitinami
visų priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai ir pirmokai, nevertinant pajamų.
Mokinių nemokamam maitinimui panaudota 313 630 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 148 804 Eur
savivaldybės biudžeto lėšų.
Mokiniams, perkantiems maistą, savivaldybė skyrė daugiai nei 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.
Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“, Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“, Velžio lopšelisdarželis „Šypsenėlė“ bei Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“ 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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Panevėžio rajono savivaldybė apdovanota prizu už kokybe paženklinto maisto skatinimą 2020 m. ir
Padėkos raštu už aktyvų ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą
pagamintų maisto produktų gaminimo, populiarinimo ir vartojimo skatinimą.
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Mokinių vežimas
Vežama 1 822 mok. (60,1 proc. visų mokinių):
• maršrutiniu transportu – 288;
• privačiu transportu – 107;
• Geltonaisiais autobusais – 446;
• mokykliniu transportu – 819;
• kitais vežimo būdais – 162.
2020 m. mokinių vežimui skirta 572,9 tūkst. Eur. Vieno vaiko vežimas kainavo apie
315 Eur per metus.
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Veikia 15 mokyklų bibliotekų:
• dokumentų fondas – 131 758 vnt.;
• vartotojų skaičius – 2 575;
• išduota dokumentų – 27 231;
• lankytojų skaičius – 23 312;
• bibliotekininkų – 16.
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•

13-kai švietimo įstaigų (204 mokytojams ir 2 401 mokiniui) nupirktos skaitmeninės
mokymo(si) aplinkos „Eduka klasė“ prisijungimo licencijos;

•

Mokyklose diegiama (naudojama) „Microsoft Teams / Office 365“ virtuali mokymosi aplinka;

•

Parengta Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų švietimo pažangos ataskaita;

•

Įrengtos naujos sporto salės Piniavos ir Pažagienių mokyklose-darželiuose;

•

Po vieną geltonąjį autobusą skirta Krekenavos Mykolo Antanaičio ir Naujamiesčio
gimnazijoms;

•

4 rajono įstaigos (Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“, Velžio lopšelis-darželis
„Šypsenėlė“, Naujamiesčio ir Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos) tapo šalies 2020 m.
edukacinių erdvių konkurso laimėtojomis.
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:
• 5 lopšeliai-darželiai;
• 3 mokyklos-darželiai;
• 4 pagrindinėse mokyklose veikia jungtinės grupės;
• 3 gimnazijos vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi 975 vaikai (2019 m. – 1 002).
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Lėšos neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 93 840 tūkst.
Eur.
45 programas vykdė 21 teikėjas:
• 10 kultūros centrų;
• Viešoji biblioteka;
• Muzikos mokykla;
• 2 laisvieji mokytojai;
• Lietuvos skautija;
• VšĮ Robotikos akademija;
• Naujamiesčio klubas „Menų sala“;
• Ramygalos klubas „Savos erdvės“;
• VšĮ American English School;
• VšĮ Futbolo klubas „Aukštaitija“;
• Sportinių šokių klubas „Vilnis“.
Dalyvavo 785 mokiniai (28 proc.), vienam mokiniui skirta 19 Eur per mėnesį (vasario-birželio mėn.
15 Eur per mėnesį).
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Muzikos mokykla
Rajone veikia vienintelė neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildanti įstaiga –
Muzikos mokykla. 2020 m. ją lankė 212 mokiniai.
Laimėjimai tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose: XXI nacionaliniame Balio Dvariono
pianistų ir stygininkų konkurse (1 mokinys). II respublikiniame muzikos ir meno mokyklų konkurse
„Greiti pirštai“ (1 mokinys). Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ (1
mokinys). III respublikiniame konkurse ,,Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana“ (1 mokinys).
XXVIII respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos
instrumentais konkurso regioniniame ture (2 mokiniai). VIII respublikiniame liaudies instrumentų
atlikėjų konkurse „Lietuviška pjesė“ (1 mokinys). „Šalies jaunimo talentų ringas“ konkurse (1
mokinys). VIII Lietuvos jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos konkurse „Atlėk, sakale“ (1 mokinys).
Respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „…Nuo baroko iki romantizmo…“ (1 mokinys). III
virtualiame tarptautiniame Vaclovo Furmanavičiaus muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų
jaunųjų akordeonistų konkurse (1 mokinys ir akordeonininkų ansamblis).
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Finansuotos 4 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos:
•
•
•
•

Raguvos kultūros centro „Mokomės, sužinome, dalinamės“ (2 000 Eur);
Savivaldybės viešosios bibliotekos „Rajono gyventojams – kūrybos ir žinių erdvės bibliotekose“
(1 700 Eur);
Ramygalos klubo „Savos erdvės“ „Pasaulio šalių kultūrų pažinimas per etninę kūrybą. Lietuva“
(1 800 Eur);
Vadoklių kultūros centro „Pažink Lietuvos dvarus ir pilis“ (1 500 Eur).
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•

Įgyvendinamas projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant Kokybės krepšelį“
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“priemonę „Kokybės
krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius
savivaldybėse ir mokyklose. Kokybės krepšelis skiriamas dvejiems mokslo metams Velžio
gimnazijos veiklos tobulinimo planui įgyvendinti (127 eurai kiekvienam mokyklos mokiniui).

•

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendaciją gerinti
mokinių mokymosi pasiekimus 2020–2021 m. įgyvendinama ES projekto „Bendrojo ugdymo
turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikla
„Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų
gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“. Projekto veiklose dalyvauja Paįstrio Juozo Zikaro
gimnazija bei Paliūniškio pagrindinė mokykla.
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•

Savivaldybės komanda dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto
„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ bandomajame etape. Visos bendrojo
ugdymo įstaigos, dalyvaudamos šio projekto organizuojamuose mokymuose, ruošiasi atnaujinto
ugdymo turinio įgyvendinimui.

•

Švietimo įstaigos, dalyvaujančios ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis“, 2020 m. gavo priemonių 5–8 kl. už 57 650,00 Eur. Projekto lėšomis
nuotoliniam mokymui mokyklos buvo aprūpintos planšetiniais bei nešiojamais kompiuteriais už
90 706,00 Eur.
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Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo, Smurto ir patyčių prevencijos programose
finansuoti 33 projektai. Iš viso skirta – 18 580,00 Eur.
•

Vaikų socializacijos programos projektai: įgyvendinta – 16, skirta 8 830,00 Eur (2019 m.
įgyvendinta 20 projektų, skirta 9 835,00 Eur; 2018 m. įgyvendinta 16 projektų, skirta 6 830,00
Eur; 2017 m. įgyvendinti 24 projektai, skirta 7 094,20 Eur).

•

Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos projektai: įgyvendinta – 15, skirta 8 550,00 Eur
(2019 m. įgyvendinta 17 projektų, skirta 8 405,00 Eur; 2018 m. įgyvendinta 18 projektų, skirta 6
820,00 Eur; 2017 m. įgyvendinta 16 projektų, skirta 4 500,00 Eur).

•

Smurto ir patyčių prevencijos programos projektai: įgyvendinti – 2, skirta 1 200,00 Eur (2019
m. įgyvendinti 3 projektai, skirta 1 630,00 Eur, 2018 m. įgyvendinti 8 projektai, skirta 3 805,00
Eur).
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Švietimo centras
2020 m. Švietimo centras surengė 67 renginius, kuriuose dalyvavo 1 319 klausytojų.
Tikslinė grupė

Pedagogai

Kiti suaugusieji

Renginių skaičius

53

14

Dalyvių skaičius

995

324

Veikia Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), kuriame mokosi 666 senjorai.
Senjorai lankėsi 82 veiklose.
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Švietimo centras – septynių tarptautinių projektų partneris
Eil.
Projektas
Lėšos
Nr.
1.
„Erasmus +“ KA2 programos projektas „Robtika prieš Bendra projekto vertė
patyčias – Roby “ (“Robotics Versus Bullying - RoBy“) 445 250,00 Eur
2018–2021 m.

2.

„Erasmus+“ KA2 programos projektas
„Prosocialinės vertybės“
2017–2020 m.

3.

„Erasmus+“ KA2 programos projektas

Europos šalys partnerės

Italija,
Bulgarija,
Šiaurės
Makedonija,
Turkija,
Ispanija,
Švietimo centrui skirta
Portugalija,
Lenkija,
Rumunija
70 020,00 Eur
Bendra projekto vertė Italija, Bulgarija,
Šiaurės Makedonija,
334 095,00 Eur
Turkija, Ispanija
Švietimo centrui skirta
40 460, 00 Eur
Bendra projekto vertė

„Emocinės empatijos ugdymas artimoje mokymosi 445 250, 00 Eur
aplinkoje“ (“Emotional empathic proximal learning
Švietimo centrui
educational environment“, REARL)
skirta70 020,00 Eur
2019–2021 m.

Italija, Ispanija, Turkija,
Lietuva
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4.

5.

6.

„Erasmus+“ KA2 suaugusiųjų švietimo strateginių Bendra projekto vertė
partnerysčių projektą „Žemos kvalifikacijos bedarbių
78 525,00 Eur
moterų virš 50 metų socialinės įtraukties skatinimas ir
andragogų įvaizdžio kūrimas per meną“ 2018–2020 m. Švietimo centrui skirta
14 860,00 Eur
„Erasmus+“ KA2 programos projektas „Teisės. Aktyvus Bendra projekto vertė
pilietiškumas ir vyresnio amžiaus žmonių vaidmuo
336 085, 00 Eur
bendruomenėje“
Švietimo centrui skirta
2019–2022 m.
48 710,00 Eur
„Erasmus+“ KA2 projektas „Taikus švietimas patyčių Bendra projekto vertė
prevencijai vaikystėje“
158 478,00 Eur
2019–2020 m.
Švietimo centrui skirta

Estija,
Lenkija, Vengrija,
Portugalija, Lietuva

Italija, Ispanija,
Portugalija, Rumunija,
Lietuva

Vokietija, Ispanija,
Kroatija, Lietuva

22 291,00 Eur
7.

„Erasmus+“ KA2 projektas „Suaugusiųjų, gyvenančių Bendra projekto vertė Graikija, Portugalija,
socialinėje atskirtyje, skaitmeninių įgūdžių gilinimas 207 455,00 Eur
Turkija, Lietuva
siekiant gyvenimo kokybės“
Švietimo centrui skirta
30 710 Eur
2018–2021 m.
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Pedagoginė psichologinė tarnyba
• Įvertinti vaikų gebėjimai ir ugdymosi sunkumai bei nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai 104 asmenims.
• Nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai 103 asmenims (nedideli – 18, vidutiniai – 52, dideli – 33).
• Suteiktos konsultacinės paslaugos 269 mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 523 mokytojams,
švietimo pagalbos specialistams, vaiko gerovės komisijų nariams ir administracijai, konsultuoti 398
mokiniai (vaikai).
• Vykdyti 2 projektai:
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo tęstinis projektas
„Žvilgsnis“ (2 000 Eur, apie 980 dalyvių);
Vaikų socializacijos programos projektas „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ (1 000 Eur, apie 940
dalyvių).
• Vykdytos prevencinės akcijos ir renginiai švietimo 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
71 vyresniųjų klasių mokinį.
• Konsultuotos 3 mokyklos, vykdančios ilgalaikę Patyčių prevencijos programą „Olweus“.
• Organizuota 16 tikslinių metodinių konsultacijų vaiko gerovės komisijų nariams, vesti mokymai.
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•
•
•
•
•
•

2021 m. sausio 1 d. registruoti 1 795 ūkininkų ūkiai.
Per metus įregistruota 54, išregistruota 74, atnaujinti 1 294 ūkininkų ūkiai.
314 ūkininkų yra iki 40 metų.
Ūkininkų valdomas bendras žemės plotas sudaro 38 124 ha.
Vidutinis ūkio dydis 21,30 ha.
Ūkininkių moterų 549, ūkininkų vyrų 1 246.

8. 1. Ūkininkų ūkių registro dinamika
2500

Ūkininkų iki 40 m. ūkių skaičius
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Lietuvoje pagal įregistruotų ūkių skaičių Panevėžio rajonas yra 24 vietoje, pagal jų naudojamą
bendrą žemės plotą – 12 vietoje, pagal vidutinį ūkio dydį – 10 vietoje. Vidutinis ūkininko ūkio
dydis 5,63 ha viršija šalies vidutinį ūkio dydį.
Ūkininkų ūkių skaičius pagal ūkininkų amžių:
• iki 40 m. – 17 proc.
• 40–65 m. – 52 proc.
• nuo 65 m. – 31proc.

8. 2. Ūkininkų pasiskirstymas pagal amžių
2021-01-01

Iki 40 m.
Virš 65 m

17%

41-65 m.

52%
31%
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Daugiausia naudojama nuosavos žemės – 91 proc., iš privačių asmenų nuomojamos žemės dalis –
6 proc., iš valstybės nuomojamos žemės dalis –3 proc. visos ūkininkų naudojamos žemės.

8. 3. Ūkininkų ūkių žemė pagal nuosavybės teisę
2021-01-01

3%
6%

Nuosavybės teise priklausančios
žemės ūkio paskirties žemės
plotas

Išsinuomotos iš kitų asmenų
privačios žemės ūkio paskirties
žemės plotas
Išsinuomotos iš valstybės žemės
ūkio paskirties žemės plotas

91%
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Didžiausią dalį ūkininkų valdomos žemės užima žemės ūkio paskirties žemė – 34 627 ha, arba
91 proc., 1 986 ha, arba 5 proc. ūkininkų valdomos žemės – miškai, likusi dalis – kitos paskirties
4 proc.
Rajone vyrauja iki 10 ha ūkininkų ūkiai, t. y. 65 proc. Stambiausi ūkiai, kurių plotai didesni nei 50 ha,
yra 9 proc.
71 proc. ūkininkų ūkiuose vystoma augalininkystės produktų gamyba, 15 proc. – gyvulininkystė,
11 proc. – mišrūs ūkiai, 3 proc. – miškininkystė ir alternatyvi žemės ūkio veikla.
8. 4. Ūkininkų ūkių pasiskirstymas pagal ūkiuose
naudojamos žemės plotą 2021-01-01
9%

0-5 ha
6%

5-10 ha
10-20 ha

6%
46%

20-30 ha
30-50 ha

14%

daugiau nei 50 ha

19%
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Panevėžio rajone veikė 46 žemės ūkio įmonės, iš jų – 27 žemės ūkio bendrovės.
Didžiausiosios: UAB Genetiniai ištekliai, UAB Krekenava, Žibartonių ŽŪB, Aukštadvario ŽŪB,
Ėriškių ŽŪB, Jotainių ŽŪB, ŽŪB AUGA Smilgiai.
• 2020 m. žemės ūkio įmonės deklaravo per 35 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių (31 proc.
viso rajone deklaruoto ploto).
• Vidutinis įmonės ūkio dydis – 670 ha.
• 14-kos žemės ūkio įmonių veikla susijusi su gyvulininkyste.
• Iš visų 2021 m. sausio 1 d. registruotų 17 207 vnt. galvijų – 10 174 vnt. laikomi žemės ūkio
bendrovėse (59 proc.).
• Žemės ūkio įmonėse sparčiai atnaujinama žemės ūkio technika, įrengimai, diegiamos modernios,
inovatyvios, išmaniosios technologijos. Į ūkius skverbiasi tikslioji žemdirbystė (pagal autonominę ir
operatyvinę informaciją valdoma augalininkystės sistema, kuri grindžiama naujomis arba
tobulinamomis technologijomis).
• Žemės ūkio įmonės –įvairių Panevėžio rajono kultūros ir meno, gyventojų bendruomenių renginių
rėmėjos ir mecenatės.
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Žemės nuomos mokesčio lengvatų ataskaita pagal mokėtoją 2020 m.
Mokėtojai

Neapmokestinamas dydis (1,2 ha)

Plotas (ha)

Suma (Eur)

0,0

0,0

275,55
275,55

Juridiniai asmenys
Fiziniai asmenys
Iš viso

Minimali suma iki 1,74 Eur

Suma (Eur)

Neaktyvių
deklaracijų
skaičius

2,67

4

4 590,63

270,91

759

4 590,63

273,58

763

Duomenys žemės nuomos mokesčio priskaitymui palyginti 2018–2020 m.
Duomenys

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Priskaityta žemės nuomos
mokesčio, Eur

94 522,70

84 748,14

89 766,68

Gauta įplaukų per
kalendorinius metus

91 468,41

79 283,15

85 195,48

Suteikta lengvatų iš viso,
Eur

6 738,08

5 439,84

4 863,37
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Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2020 m. pabaigoje buvo nurašytos direktoriaus
įsakymais pripažintos beviltiškos žemės nuomos mokesčių mokėtojų skolos – 16 737,36 Eur, iš
kurių:
• mirusių fizinių asmenų – 3 506,31 Eur;
• bankrutavusių, likviduotų ir iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų išregistruotų arba daugiau
kaip 10 metų turinčių likviduojamos įmonės statusą juridinių asmenų – 13 231,05 Eur.
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•
•

Panevėžio rajone 2 668 pareiškėjai deklaravo 113 460,81 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 (19,5 mln. Eur).
2019 m.

2020 m.

Pareiškėjų sk.

Plotas ha

Pareiškėjų sk.

Plotas ha

Biržų r.

2 330

87 928,09

2 273

87 611,36

Kupiškio r.

1 810

55 840,87

1 786

56 808,81

Panevėžio r.

2 715

113 972,28

2 668

113 460,81

Pasvalio r.

1 892

85 045,62

1 844

85 605,62

Rokiškio r.

3 603

85 183,66

3 560

85 746,37

Apskrityje

12 350

427 970,52

12 131

429 232,97

Lietuvoje

126 057

2 926 751,3

124 885

2 937 302,7
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Informacija apie seniūnijose priimtas paraiškas ir deklaruotus žemės ūkio naudmenis ir pasėlių plotus
Seniūnija

Priimta paraiškų
sk.

Įbraižytų laukų sk.

Deklaruotas plotas ha

Panevėžio

390

2 569

6 959,26

Krekenavos

291

3 234

19 269,0

Ramygalos

199

1 802

9 644,83

Vadoklių

201

1 936

7 535,90

Karsakiškio –Paįstrio

445

4 380

14 526,19

Miežiškių –Velžio

418

3 201

6 729,09

Smilgių

149

2 743

10 665,14

Naujamiesčio

123

998

3 096,56

Upytės

150

2 224

16 357,54

Raguvos

104

978

2 966,52
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Panevėžio rajone deklaruotų žemės ūkio naudmenų struktūra

Deklaruota kultūra

Vasariniai javai
Žieminiai javai
Vasariniai rapsai
Žieminiai rapsai
Cukriniai runkeliai
Kanapės ir linai
Ankštinės kultūros
Daržovės
Sodai ir uogynai
Pievos, ganyklos
Kiti plotai
Miškai
Bendras deklaruotas plotas

Deklaruotas plotas,
ha

24 296,15
40 125,11
405,78
17 895,48
1 185,58
561,08
7 247,15
929,0
578,3
15 828,2
41 33,38
275,6
113 460,81

Proc. nuo bendro
deklaruoto ploto

21,4
35,4
0,4
15,7
1,1
0,5
6,4
0,8
0,5
13,9
3,6
0,2
100
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PANEVĖŽIO RAJONE DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ STRUKTŪRA 2020 M.
Kiti plotai
0%
Sodai ir uogynai
1%

Pievos, ganyklos
14%

Daržovės
1%
Kanapės ir linai
1%

Miškai
0%

Vasariniai javai
22%

Ankštinai aug.
7%

Cukriniai runkeliai
1%
Žieminiai rapsai
16%
Žieminiai javai
37%

Vasariniai rapsai
0%
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ŽEMĖS ŪKIS | Žemės ūkio pasėliai ir naudmenys
Pasėlių draudimas 2020 m.
Apdraustas 24 173,10 ha pasėlių plotas.

Apdraustų pasėlių plotai (ha)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

19 407

16 454

5 000
0
2017

24 173

10 693

2018

2019

2020
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ŽEMĖS ŪKIS | Žemės ūkio pasėliai ir naudmenys
Pasėlių draudimas 2020 m.
•
•

Pateiktos 48 žemės ūkio veiklos subjektų paraiškos.
Paskaičiuota 380 071,75 Eur dalies draudimo įmokų kompensavimo param

Pavadinimas

Pareiškėjų skaičius, vnt.

2017 m.

2018 m

2019 m.

2020 m.

23

13

29

48

Paskaičiuota paramos suma,
Eur
266 243,72 143 346,89 329 345,89 380 071,75
•

Paraiškas dėl dalies palūkanų kompensacijos skyrimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu
pateikė 15 žemės ūkio veiklos subjektų, kuriems paskaičiuota 108 668 Eur parama.

Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas
•
•
•

Gautos 6 žemės ūkio veiklos subjektų paramos paraiškos.
Apdrausti 5 721 galvijai ir 350 000 paukščių (2019 m. – 5 330 galvijų ir 73 000 paukščių).
Paskaičiuota preliminari ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo parama – 14 804,52 Eur
(2019 m. – 7 046,36 Eur parama).
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ŽEMĖS ŪKIS |Parama ūkininkams
Parama žemės ūkio veiklos subjektams dėl COVID-19 ligos protrūkio
Priemonės pavadinimas
Daržovių augintojams
Galvijų laikytojams
Paukščių laikytojams
Palūkanoms kompensuoti
Pieno gamintojams
Užsiimantiems žemės ūkio produktų
gamyba ir perdirbimu

Pareiškėjų skaičius
3
288
4
3
895

Vienkartinė ir periodinė išmoka
individualią ž. ū. veiklą vykdantiems
asmenims
Bendra:

572 (skyriuje – 44)

Skirta paramos suma Eur.
68 682,0
209 040,0
45 960,0
13 024,84
960 287,68
27 608,00

12
Parama administruojama

1 777

1 324 602,52

Parama sodininkams už 2019 m. pavasarinių šalnų patirtus nuostolius
Gauta sodininkų
prašymų

Skyriuje paskaičiuota
parama Eur

Pareiškėjams išmokėta paramos suma Eur,
pritaikius mažinimo koeficientą

3

496 228,23

349 367,01
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ŽEMĖS ŪKIS |Parama ūkininkams
Parama už pienines karves ir ūkinius gyvūnus
Dokumento pavadinimas

Priimtų dokumentų skaičius

Metinės pieno gamybos ir realizavimo deklaracijos
Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai pieno gamintojams,
susidūrusiems su sunkumais dėl COVID-19

209
895

Paraiškos laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams
dėl COVID-19
Paraiškos laikinosios valstybės pagalbos paukščių
laikytojams dėl COVID-19

288
4

Parama bitininkams už papildomą bičių maitinimą
Metai

Pareiškėjų
skaičius

Deklaruotų bičių šeimų, už kurių maitinimą
skirtos išmokos, skaičius

2018
2019
2020

258
264
257

7 418
7 595
7 588

Pagal bitininkų, teikusių paramos paraiškas, Panevėžio rajonas trečioje pozicijoje, pagal
deklaruotų bičių šeimų skaičių – antroje pozicijoje šalyje.
140

ŽEMĖS ŪKIS | Ūkinių gyvūnų auginimas
Informacija apie pieno ūkių struktūrą
Eil.
Nr.

1.

Ūkių, laikančių karves, skaičius, vnt.

2.

Pieno gamintojų tiekusių pieną skaičius,
vnt.
Karvių skaičius, vnt.
Parduota pieno iš viso per metus, t.

3.
4.

•
•
•

Rodiklių pavadinimas

2020-01-01

2021-01-01

540

473

207

177

7 870
53 920

7 390
52 973

Pienininkystės ūkių kasmet mažėja, smulkūs pieno gamintojai pasitraukia iš veiklos.
2020 m. rajone ūkių, laikančių galvijus sumažėjo 12,3 proc., laikančių karves skaičius
sumažėjo 12,4 proc.
Rajone vidutinė karvių banda – 16,4 karvės.
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ŽEMĖS ŪKIS | Ūkinių gyvūnų auginimas
Informacija apie ūkinių gyvūnų skaičių Panevėžio rajone
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodiklių pavadinimas

2019 m.

2020 m.

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

8 142
49 356
2 206
398
411

7 739
50 187
2 339
411
386

1 547

1 357

Pagal laikomų kiaulių skaičių Panevėžio rajonas užima 1 vietą respublikoje, tai yra 9 proc. nuo
visų šalyje laikomų kiaulių skaičiaus.
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ŽEMĖS ŪKIS | Ekologiniai ūkiai, NKP
Ekologiniai ūkiai
•
•
•
•

Patikrinti ir sertifikuoti 40 ekologinio ūkio subjektų.
Sertifikuotų ekologinių ūkių plotas – 6 460 ha. Pagal deklaruotus ekologinių ūkių plotus
Panevėžio rajonas – 17 vietoje (iš 56 savivaldybių).
Rajone deklaruota 4 154,46 ha ekologinių plotų.
Sertifikuota 19 NKP (nacionalinės kokybės produktų) augintojų ūkių.

Ekologinių ūkių skaičiaus ir sertifikuoto ploto kitimas
2018 m. – 51 ekologinės gamybos ūkiai, 6 130,65 ha.
2019 m. – 49 ekologinės gamybos ūkiai, 5 078,43 ha.
2020 m. – 40 ekologinės gamybos ūkių, 6 460,0 ha.
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ŽEMĖS ŪKIS | Melioracijos darbai
Panevėžio rajonas pagal nusausinimo apimtis ir turimą melioracijos turtą yra didžiausias
respublikoje. Šis turtas išsidėstęs 115 423,7 ha drenažu nusausintame plote.
Melioracijai skirtų lėšų įsisavinimas Panevėžio rajone 2020 m.
Lėšų šaltinis

Valstybės biudžeto
lėšos

Skirta lėšų 2020 m., tūkst. Eur.
Įsisavinta, tūkst. Eur
Atlikti darbai:
griovių remontas ir priežiūra km.,

646
646

pralaidų remontas, vnt.,
drenažo remontas, ha.,
avarinis drenažo remontas, vnt.
pakeista drenažo žiočių, vnt.
Liūdynės tvenkinių sutvarkymas,
Eur

40
49,7
17
817

Savivaldybės biudžeto
lėšos

158,8

24,0
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ŽEMĖS ŪKIS | Melioracijos darbai
Pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, pradėta įgyvendinti 2 projektai:
„Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Mitriūnų ir Žibartonių k. v. Žibartonių II tvenkinio
hidrotechnikos statinių, tilto per Lokaušos upę, griovių ir pralaidų rekonstravimas“;
• „Panevėžio rajono Upytės seniūnijos Ėriškių k. v. Stepanionių tvenkinio hidrotechnikos
statinių, tilto per Upytės upę, griovių ir pralaidų rekonstravimas“.
Bendra abiejų projektų vertė 580 tūkst. Eur.

•

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo pateiktos 2 paraiškos:
•
•

„Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių
sausinimo siurblinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas“;
„Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Naujamiesčio ir Pažibių k. v. Pažibių tvenkinio
hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas“.
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ŽEMĖS ŪKIS | Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala
• Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliuose nustatymo
kreipėsi 23 pareiškėjai
• Surašyta 19 apžiūros aktų.
• Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti apžiūrėjo 25 pasėlių plotus.
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos paskaičiavimų rezultatai
Rodikliai

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Priskaičiuota suma už padarytus nuostolius,
Eur
profesionalios medžioklės plotuose, Eur

77 976,86

69 327,07

32 018,92

27 086,52

61 893,48
(negalutinis)
18 789,96

medžiotojų būrelių plotuose, Eur

4 343,07

403,50

2 880,44

stumbrų padaryti nuostoliai, Eur

39 140,80

35 404,71

38 634,09

ūkiniams gyvūnams padaryta žala, Eur

37 avys
2 474,07
48

50 avių
6 432,34
72

16 avių
1 588,99
25

42

69

2

1

-

2

7
-

Dažniausiai niokojami pasėliai:
kviečiai, žirniai, miežiai,
rugiai, rapsai, pupos
bulvės, daržovės
cukriniai ir pašariniai
runkeliai
kukurūzai
miškas

4
-

18
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ŽEMĖS ŪKIS | Žemdirbių šventė
Surengta Panevėžio rajono žemdirbių šventė „Derlius 2020“. Tai padėka kaimo žmonėms už jų
nenuilstamą darbą, gaminant žemės ūkio produkciją, už tautinių tradicijų ir kultūros puoselėjimą.
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KULTŪRA | Geriausias kultūros darbuotojas
Geriausia kultūros darbuotoja — Paįstrio
kultūros centro Bernatonių padalinio meno
vadovė Liudvika Strazdienė.

149

KULTŪRA | Kultūros centrai
•

12-koje kultūros centrų yra 107,5
pareigybės, dirba 173 darbuotojai (iš
jų 118 kultūros ir meno darbuotojų).

•

Kultūros centruose veikia 133 mėgėjų
meno kolektyvai (1 537 dalyvių). Iš
jų: 42 vaikų ir jaunimo (393 dalyviai).

•

Kultūros centruose surengti 1 637
renginiai, 308 skirti vaikams ir
jaunimui.
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KULTŪRA | Kultūros centrai
Kultūros centrams ir jų padaliniams išlaikyti savivaldybės lėšos – 1 889 032,00 Eur. Iš jų:
•

veiklai – 240 096,00 Eur;

•

infrastruktūrai – 166 941,00 Eur;

•

ilgalaikiam materialiajam turtui atnaujinti ar įsigyti – 79 832,00 Eur.

Kultūros centrų gautas finansavimas iš kitų šaltinių – 250 265,00 Eur:
•

kultūriniams projektams įgyvendinti 169 388,00 Eur

Liūdynės kultūros centras – 83 907,00 Eur;
Šilagalio kultūros centras – 31 950,00 Eur;
Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija – 25 128,00 Eur.
•

Kultūros paso lėšos – 794,00 Eur

Šilagalio kultūros centras – 394,00 Eur;
Smilgių kultūros centras 330,00 Eur;
Ramygalos kultūros centras – 70,00 Eur.
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KULTŪRA | Kultūros centrai
•

neformaliajam vaikų švietimui – 47 299,00 Eur

Smilgių kultūros centras – 9 592,00 Eur;
Liūdynės kultūros centras – 7 080,00 Eur;
Paįstrio kultūros centras – 6 739,00 Eur.
•

pajamos už teikiamas paslaugas – 22 361,00 Eur

Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija – 5 572,00 Eur;
Šilagalio kultūros centras – 3 759,00 Eur;
Paįstrio kultūros centras – 2 888,00 Eur.
•

privačių rėmėjų lėšos – 10 423,00 Eur

Šilagalio kultūros centras – 3 135,00 Eur;
Vadoklių kultūros centras – 1 965,00 Eur;
Paįstrio kultūros centras – 1 904,00 Eur.
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KULTŪRA | Įvertinimas
Vadokliečių Velykų būgno mušimo tradicija
papildė Nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo
vertybių sąrašą.
Tai pirmoji Panevėžio rajono nematerialioji
vertybė, įrašyta į reikšmingą sąvadą.
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KULTŪRA | Veikla
Naujos kultūros veiklos erdvės
Po dvejų metų trukusio kapitalinio remonto ir priestato statybos darbų atidarytas Liūdynės kultūros
centro Dembavos padalinys.
Naujamiesčio kultūros centre-Dailės galerijoje įrengta krašto istorinė erdvė – kunigo Kazimiero
Kuzminsko Atminties kambarys.
Po rekonstrukcijos pradėjo veikti Upytės dvaro svirnas.

154

KULTŪRA | Veikla
Surengtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtas renginys – Panevėžio rajono
kultūros centrų bendras projektas – pilietinė kūrybinė iniciatyva „Sveikas, Laisvės vėjau“, kuri
skirtingų gyvenviečių gyventojams padovanojo teatralizuotus koncertus.
Upytėje, Čičinsko kalno papėdėje surengtas tradiciniu tapęs Panevėžio rajono renginys, skirtas
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti.
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KULTŪRA | Veikla
Dalyvavimas nacionaliniuose renginiuose
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“
Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas
Lietuvos mėgėjų teatrų šventė-apžiūra
Lietuvos šokių komandų varžybos ,,Vilniaus taurė 2020″
Pirmą kartą Panevėžio rajono kultūros centrai savo veiklas pristatė Vilniaus knygų mugėje
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KULTŪRA | Biblioteka, muziejai
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
pelnė Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos
Metų nominaciją – „Lietuviškiausia biblioteka“
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KULTŪRA | Biblioteka, muziejai

Metų bibliotekininke išrinkta
Jolanta Šimeliūnienė (Piniavos biblioteka)
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KULTŪRA | Biblioteka, muziejai
Veikia viešoji biblioteka ir 35 bibliotekos kaimo vietovėse bei 3 literatūriniai muziejai.
Muziejai
2020 m. Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių bei Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūriniuose
muziejuose apsilankė 846 lankytojai, suteikta mokamų paslaugų už 843 Eur.
Biblioteka
Užregistruota:
• 6 257 skaitytojai
• 78 928 lankytojai
Išduota knygų, laikraščių ir žurnalų – 224 909 egz.
Įsigyta naujų knygų – 8 710 egz.
Surengta renginių – 1 323, iš jų virtualių – 826.
Lėšos
• Savivaldybės biudžeto lėšos – 987 100 Eur
• Valstybės biudžeto lėšos – 75 715 Eur
• ES lėšos – 6 640 Eur
159

KULTŪRA | Biblioteka, muziejai
2020 m. įgyvendinta 14 nacionalinių ir vietos projektų bei programų
Vykdyti projektai
Projektas „BIBLIOTEKOS PASAKA
BE SIENŲ: Maminukų akademijos
edukacijos“
Projektas „Praeitis įprasmina dabartį“
Erasmus+ ir Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros projektas
„Me(na)s Vienybėje"
Projektas „Popietės Gustonių
bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų
dienos centro veiklas“
Projektas „Biblioteka visiems“
Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ)
programa „PAŽĮSTU SAVE IR SAVO
TAUTĄ“
Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ)
programa „Inscenizacijos“ 2020

Lėšos

Finansavimas
Kultūros tarybos lėšos 2 000 Eur

870 Eur
Savivaldybės lėšos
Kultūros tarybos lėšos 2 900 Eur
Savivaldybės lėšos
1 200 Eur
Programos Erasmus+ Savanorystės veikla
lėšos
Socialinių paslaugų
priežiūros
departamento prie
SADM lėšos
LR kultūros
ministerijos lėšos
Europos Sąjungos
lėšos

7 346 Eur

Europos Sąjungos
lėšos

1 176 Eur

Partnerystės veiklos
1 262 Eur
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KULTŪRA | Biblioteka, muziejai

lentelės tęsinys

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mes
esam ETNO II“
Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa
„Jaunieji krašto tyrinėtojai“

Europos Sąjungos lėšos

1 494 Eur

Europos Sąjungos lėšos

824 Eur

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa
„Etninės kultūros pažinimas“ 2020

Europos Sąjungos lėšos

1 378 Eur

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa
„RAJONO GYVENTOJAMS - KŪRYBOS IR ŽINIŲ
ERDVĖS BIBLIOTEKOSE“

Panevėžio rajono
savivaldybė lėšos

1 700 Eur

Projektas „Karsakiškio seniūnijos gyvenamosios
vietos“

Panevėžio rajono
savivaldybė lėšos

400 Eur

Vaikų socializacijos, vaikų vasaros užimtumo ir
poilsio, smurto ir patyčių prevencijos programos
projektas „Vasara su amatais“

Panevėžio rajono
savivaldybė lėšos

600 Eur

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Panevėžio rajono
savivaldybė lėšos
projektas „Sveikatos laiptais aukštyn“

1 000 Eur
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KULTŪRA | Biblioteka, muziejai
Biblioteka, įgyvendindama projektus, parengė ir išleido leidinius:
„Karsakiškio seniūnijos gyvenamosios vietos. Administracinis-istorinis žinynas“;
„Krekenavos seniūnijos gyvenamosios vietos. Administracinis-istorinis žinynas“;
,,Miežiškių seniūnijos gyvenamosios vietos. Administracinis-istorinis žinynas“;
,,Naujamiesčio seniūnijos gyvenamosios vietos. Administracinis-istorinis žinynas“.
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KULTŪRA | Biblioteka, muziejai

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premijos 32-ąją
laureate išrinkta rašytoja Daina Opolskaitė už
knygą „Dienų piramidės “
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KULTŪRA | Paveldotvarka
2020 m. paveldotvarkai panaudotos Savivaldybės lėšos – 7 733,23 Eur:
Memenčių koplytėlės aplinkos tvarkymo darbai – 1 590,22 Eur;
Europos paveldo dienų renginys – 299,48 Eur;
Rodyklės ir informacinis stendas –1 600,00 Eur;
Informacinės lentelės, kiti reklamos darbai – 551,60 Eur;
Atminimo lenta 1863 m. sukilimo dalyviams – 400 Eur;
Stovai informacinėms kapinių lentelėms – 224 Eur;
Aukštadvario dvaro sodybvietės sąvartyno tvarkymo darbų dalis – 2 900 Eur;
Kitos išlaidos tvarkymo darbams – 167,93 Eur.
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KULTŪRA | Paveldotvarka
Panevėžio rajone yra 450 kultūros paveldo objektai, įrašyti į kultūros vertybių registrą: piliakalniai,
alkakalniai, kapinynai, dvarų sodybų kompleksai, koplytstulpiai, paminklai, žūties ir palaidojimų
vietos, senosios kapinės ir kiti kultūros paveldo objektai. Iš jų:
•

95 įtraukti į valstybės saugomų sąrašą;

•

22 objektai turi paminklo statusą;

•

305 objektai įtraukti į kultūros vertybių registrą;

•

6 objektai tapo vertingosiomis savybėmis ir yra kitų kultūros paveldo objektų sudėtyje;

•

22 objektams apsauga panaikinta ar pradėta jų statuso panaikinimo procedūra.

Panevėžio rajone yra 83 nacionalinės, 37 regioninės, 99 vietinės reikšmės kultūros paveldo objektai.
Seniūnijos prižiūri 20 skirtingų žydų, vokiečių, rusų, Lietuvos savanorių ar kitokių kapinių, įtrauktų į
kultūros vertybių registrą.
2020 m. į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašyta 5 nauji objektai.
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KULTŪRA | Paveldotvarka
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SPORTAS
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SPORTAS
2020 m. sportinei veiklai panaudota 167 tūkst. 955 Eur.
•

Seniūnijose dirba 13 sporto metodininkų.

•

Surengta 30 įvairių sporto šakų varžybos.

•

Dalyvauta 60 šalies ir 11 tarptautiniuose sporto renginiuose.

Nacionaliniai pasiekimai – I vietos
Boksas:
Marius Vyšniauskas – 2020 m. Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas (17-ą kartą Lietuvos
čempionas –tai Lietuvos rekordas);
Vaida Masiokaitė – 2020 m. Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas;
Lukas Brazdžiūnas – 2020 m. Lietuvos Respublikos rajonų suaugusiųjų ir jaunimo bokso
čempionatas;
Vakaris Motieka – 2020 m. Lietuvos Respublikos rajonų jaunių bokso čempionatas;
Benita Mackevičiūtė – 2020 m. Lietuvos Respublikos rajonų jaunių bokso čempionatas.
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SPORTAS
Dviračių sportas:
Gabrielius Kundrotas – 2020 m. Lietuvos treko čempionatas;
Gabija Gustaitė – 2020 m. Lietuvos treko čempionatas.
Kultūrizmas:
Remigijus Čiplys – 2020 m. tarptautinės kultūrizmo varžybos „Gintarinio prizo taurė“.
Orientavimosi sportas:
Dominykas Dulius – 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas sprinto ir mišrių
sprinto estafečių rungtyse;
Deivis Tarulis – 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas sprinto trasoje;
Rokas Barauskas – 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas naktinėje trasoje;
Darius Mitrikas – 2020 m. Lietuvos jaunimo, suaugusiųjų ir veteranų orientavimosi sporto bėgte
sprinto, mišrių sprinto estafečių, vidutinės, ilgos ir estafečių čempionatai;
Dovydas Kaušakys – „Lietuvos taurė 2020“.
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SPORTAS
Svarsčių kilnojimas:
Rūta Sindikevičienė – Baltijos šalių svarsčių kilnojimo čempionatas;
Danutė Šalkauskaitė – XXII atviras Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos dvikovės čempionatas;
Valentina Šalkauskaitė – XXII atviras Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos dvikovės čempionatas.
Turizmo technika:
Raguvos gimnazijos vaikų komanda – 2020 m. Lietuvos mokinių turizmo technikos čempionatas;
Raguvos gimnazijos pradinukų komanda – 2020 m. Lietuvos mokinių turizmo technikos čempionatas.
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PABAIGOS ŽODIS

Ačiū bendražygiams ir kolegoms už buvimą kartu ypatingais 2020-aisiais metais.
Koronaviruso pandemija tapo didžiuliu išbandymu visai savivaldybės bendruomenei.
Mums pavyko susitelkti ir kartu spręsti visus iškylančius rūpesčius,
atlikti numatytus ir suplanuoti ateities darbus.
Dėkoju savivaldybės Tarybos nariams, administracijos, savivaldybės įstaigų
darbuotojams, rajono gyventojų bendruomenėms, socialiniams partneriams
už darnų ir sklandų bendrą darbą.
Už supratimą ir susitelkimą. Už vienas kito palaikymą ir bendrumą.
Panevėžio rajono savivaldybės meras
Povilas Žagunis
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