PNEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

IV. PLĖTROS PRIELAIDOS IR TIKSLAI

Vadovaujantis parengtomis rajono plėtros prognozėmis, nustatomos svarbiausios planuojamos
teritorijos plėtros prielaidos, t. y. konkrečių objektų ar veiklos sričių plėtra, kuri galėtų radikaliai
paveikti ne tik konkrečios nedidelio ploto teritoriją (pvz., seniūniją), tačiau viso rajono veiklų ir
kraštovaizdžio struktūrą.
PANEVĖŽIO RAJONO PLĖTROS PRIORITETAI (KRYPTYS)

TIKSLAI

UŽDAVINIAI
I prioritetas. GYVENIMO KOKYBĖ

1. Plėtoti paslaugų sektorių ir

-

Užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę.

socialinę infrastruktūrą

-

Skatinti paslaugų centrų kūrimą, e-verslo
paslaugų plėtrą.

-

Užtikrinti

sveikatos

priežiūros,

švietimo,

kultūros ir laisvalaikio įstaigų prieinamumą ir
kokybė .
-

Skatinti privačių paslaugų plėtrą kaimo
gyvenviečių sistemos centruose.

2. Užtikrinti gerą ir švarią aplinkos

-

Tausoti gamtos išteklius.

-

Plėsti

bei

modernizuoti

vandentiekio

ir

nuotekų tinklus, gerinant geriamojo vandenio
kokybę.
-

Spręsti
problemas,

3. Užtikrinti būsto ir gyvenamosios

-

aplinkos kokybę

ekologines
siekiant

ir
ES

aplinkosaugines
reikalavimus

atitinkančių aplinkosaugos standartų.
Plėtoti energiją taupančią gyvenamąją statybą
ir būstų atnaujinimą.

-

Sutvarkyti gyvenamųjų vietovių viešąsias
erdves.

UAB ,,Panprojektas“, 2008 m.

Didinti socialinio būsto fondą.
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II prioritetas. TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
1.Plėtoti

ir

modernizuoti

susisiekimo

-

infrastruktūrą
2.Užtikrinti

Gerinti vietinių ir rajoninių kelių techninius
parametrus, plėtoti pėsčiųjų ir dviratininkų

gyventojams

ir

verslo

subjektams mobilumą

-

takų tinklą.
Išplėtoti viešąją pakelės infrastruktūrą.

-

Užtikrinti saugų susisiekimą automoboliais,
dviračiais, keliuose taikyti inžinerines saugos

3.Diegti atsinaujinančius energijos šaltinius

-

priemones.
Modernizuoti energetinį ūkį.

III prioritetas. VERSLO PLĖTRA
1.Verslo

ir

viešosios

turizmo

-

Užtikrinti

informacinių

ir

konsultacinių

infrastruktūros ir paslaugų patrauklumo

paslaugų teikimą smulkiam ir vidutiniam

plėtra

verslui.
-

Plėtoti verslo infrastruktūrą seniūnijose.

-

Skatinti paslaugų teikimą prie magistralinių
kelių.

-

Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą turizmo
plėtros zonose.

-

Pritaikyti kultūros paveldo objektus turizmo
reikmėms.

-

Pritaikyti išeksploatuotų karjerų teritorijas

pramogų kompleksams statyti.
IV prioritetas. MODERNAUS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA
1. Skatinti kaimo plėtrą ir didinti žemės

-

ūkio konkurencingumą.

Tobulinti ūkio struktūrą, skatinti pažangių
technologijų, kokybės standartų diegimą.

- Skatinti verslumą kaime, remti jaunųjų ūkininkų
kūrimąsi ir veiklą.
2. Inžinerinės infrastruktūros plėtra kaimo

- Modernizuoti ūkius.
- Užtikrinti inžinerinio aprūpinių tinklų sistemų

gyvenvietėse

atnaujinimą ir plėrą.
- Gerinti kaimo gatvių būklę ir apšvietimą,
vietinių kelių būklę.
-

3. Alternatyvių veiklų plėtra kaimiškose
UAB ,,Panprojektas“, 2008 m.

Modernizuoti

esamas

katilines,

plėtoti

atsinaujinačių energijos šaltinių panaudojimą.
- Skatinti ekologinio ūkininkavimo plėtrą.
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vietovėse

- Skatinti netradicinės žemdirbystės veiklą.
- Sudaryti sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui
kaimiškose gyvenvietėse.

UAB ,,Panprojektas“, 2008 m.
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