PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
2009 m. sausio 29 d.
sprendimu Nr. T-20

PANEVĖŽIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2009-2015 m. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
I PRIORITETAS. IŠSILAVINUSI IR AKTYVI BENDRUOMENĖ.
1.1 tikslas. Sudaryti rajone palankias sąlygas ugdytis visą gyvenimą.
1.1.1 uždavinys. Gerinti rajono ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų kokybę.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

1.1.1.1.

Pertvarkyti mokyklų tinklą rajone.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, įstaigų vadovai.

2009 - 2012

Įgyvendintas Mokyklų tinklo pertvarkos
bendrasis planas 2005-2012 metams.

1.1.1.2.

Tobulinti ir plėtoti mokinių vežiojimo tinklą.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, įstaigų vadovai.

2009 - 2015

Vežiojamų mokinių skaičiaus santykis su
visų mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km,
skaičiumi.

1.1.1.3.

Organizuoti perkvalifikavimo studijas, švietimo
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą nukreiptą
Europinių kompetencijų ugdymui ir mokymo
kokybei užtikrinti.

Pedagogų švietimo centras.

2009 - 2015

Perkvalifikuotų specialistų skaičius.
Surengtų kursų ir seminarų skaičius ir juose
dalyvavusiųjų skaičius.

1.1.1.4.

Įsteigti naujus (trūkstamus) etatus ikimokyklinio
ugdymo įstaigose.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2013

Įsteigtų etatų skaičius.

1.1.1.5.

Išsaugoti esamus ir pritraukti į Panevėžio rajoną
kompetentingus specialistus.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2010
2009 - 2015

Sukurta skatinimo sistema.
Išsaugotų (pritrauktų) specialistų skaičius.
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1.1.2 uždavinys. Sudaryti didesnes galimybes vaikų ir jaunimo socializacijai ir saviraiškai.
Eil. Nr.

Priemonė

1.1.2.1.

Įsteigti daugiafunkcinius ir vaikų užimtumo dienos
centrus.

1.1.2.2.

Atsakingi vykdytojai
Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, jaunimo reikalų
koordinatorius (vyr.
specialistas), įstaigų vadovai.

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2009 - 2015

Įsteigti centrai.

Sudaryti sąlygas gabiems moksleiviams gauti žinias Švietimo, kultūros ir sporto
pagal jų poreikius.
skyrius.

2009 - 2015

Įsteigta menų mokykla.
Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektų ir
programų skaičius.

1.1.2.3.

Vykdyti vaikų ir jaunimo socializacijos ir vasaros
užimtumo priemones bei žalingų įpročių
prevencijos priemones.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, jaunimo reikalų
koordinatorius (vyr.
specialistas), švietimo ir
kultūros įstaigų vadovai.

2009 - 2015

Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius.
Vykdytų projektų skaičius.

1.1.2.4.

Plėtoti psichologines ir socialinės pagalbos
paslaugas.

Pedagoginė psichologinė
tarnyba.

2009 - 2015

Teikiamų paslaugų įvairovė.

1.1.2.5.

Plėsti neformalaus ugdymo paslaugų, atitinkančių
mokinių poreikius, prieinamumą.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, Socialinės paramos
skyrius.

2009 - 2015

Mokinių, dalyvaujančių neformaliame
ugdyme, skaičius.

1.1.2.6.

Remti jaunimo veiklos projektų finansavimo
konkursus.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius, jaunimo reikalų
koordinatorius (vyr.
specialistas), Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius.

2009 - 2015

Dalinai finansuotų jaunimo veiklos projektų
skaičius.

1.1.2.7.

Remti jaunimo organizuojamas veiklas su užsienio
partneriais padedant jas įgyvendinti.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius, jaunimo reikalų
koordinatorius (vyr.
specialistas).

2009 - 2015

Dalinai finansuotų jaunimo organizuotų
veiklų su užsienio partneriais skaičius.

2

1.1.3 uždavinys. Siekti ugdymo įstaigų materialinės bazės atitikimo valstybiniams standartams.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

1.1.3.1.

Atnaujinti ir plėsti Mokinių kūrybos ir sporto
centro techninę sporto bazę.

Mokinių kūrybos ir sporto
centras.

2009 - 2013

Įgyvendintas „Mokinių kūrybos ir sporto
centro techninės sporto bazės atnaujinimas
ir plėtra. Amatų vystymas“ projektas.

1.1.3.2.

Atnaujinti kompiuterinę įrangą ugdymo įstaigose.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, įstaigų vadovai.

2009 - 2015

Atnaujintų kompiuterizuotų darbo vietų
skaičiaus santykis su bendru
kompiuterizuotų darbo vietų skaičiumi.

1.1.3.3.

Rekonstruoti Panevėžio rajono švietimo įstaigų
pastatus, modernizuoti ir atnaujinti materialinę
bazę.

Vietinio ūkio skyrius,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015
2009 - 2015

Atnaujintų pastatų skaičius.
Ugdymo įstaigų, kuriose modernizuota ir
(ar) atnaujinta materialinė bazė, skaičius.

1.1.3.4.

Atnaujinti ir išplėtoti Panevėžio rajono bendrojo
lavinimo mokyklose bibliotekų, gamtos,
technologijų mokslų bei menų mokymo
infrastruktūrą.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2010

Bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose
atnaujinta bibliotekų, gamtos, technologijų
mokslų bei menų mokymo infrastruktūra,
skaičius.

1.1.3.5.

Pritaikyti aplinką ir sudaryti sąlygas mokytis ir
tobulinti įgytas žinias neįgaliems mokiniams.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Ugdymo įstaigų, pritaikytų neįgaliesiems,
skaičius.

1.1.3.6.

Sukurti tvarką, pagal kurią ugdymo įstaigoms būtų
skiriamos lėšos materialinės bazės nuolatiniam
atnaujinimui įvertinant amortizaciją

Finansų skyrius.

2010
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Sukurta tvarka.

1.1.4 uždavinys. Išplėsti suaugusiųjų ugdymosi galimybes.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai
Atliktas suaugusiųjų mokymo ir mokymosi
poreikio tyrimas.

1.1.4.1.

Atlikti suaugusiųjų formalaus ugdymo poreikio
rajone tyrimą.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, Pedagogų švietimo
centras, seniūnijos, švietimo
įstaigos.

2009

1.1.4.2.

Sukurti suaugusiųjų mokymo tinklą Panevėžio
rajone.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, švietimo įstaigos.

2009 - 2015
2009

Įsteigtos suaugusiųjų mokymo grupės.
Sukurta informavimo ir sklaidos sistema.

1.1.4.3.

Organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, švietimo įstaigos,
Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius, Viešoji biblioteka.

2009 - 2013

Mokymuose dalyvavusių suaugusiųjų
skaičius.

1.1.4.4.

Didinti ugdymo paslaugų prieinamumą, diegiant
nuotolinio mokymosi tinklą

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, švietimo įstaigos,
Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius, Viešoji biblioteka.

2010

Atliktas poreikio tyrimas ir parengtas
planas.
Įgyvendintas planas.

2010 - 2015

1.2 tikslas. Paskatinti bendruomenių įsitraukimą į savivaldą.
1.2.1 uždavinys. Tobulinti savivaldybės valdymą didinant atvirumą bendruomenei.
Eil. Nr.
1.2.1.1.

Priemonė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje
įdiegti „vieno langelio“ sistemą.

Atsakingi vykdytojai
Administracijos direktorius.
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Įgyvendinimo
terminai
2009 - 2010

Priemonės įgyvendinimo rodikliai
Pritaikytos „vieno langelio” sistemai
patalpos.
Įdiegta „vieno langelio” sistema.
„Vieno langelio” principu teikiamų
paslaugų skaičius.

1.2.1.2.

Įdiegti bendrosios apskaitos sistemą.

Finansų skyrius

1.2.1.3.

Patobulinti dokumentų valdymo sistemą.

Kanceliarijos skyrius

1.2.1.4.

Tobulinti Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos ir jos įstaigų struktūrą.

Personalo skyrius, Investicijų
ir užsienio ryšių skyrius

2009 - 2013

Atliktas nepriklausomas Savivaldybės
administracijos ir jos įstaigų struktūros
vertinimas.
Patobulinti Savivaldybės administracijos
nuostatai ir struktūra.

1.2.1.5.

Kelti Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų kvalifikaciją ir didinti jų
kompetenciją.

Personalo skyrius

2009 - 2015

Savivaldybės administracijos darbuotojai,
turintys ECDL sertifikatą, proc.
Savivaldybės administracijos darbuotojai,
mokantys užsienio kalbą C1 lygiu, proc.

1.2.1.6.

Tobulinti žmogiškuosius išteklius viešajame
sektoriuje.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius, administracijos
padalinių vadovai

2009 - 2010

Panevėžio rajono biudžetinėse įstaigose
pakėlusiųjų kvalifikaciją darbuotojų
skaičius.

1.2.1.7.

Įgyvendinti projektą „E-valdžios paslaugų sistemos
sukūrimas Panevėžio rajone“.

Informacinių technologijų
skyrius, Panevėžio rajono
savivaldybės administracijos
padalinių vadovai.

2009 - 2013

Teikiamų 3 ir 4 brandos lygio paslaugų
rūšių skaičius.

1.2.1.8.

Įgyvendinti projektą „E-demokratijos paslaugų
sistemos sukūrimas Panevėžio rajone“.

Informacinių technologijų
skyrius.

2009 - 2013

Patobulinta dokumentų paieškos sistema,
sudaryta galimybė komentuoti dokumentų
projektus.

1.2.1.9.

Reguliariai, kas du metus, atlikti Savivaldybės
gyventojų apklausas, siekiant išsiaiškinti jų
nuomonę apie Savivaldybės teikiamas paslaugas.

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas, seniūnijos.

2010, 2012,
2014

Atliktų apklausų skaičius.

1.2.1.10.

Sukurti ir įgyvendinti priemones, kurios padėtų
efektyviai organizuoti veiklą seniūnaičiams.

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas, Personalo
skyrius.

2009 - 2010

Parengtas priemonių sąrašas.
Įgyvendintos priemonės.
Gyventojų pasitenkinimas seniūnaičių
darbu.

5

2009 - 2010

Įdiegta sistema.
Apmokyta dirbti darbuotojų, proc.

2009

Įdiegta sistema.
Apmokyta dirbti darbuotojų, proc.

1.2.2. uždavinys. Aktyvinti bendruomenių veiklą.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

1.2.2.1.

Organizuoti kasmetines apklausas dėl
bendruomenių poreikių.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius.

2009 - 2015

Parengta apklausos rezultatų analizė

1.2.2.2.

Skatinti ir remti bendruomenių kūrimąsi ir
vystymąsi, savitarpio ryšius.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius.

2009 - 2015

Veikiančių bendruomenių skaičius.

1.2.2.3.

Sudaryti sąlygas bendruomenių ir Vietos veiklos
grupės veiklai.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius.

2009 - 2015

Rekonstruota ir pritaikyta bendruomenių
veiklai pastatų, vnt.

1.2.2.4.

Remti bendruomenių ir Vietos veiklos grupės
iniciatyvas.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius.

2009
2009 - 2015

Parengta rėmimo tvarka.
Paremtas bendruomenių projektų skaičius.

1.2.2.5.

Rengti bendruomenių mokymus.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius.

2009 - 2015

Organizuotų mokymų skaičius.

1.2.2.6.

Stiprinti bendradarbiavimo ryšius tarp valstybinio,
privataus, NVO sektorių ir užsienio partnerių.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius, Jaunimo reikalų
koordinatorius (vyr.
specialistas)

2009 - 2015

Vykdytų projektų skaičius.

1.2.2.7.

Sudaryti sąlygas rajono NVO atstovams ES NVO
pažinimui.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius, Jaunimo reikalų
koordinatorius (vyr.
specialistas).

2009 - 2015

Organizuotų priemonių skaičius.

1.2.2.8.

Organizuoti kasmetinį aktyviausios bendruomenės
pagerbimą.

Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius.

2009 - 2015

Organizuotas pagerbimas.
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1.3. tikslas. Saugoti ir puoselėti rajono kultūrines tradicijas.
1.3.1. uždavinys. Didinti kultūrinių įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą ir patrauklumą.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

1.3.1.1.

Didinant veiklos efektyvumą, aprūpinti kultūros
įstaigas šiuolaikinėmis priemonėms (instrumentais,
įranga ir kt.).

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, kultūros įstaigos.

2009 - 2015

Įsigytų instrumentų, įrangos skaičius.

1.3.1.2.

Kompiuterizuoti ir modernizuoti bibliotekas.

Viešoji biblioteka.

2009 - 2015

Kompiuterizuotų bibliotekų skaičius.
Modernizuotų bibliotekų skaičius.

1.3.1.3.

Prenumeruoti Lietuvos ir pasaulines visateksčių
duomenų bazes.

Viešoji biblioteka.

2009 - 2015

Prenumeruojamų duomenų bazių skaičius

1.3.1.4.

Renovuoti ir modernizuoti bibliotekų pastatus.

Viešoji biblioteka.

2009 - 2015

Renovuotų ir (arba) modernizuotų
bibliotekų pastatų skaičius.

1.3.1.5.

Renovuoti ir modernizuoti kultūros centrus.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Renovuotų pastatų skaičius.
Atnaujintos įrangos skaičius.

1.3.1.6.

Renovuoti ir modernizuoti muziejus.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Renovuotų muziejų skaičius.
Muziejų, kuriuose atnaujinta įranga,
skaičius.

1.3.1.7.

Gerinti Linų muziejaus Stultiškiuose ir
Knygnešystės muziejaus Ustronės viensėdžio
infrastruktūrą.

Krekenavos regioninis parkas,
Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2010

Įgyvendintas projektas.

1.3.1.8.

Kurti bibliotekų internetines svetaines.

Viešoji biblioteka.

2009 - 2015

Sukurtų interneto svetainių skaičius.

1.3.1.9.

Sukurti sistemą padedančią užtikrinti pavėžėjimo
paslaugas, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų
prieinamumą.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Sukurta sistema.
Bendruomenės pasitenkinimas kultūros
paslaugų prieinamumu.

1.3.1.10.

Įsteigti juridinį statusą turinčią įstaigą muziejų
veiklai.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009
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Įsteigta juridinį statusą turinti įstaiga
muziejų veiklai.

1.3.1.11.

Įsteigti naujus trūkstamus etatus kultūros įstaigoms.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Įsteigti etatai.

1.3.1.12.

Remti bendradarbiavimo su užsienio partneriais
kultūrines veiklas.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Bendrų projektų skaičius.
Dalyvių skaičius.

1.3.1.13.

Kompiuterizuoti kultūros centrus.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Kompiuterių kultūros centruose skaičius.

1.3.1.14.

Kompiuterizuoti muziejus.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2010 - 2015

Kompiuterizuotų muziejų skaičius.

1.3.1.15.

Skatinti naujų kultūrinių veiklų kūrimąsi ir teikimą.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009
2010 - 2015

Parengta skatinimo programa.
Naujas veiklas teikiantys subjektai

1.3.2. uždavinys. Formuoti rajono kultūrinį identitetą.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

1.3.2.1.

Nustatyti rajono kultūrinį identitetą.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2010 - 2011

Atliktas tyrimas.

1.3.2.2.

Įamžinti istorines vietas.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Sudaryta programa.
Įamžintų vietų skaičius (palyginti su
įamžintinomis).

1.3.2.3.

Paminėti rajonui svarbias datas.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Organizuoti paminėjimai.

1.3.2.4.

Skaitmeninti Panevėžio rajono kultūros paveldo
objektus.

Vyr. specialistas paveldui.

2010

Į skaitmeninę aplinką perkeltų kultūros
paveldo objektų skaičius.

1.3.2.5.

Remti vėjo malūnų konservavimą ir eksponavimą
kaip kraštovaizdžio vertybes.

Vyr. specialistas paveldui.

2009 - 2015

Vėjo malūnų konservavimui ir (arba)
eksponavimui skirtas rėmimas, tūkst. Lt.

1.3.2.6.

Remti tradicinių medžio architektūros paveldo
objektų išsaugojimą.

Vyr. specialistas paveldui,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009 - 2015

Parengta rėmimo tvarka.
Restauruotų medžio architektūros paveldo
objektų skaičius.
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1.3.2.7.

Finansuoti Krekenavos miestelio viešųjų erdvių
saugomose istorinėse dalyse tvarkymą.

Seniūnas, vyr. specialistas
paveldui.

2009 - 2015

Atliktų darbų sąrašas.
Tvarkymui skirtas finansavimas, tūkst. Lt

1.3.2.8.

Finansuoti Ramygalos miesto viešųjų erdvių
saugomose istorinėse dalyse tvarkymą.

Seniūnas, vyr. specialistas
paveldui.

2009 - 2015

Atliktų darbų sąrašas.
Tvarkymui skirtas finansavimas, tūkst. Lt

1.3.2.10.

Atgaivinti turgaus tradicijas rajono miesteliuose.

Seniūnijos.

2009 - 2015

Įrengtų turgaviečių skaičius.
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II PRIORITETAS. SVEIKA, SAUGI IR ŠVARI APLINKA
2.1 tikslas. Suformuoti rajone socialiai saugią aplinką.
2.1.1 uždavinys. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir apimtis.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.1.1.1.

Įkurti rajone savarankiško gyvenimo namus.

Socialinės paramos skyrius,
Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius, Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2010

Pritaikytos patalpos savarankiško gyvenimo
namams.
Paslaugas gaunančių asmenų skaičius
(procentas nuo pateikusių prašymus gauti
paslaugas).

2.1.1.2.

Pradėti teikti dienos socialinės globos paslaugas
rizikos grupės vaikams siekiant suformuoti
savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Socialinės paramos skyrius,
Kultūros, švietimo ir sporto
skyrius, Investicijų ir užsienio
ryšių skyrius, Vietinio ūkio
skyrius.

2010 - 2013

Įsteigti dienos socialinės globos centrai bent
trijose seniūnijose.
Rizikos grupės vaikų, gaunančių dienos
socialinės globos paslaugas, procentas nuo
bendro rizikos grupės vaikų skaičiaus.

2.1.1.3.

Išplėtoti socialinių paslaugų, teikiamų namuose,
spektrą ir apimtis.

Socialinės paramos skyrius.

2009 - 2013

Socialinių paslaugų, teikiamų namuose,
rūšių sąrašas.
Asmenų, gaunančių socialinės globos
paslaugas namuose, procentas nuo
pateikusių prašymus gauti šias paslaugas
skaičiaus.

2.1.1.4.

Išplėtoti dienos užimtumo paslaugų neįgaliesiems
apimtis.

Socialinės paramos skyrius.

2010 – 2013

Asmenų, kuriems teikiamos dienos
užimtumo paslaugos, procentas nuo
pateikusių prašymus gauti šias paslaugas.

2.1.1.5.

Kelti socialinių darbuotojų kvalifikaciją siekiant
suteikti jiems psichologijos ir bendravimo su
socialiai remtinais asmenimis žinių.

Socialinės paramos skyrius.

2009 - 2015

Mokymuose dalyvavusių socialinių
darbuotojų skaičius.

2.1.1.6.

Modernizuoti VšĮ Krekenavos PSPC filialo
Krekenavos socialinės globos namų infrastruktūrą,

Socialinės paramos skyrius,
Vietinio ūkio skyrius.

2010 - 2012

Įrengtas liftas.
Atskirtos socialinės globos ir sveikatos
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pritaikant ją neįgaliųjų poreikiams ir įrengiant
atskiras patalpas socialinės globos paslaugai teikti.
2.1.1.7.

Kapinių plėtra

priežiūros paslaugų teikimo patalpos.
Architektūros skyrius, Vietinio
ūkio skyrius.

2009 - 2015

Parengtas plėtros planas.
Atlikta kapinių inventorizacija.

2.1.2 uždavinys. Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis į pilnavertį gyvenimą.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.1.2.1.

Padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Socialinės paramos skyrius,
seniūnijos, bendruomenės.

2009 - 2015

Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius.

2.1.2.2.

Pritaikyti rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų
įstaigų infrastruktūrą neįgaliesiems.

Socialinės paramos skyrius,
Savivaldybės gydytojas,
Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Neįgaliesiems pritaikytų įstaigų
(įskaičiuojant filialus) procentas nuo bendro
įstaigų (įskaičiuojant filialus) skaičiaus.

2.1.2.3.

Organizuoti neįgalių asmenų ir asmenų, atitrūkusių
nuo darbo rinkos kvalifikacijos kėlimą ir
perkvalifikavimą.

Socialinės paramos skyrius,
Panevėžio miesto (rajono)
darbo birža.

2009 - 2015

Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius.

2.1.3 uždavinys. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais diegti efektyvias nusikalstamumo ir nelamingų atsitikimų prevencijos priemones.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.1.3.1.

Padidinti patruliuojančių policijos ekipažų skaičių
rajone siekiant sutrumpinti maksimalų patekimo į
įvykio vietą laiką.

Panevėžio apskrities policijos
komisariatas (Panevėžio rajono
skyrius), Savivaldybės
administracija.

2010

Patruliuojančių policijos ekipažų skaičiaus
padidinimas iki 7.
Policijos ekipažo atvykimo į įvykio vietą
maksimalus laiko sutrumpėjimas.

2.1.3.2.

Skatinti policijos rėmėjų veiklą rajono
bendruomenėse.

Panevėžio apskrities policijos
komisariatas (Panevėžio rajono
skyrius), Savivaldybės

2009 - 2015

Rajono bendruomenių, vykdančių policijos
rėmėjų veiklą, procentas nuo bendro
bendruomenių skaičiaus.
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administracija.
2.1.3.3.

Aprūpinti pažeidžiamiausius rajono gyventojus
saugumą užtikrinančiomis priemonėmis (pagalbos
iškvietimo įrenginiais, šviestuvais su judesio
davikliais).

Panevėžio apskrities policijos
komisariatas (Panevėžio rajono
skyrius), Savivaldybės
administracija.

2009 - 2015

Pažeidžiamų gyventojų (senų, vienišų
asmenų gyvenančių vienkiemiuose),
aprūpintų saugumą užtikrinančiomis
priemonėmis, procentas nuo bendro
pažeidžiamų gyventojų skaičiaus.

2.1.3.4.

Vykdyti saugaus eismo švietėjiškas akcijas rajono
ugdymo įstaigose ir bendruomenėse.

Panevėžio apskrities policijos
komisariatas (Panevėžio rajono
skyrius), Savivaldybės
administracija.

2009 - 2015

Akcijose dalyvavusių asmenų skaičius.

2.1.3.5.

Parengti gatvių apšvietimo įrengimo priemonių
planą ir jį įgyvendinti, pirmiausiai numatant
apšviesti potencialiai kriminogeniniu ir eismo
požiūriu nesaugias vietas.

Vietinio ūkio skyrius,
seniūnijos.

2009
2009 - 2015

Patvirtintas priemonių planas.
Įrengta gatvių apšvietimo ruožų, km.

2.1.3.6.

Parengti susisiekimo sistemų ir pėsčiųjų takų
specialųjį planą

Architektūros skyrius, Vietinio
ūkio skyrius, seniūnijos.

2009-2015

Parengtas specialusis planas.

2.2 tikslas. Mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą.
2.2.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas laiku gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.2.1.1.

Skatinti privačios pirminės asmens sveikatos
priežiūros paslaugų įstaigų/kabinetų kūrimąsi
rajono gyvenvietėse.

Savivaldybės gydytojas.

2009 - 2015

Įsikūrusių privačios pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų įstaigų
(kabinetų) skaičius.
Pacientų, prisirašiusių prie privačių ir
viešųjų pirminės sveikatos priežiūros
įstaigų, skaičiaus santykis (proc.).

2.2.1.2.

Užtikrinti rajono gyventojams galimybę laiku gauti
greitosios medicinos pagalbos paslaugas,
naudojantis Apskrities greitosios medicinos pagalbos

Savivaldybės gydytojas,
Panevėžio apskrities viršininko

2009 - 2011

Įsteigta Apskrities greitosios medicinos
pagalbos dispečerinė.
Vidutinis greitosios medicinos pagalbos
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dispečerinės paslaugomis.

administracija.

ekipažo patekimo į įvykio vietą laikas
(rodiklio gerėjimas).

2.2.1.3.

Diegti sveikatos priežiūros įstaigose e-sveikatos
technologijas.

Savivaldybės gydytojas,
sveikatos priežiūros įstaigos.

2010 - 2013

Įstaigų (įstaigų filialų), įdiegusių e-sveikatos
technologijas, procentas nuo bendro
įstaigų/įstaigų filialų skaičiaus.
E-sveikatos paslaugomis (elektronine
registracija besinaudojančių pacientų
skaičius).

2.2.1.4.

Įgyvendinti Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninės modernizavimo II-ąjį etapą
siekiant išplėsti palaikomojo gydymo paslaugų
sunkiems ligoniams apimtį ir įsteigti globos skyrių.

Savivaldybės gydytojas,
Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2010

Įgyvendintas renovacijos projektas.
Pacientų, kuriems teikiamos palaikomojo
gydymo paslaugos skaičius (lyginant su
skaičiumi iki įgyvendinus projektą).

2.2.1.5.

Pritaikyti VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos
priežiūros centro teritoriją ligonių poilsiui ir
sveikatos stiprinimui.

Savivaldybės gydytojas, VšĮ
Krekenavos pirminės sveikatos
priežiūros centras.

2010 - 2011

Įrengta takų pasivaikščiojimui, m.
Įrengta suolelių.

2.2.1.6.

Išplėsti slaugos paslaugų, teikiamų pacientų
namuose, apimtis, įkuriant slaugos namuose
tarnybas prie palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninių ir ambulatorijų bei šeimos gydytojų
kabinetų.

Savivaldybės gydytojas,
Socialinės paramos skyrius,
Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Įsteigtos 7 tarnybos.
Pacientų, kuriems slaugos paslaugos
teikiamos namuose, skaičius.

2.2.1.7.

Aprūpinti rajono asmens sveikatos priežiūros
įstaigas modernia medicinine įranga.

Savivaldybės gydytojas,
sveikatos priežiūros įstaigos.

2009 - 2013

Sveikatos priežiūros įstaigų (įstaigų filialų),
pilnai aprūpintų valstybines medicinos
normas atitinkančia įranga, proc. nuo
bendro įstaigų/įstaigų filialų skaičiaus.

2.2.1.8.

Kelti rajono sveikatos priežiūros sistemos
darbuotojų kvalifikaciją.

Savivaldybės gydytojas,
sveikatos priežiūros įstaigos.

2010 - 2013

Kvalifikaciją kėlusių rajono sveikatos
priežiūros sistemos darbuotojų procentas
nuo bendro darbuotojų skaičiaus.
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2.2.2 uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros veiklą.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.2.2.1.

Įrengti patalpas, pritaikant jas BĮ Panevėžio rajono
visuomenės sveikatos biurui.

Savivaldybės gydytojas,
Vietinio ūkio skyrius, BĮ
Panevėžio rajono visuomenės
sveikatos biuras.

2009 - 2010

Įrengtos patalpos.

2.2.2.2.

Suformuoti skaitmeninę rajono gyventojų sveikatos
būklės rodiklių stebėsenos duomenų bazę.

Savivaldybės gydytojas, BĮ
Panevėžio rajono visuomenės
sveikatos biuras.

2009 - 2010

Suformuota duomenų bazė.

2.2.2.3.

Vykdyti susirgimų onkologinėmis ligomis
profilaktikos ir prevencijos priemones

Savivaldybės gydytojas,
Sveikatos priežiūros įstaigos.

2009 - 2015

Profilaktiškai patikrintų asmenų skaičius
(kasmet).
Prevencinėse akcijose dalyvavusių asmenų
skaičius.

2.2.2.4.

Vykdyti psichikos ligų ir jų pasekmių prevenciją

Savivaldybės gydytojas, VšĮ
Panevėžio rajono savivaldybės
poliklinikos Psichikos
sveikatos centras.

2009 - 2015

Projektuose (programose) dalyvavusių
asmenų skaičius.

2.2.2.5.

Vykdyti gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimus
(aplinkos taršos stebėseną (monitoringą), kastinių
šulinių vandens, rekreacinių vandenų, erkių
paplitimo ir pan.) ir apie jų rezultatus nuolat
informuoti visuomenę.

Savivaldybės gydytojas,
Architektūros skyrius
(Ekologas).

2009 - 2015

Atlikta tyrimų (kasmet).
Pateikta visuomenei informacinių
pranešimų.
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2.2.3 uždavinys. Formuoti gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.2.3.1.

Sudaryti rajono gyventojams palankias sąlygas
sportuoti įrengiant sporto aikšteles ir sporto sales
prie švietimo įstaigų ir seniūnijose.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, Vietinio ūkio skyrius,
Investicijų ir užsienio ryšių
skyrius.

2009 - 2015

Įrengta sporto aikštelių.

2.2.3.2.

Vykdyti sveiko maisto populiarinimo programas
rajono švietimo įstaigose.

Savivaldybės gydytojas,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Vykdomų projektų (programų) skaičius.
Į projektus (programas) įtrauktų asmenų
skaičius.

2.2.3.3.

Įtraukti kuo daugiau rajono gyventojų į
organizuojamus sporto ir sveikatingumo renginius

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, seniūnijos.

2009 - 2015

Organizuota sporto ir sveikatingumo
renginių (kasmet).
Renginių dalyvių skaičiaus augimas, proc.

2.2.3.4.

Nuolat tirti žalingų įpročių paplitimo mastą rajono
gyventojų tarpe ir kryptingai vykdyti žalingų
įpročių prevenciją.

Savivaldybės gydytojas, BĮ
Panevėžio rajono visuomenės
sveikatos biuras.

2009 - 2015

Atlikta tyrimų, įgyvendinta prevencinių
programų (projektų), į programas
(projektus) įtrauktų rajono gyventojų
procentas (nuo bendro gyventojų skaičiaus).

2.2.3.5.

Organizuoti seminarus rajono gyventojams apie
sveiką gyvenimo būdą, labiausiai paplitusių ligų
prevenciją ir profilaktiką.

Savivaldybės gydytojas, BĮ
Panevėžio rajono visuomenės
sveikatos biuras.

2010 - 2015

Organizuota seminarų (kasmet).
Seminarų dalyvių skaičius.
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2.3 tikslas. Siekti ekologiškai švarios gyvenamosios aplinkos.
2.3.1 uždavinys. Mažinti gamtinės ir gyvenamosios aplinkos užterštumą.
Eil. Nr.
2.3.1.1.

Priemonė
Integruoti rajono atliekų tvarkymo sistemas į
regioninę atliekų tvarkymo sistemą.

Atsakingi vykdytojai
Architektūros skyrius
(Ekologas)

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2009 - 2011

Įrengtas sąvartynas.
Rekultivuotų sąvartynų skaičius.
Įvesta rinkliava už atliekų išvežimą.
Parengta ir įgyvendinama stambiųjų atliekų
surinkimo iš gyventojų tvarka.

UAB “Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo centras”,.
2.3.1.2.

Sukurti buitinių atliekų surinkimo iš sodininkų ir
kooperatinių garažų bendrijų sistemą.

Architektūros skyrius
(Ekologas).

2009 - 2013

Sodininkų bendrijų, prisijungusių prie
konteinerinės atliekų tvarkymo sistemos,
skaičius.
Kooperatinių garažų bendrijų, prisijungusių
prie konteinerinės atliekų tvarkymo
sistemos, skaičius.

2.3.1.3.

Užtamponuoti bešeimininkius vandens gręžinius
siekiant apriboti požeminio vandens taršą.

Architektūros skyrius
(Ekologas).

2009 - 2015

Patikslintas bešeimininkių gręžinių sąrašas.
Užtamponuotas 21 bešeimininkis vandens
gręžinys.

2.3.1.4.

Rekonstruoti esamus lietaus nuotekų tinklus ir
parengti techninę dokumentaciją dėl lietaus
nuotekų tinklų plėtros.

Vietinio ūkio skyrius,
Architektūros skyrius
(Ekologas).

2009 - 2015

Rekonstruota lietaus nuotekų tinklų, km.
Parengta lietaus nuotekų tinklų plėtros
techninė dokumentacija.

2.3.1.5.

Inventorizuoti kenksmingos medžiagos – asbestonaudojimo vietas ir šalinti jo turinčias medžiagas iš
gyvenamosios aplinkos.

Vietinio ūkio skyrius,
Architektūros skyrius
(Ekologas).

2009 - 2015

Atlikta inventorizacija.
Pašalinta asbesto turinčių statybinių ir kitų
medžiagų, t.

2.3.1.6.

Kaupti duomenis apie rajono teritorijoje esančius
nebenaudojamus ir apleistus pastatus ir,
bendradarbiaujant su savininkais, juos
užkonservuoti, nugriauti ar panaudoti kitoms
reikmėms.

Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Suformuota ir nuolat atnaujinama duomenų
bazė.
Nebenaudojamų ir apleistų pastatų skaičius.
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2.3.1.7.

Rekonstruoti hidrotechninius statinius.

Architektūros skyrius
(Ekologas), Vietinio ūkio
skyrius.

2009 - 2015

Rekonstruotų hidrotechnikos įrenginių
skaičius.
Blogos būklės (rekonstruotinų)
hidrotechninių statinių procentas nuo bendro
hidrotechninių statinių skaičiaus.

2.3.1.8.

Užterštų teritorijų identifikavimas ir išvalymas nuo
praeities taršos

Architektūros skyrius
(Ekologas), Vietinio ūkio
skyrius.

2009 - 2015

Identifikuotų užterštų teritorijų skaičius.
Nuo praeities taršos išvalytų teritorijų
skaičius.

2.3.2 uždavinys. Pritaikyti gamtinę aplinką rekreacijos poreikiams
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.3.2.1.

Išvalyti rajono vandens telkinius bei tvenkinius

Architektūros skyrius
(Ekologas), Vietinio ūkio
skyrius.

2009 - 2015

Parengta vandens telkinių išvalymo
dokumentacija.
Išvalytų telkinių bei tvenkinių skaičius.

2.3.2.3.

Sutvarkyti rekreacijai tinkamų vandens telkinių
pakrantes, įrengiant jose poilsio infrastruktūrą.

Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Vietų, kuriose įrengta poilsio infrastruktūra
(įrengtas paplūdimys, persirengimo kabinos,
suoleliai, laužavietės, lieptai ir pan.)
skaičius.

2.3.2.4.

Pritaikyti gyvenvietėse esamus parkus ir skverus
gyventojų poilsiui, įrengiant poilsio infrastruktūrą.

Architektūros skyrius
(Ekologas), seniūnijos,
Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Sutvarkytų parkų ir skverų skaičius
(kasmet).

2.3.3 uždavinys. Skatinti gyventojus tausoti gamtinę aplinką
Eil. Nr.
2.3.3.1.

Priemonė
Skatinti rajono gyventojus rūšiuoti atliekas.

Atsakingi vykdytojai
Architektūros skyrius
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Įgyvendinimo
terminai
2009 - 2015

Priemonės įgyvendinimo rodikliai
Organizuota renginių (seminarų, akcijų).

(Ekologas),

Įrengta atliekų rūšiavimo konteinerių
(plastikui, popieriui, stiklui).

UAB “Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo centras”.
2.3.3.2.

Organizuoti gražiausiai tvarkomos aplinkos
(gyvenamųjų namų, švietimo įstaigų ir kt.)
konkursus, siekiant paskatinti gyventojus, įstaigas
ir įmones apželdinti savo teritorijas.

Architektūros skyrius
(Ekologas), Švietimo, kultūros
ir sporto skyrius.

2009 - 2015

Organizuota renginių.
Įsteigta nominacijų.

2.3.3.3.

Organizuoti gyventojų informavimą ir ekologinio
švietimo akcijas apie elgesį gamtoje.

Architektūros skyrius
(Ekologas), Švietimo, sporto ir
kultūros skyrius.

2009 - 2015

Įrengta informacinių stendų.
Išplatinta informacinių pranešimų;
organizuota akcijų.

2.4 tikslas. Modernizuoti rajono komunalinio ūkio infrastruktūrą ir paslaugų teikimą
2.4.1 uždavinys. Sudaryti rajono gyventojams galimybę gauti geros kokybės geriamąjį vandenį.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.4.1.1.

Parengti dokumentus dėl vieno viešojo vandens
tiekėjo ir viešojo vandens tiekimo teritorijų ribų
nustatymo, parengti ir įgyvendinti vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rajono
teritorijoje plėtros planą.

Vietinio ūkio skyrius, Viešasis
vandens tiekėjas, Architektūros
skyrius (Ekologas).

2009 - 2014

Nustatytas vienas viešasis vandens tiekėjas.
Parengtas vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros rajono teritorijoje
plėtros planas.

2.4.1.2.

Įrengti arba rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų
tinklus Panevėžio rajono teritorijoje.

Vietinio ūkio skyrius,
Architektūros skyrius
(Ekologas), Viešasis vandens
tiekėjas.

2009 - 2015

Atnaujinta vandentiekio tinklų, km.
Įrengta naujų vandentiekio tinklų, km.
Atnaujinta nuotekų tinklų, km.
Įrengta naujų nuotekų tinklų, km.

2.4.1.3.

Įrengti vandens nugeležinimo įrenginius siekiant
pagerinti geriamojo vandens kokybę gyventojams,
kurie naudojasi centralizuotai tiekiamu geriamuoju
vandeniu.

Vietinio ūkio skyrius,
Architektūros skyrius
(Ekologas).

2009 - 2015

Įrengta vandens nugeležinimo įrenginių.
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2.4.2 uždavinys. Modernizuoti rajono šilumos ūkį ir skatinti gyventojus būstuose diegti energiją taupančias priemones.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2.4.2.1.

Modernizuoti rajono šilumos ūkį.

Vietinio ūkio skyrius.

2009 – 2013

Parengta techninės dokumentacijos paketų;
Rekonstruota katilinių;
Rekonstruota šilumos tiekimo tinklų, km.

2.4.2.2.

Išplėtoti rajone dujotiekio tinklus.

Vietinio ūkio skyrius, AB
“Lietuvos dujos”.

2009 – 2015

Gyventojų, prisijungusių gamtinių dujų
tiekimo tinklų, skaičius.

2.4.2.3.

Skatinti daugiabučių namų gyventojus steigti
daugiabučių namų savininkų bendrijas (DNSB) ir
įgyvendinti šiluminės renovacijos projektus.

Vietinio ūkio skyrius.

2009 – 2015

Rajone veikiančių DNSB skaičius;
Įgyvendinta daugiabučių namų šiluminės
renovacijos projektų.
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III PRIORITETAS. KONKURENCINGAS ŪKIS.
3.1 tikslas. Sudaryti sąlygas tolygiai ir darniai ekonominei plėtrai.
3.1.1 uždavinys. Didinti patrauklumą užsienio ir vidaus investicijoms.
Eil. Nr.
3.1.1.1.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Parengti ir patvirtinti Ramygalos miesto ir miestelių Architektūros skyrius.
bendruosius planus.

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

2009

Parengtas miesto ir miestelių bendrųjų planų
rengimo eiliškumo sąrašas.
Parengti ir patvirtinti bendrieji planai.

2009 – 2015
3.1.1.2.

Parengti ir patvirtinti gyvenviečių bendruosius ir
specialiuosius planus

Architektūros skyrius.

2009
2009 – 2015

Parengtas gyvenviečių bendrųjų planų
rengimo eiliškumo sąrašas.
Parengti ir patvirtinti bendrieji planai.

3.1.1.3.

Parengti ir patvirtinti Panevėžio aplinkkelio
intensyvios plėtros teritorijos nuo Panevėžio miesto
iki magistralinio kelio (VIA BALTICA) A9/272
specialųjį planą.

Architektūros skyrius.

2009 – 2010

Parengtas ir patvirtintas specialusis planas.

3.1.1.4.

Parengti ir patvirtinti Panevėžio rajono
savivaldybės specialųjį vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo planą.

Architektūros skyrius, Vietinio
ūkio skyrius.

2012 – 2013

Parengtas ir patvirtintas specialusis planas.

3.1.1.5.

Parengti ir patvirtinti Panevėžio rajono
savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą.

Architektūros skyrius, Vietinio
ūkio skyrius.

2009 – 2015

Parengtas ir patvirtintas specialusis planas.

3.1.1.6.

Parengti ir patvirtinti rekreacinių teritorijų plėtros
specialiuosius planus

Architektūros skyrius.

2012 – 2013

Parengti ir patvirtinti specialieji planai.

3.1.1.7.

Parengti ir patvirtinti Panevėžio rajono
savivaldybės gamtinių dujų tiekimo specialųjį
planą.

Architektūros skyrius, Vietinio
ūkio skyrius.

2013 – 2015

Parengtas ir patvirtintas specialusis planas.

3.1.1.8.

Koreguoti Pakelės infrastruktūros plėtros specialųjį
planą.

Architektūros skyrius.

2009 – 2015

Atlikta specialiojo plano korekcija.
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3.1.1.9.

Parengti ir patvirtinti Paveldo objektų apsaugos
specialųjį planą.

Architektūros skyrius, vyr.
specialistas paveldui.

2009

Parengtas ir patvirtintas specialusis planas.

3.1.1.10.

Parengti ir patvirtinti Panevėžio rajono teritorijoje
esančių vandens telkinių pakrančių apsaugos
specialųjį planą.

Architektūros skyrius

2012 – 2013

Parengtas ir patvirtintas specialusis planas.

3.1.1.11.

Parengti ir patvirtinti Vandenviečių teritorijų
apsaugos zonų specialiuosius planus.

Architektūros skyrius

2009 – 2012

Parengtas ir patvirtintas specialusis planas

3.1.1.12.

Sukurti interaktyvų investicijų žemėlapį.

Investicijų ir užsienio skyrius

2009

Veikiantis interaktyvus investicijų
žemėlapis.

3.1.1.13.

Skatinti aerodromų veiklą.

Investicijų ir užsienio skyrius,
Panevėžio miesto savivaldybė,
aerodromų savininkai.

2010- 2015

Įgyvendintos skatinimo priemonės.

3.1.1.14.

Remti pramoninių zonų kūrimąsi ir plėtrą.

Investicijų ir užsienio skyrius.

2009 – 2015

Veikiančių subjektų skaičius.
Įkurtų darbo vietų skaičius.

3.1.1.15.

Modernizuoti Panevėžio rajono geografinę
informacinę sistemą (GIS).

Informacinių technologijų
skyrius.

2009 – 2015

Vartotojų skaičius.
Paslaugų skaičius.

3.1.1.16.

Nustatyti tikslinės informacinės literatūros (tarp jų
ir e. formate) apimtį bei užtikrinti jos sklaidą per
masines informacijos priemones.

Žemės ūkio skyrius, Investicijų
ir užsienio ryšių skyrius.

2009 – 2015

Parengtas būtinų leidinių sąrašas.
Paviešintos informacijos priemonės.

3.1.1.17.

Kaimo vietovių viešosios infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra.

Vietinio ūkio skyrius

2009 – 2015

Atnaujintų objektų skaičius.

3.1.2. uždavinys. Skatinti kooperaciją tarp ūkio subjektų ir viešojo sektoriaus.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

3.1.2.1.

Periodiškai vykdyti įmonių apklausą, siekiant
nustatyti trukdžius verslui.

Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius.

2009, 2011,
2013, 2015

Atliktų apklausų analizių skaičius.

3.1.2.2.

Kasmet išrinkti ir apdovanoti nusipelniusius rajonui

Ekonomikos ir turto valdymo

2010 - 2015

Organizuotas apdovanojimų renginys.
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verslininkus.

skyrius.

3.1.2.3.

Rengti ir (arba) remti konferencijas, seminarus,
misijas ir (arba) panašius renginius, skatinančius
partnerystę.

Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius, Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Renginių skaičius.

3.1.2.4.

Skatinti bei remti kooperatinės veiklos plėtrą žemės
bei miškų ūkyje, melioracijos sistemų naudotojų
asociacijų steigimą.

Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Įsteigtų asociacijų skaičius.

3.1.2.5.

Remti žemės konsolidavimo projektų paruošimą ir
jų įgyvendinimą.

Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Paremtų projektų skaičius.

3.1.3. uždavinys. Vystyti susisiekimo infrastruktūrą, įtakojančią ūkio konkurencingumą.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

3.1.3.1.

Inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti savivaldybei
priklausantį turtą (kelius, gatves, tiltus).

Vietinio ūkio skyrius,
seniūnijos, savivaldybės
biudžetinės įstaigos.

3.1.3.2.

Parengti vietinių kelių sutvarkymo planą 20092015 m.

Vietinio ūkio skyrius,
seniūnijos.

2009

3.1.3.3.

Rekonstruoti miestelių ir kaimų gatves, jas
išasfaltuojant.

Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Kasmet išasfaltuota po 5 km gatvių.

3.1.3.4.

Remontuoti pėsčiųjų tiltus.

Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Rekonstruoti septyni tiltai.

3.1.3.5.

Vykdyti tiltų remontą.

Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Suremontuoti trys tiltai.
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2009 - 2015

Priemonės įgyvendinimo rodikliai
Atlikta inventorizacija.

Parengtas ir patvirtintas planas.

3.1.4. uždavinys. Skatinti ūkio subjektus gaminti pranašumą turinčią produkciją.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

3.1.4.1.

Nustatyti ir viešinti darbo jėgos perkvalifikavimo
poreikį.

Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius, Panevėžio darbo
birža.

2009, 2011,
2013, 2015

Atliktas tyrimas.

3.1.4.2.

Organizuoti verslininkų konsultavimą bei mokymą.

Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius.

2009 - 2015

Surengtų mokymų skaičius.
Mokymuose dalyvavusių skaičius.

3.1.4.3.

Skatinti profesinio mokymo ir informavimo veiklą
apie žemės ūkį.

Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Organizuotų renginių skaičius;
Mokymuose/seminaruose dalyvavusių
žemės ūkio subjektų skaičius.

3.1.4.4.

Teikti finansinę paramą rajono verslininkams.

Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius.

2009 - 2015

Suteikta paramos, tūkst. Lt.
Gavusių paramą ūkio subjektų skaičius.

3.1.4.5.

Remti dalyvavimą misijose, konkursuose ir
parodose.

Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius, Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Paremtų priemonių skaičius.

3.1.4.6.

Skatinti ekologiškai švarios produkcijos gamybą.

Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Ne mažiau kaip 2,8 proc. visų žemės ūkio
naudmenų ploto skirta ekologinei
žemdirbystei.
Ekologinių produktų tiekimo projektai.

3.1.4.7.

Rekonstruoti ir modernizuoti melioracijos sistemas.

Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Įgyvendintų melioracijos projektų skaičius.
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3.1.5. uždavinys. Skatinti pradėti verslą.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

3.1.5.1.

Organizuoti mokymus ir seminarus norintiems
pradėti savo verslą ar naujai įsikūrusioms įmonėms.

Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius.

2009 - 2015

Apmokytų dalyvių skaičius.

3.1.5.2.

Skatinti jaunų ūkininkų kūrimąsi ir plėtrą.

Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Vykdytų skatinimo priemonių sąrašas.
Jaunų ūkininkų gavusių paramą skaičius.

3.2. tikslas. Skatinti rajono vystymąsi, ypatingą dėmesį skiriant kaimo atnaujinimui.
3.2.1. uždavinys. Skatinti netradicinius žemės ūkio verslus ir alternatyvius žemės ūkiui verslus.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

3.2.1.1.

Organizuoti mokymus ir informacijos sklaidą
masinės informacijos priemonėse apie galimas
alternatyvias veiklas.

Žemės ūkio skyrius,
Konsultavimo biuras,
Ūkininkų sąjunga.

2009 - 2015

Pravestų mokymų ir kitų priemonių
skaičius.

3.2.1.2.

Skatinti apleistos žemės ūkio paskirties žemės
apsodinimą mišku.

Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Apsodintas plotas, ha.

3.2.1.3.

Teikti paramą privačių miškų savininkams ir
valdytojams, investuojantiems į miško ekonominės
vertės didinimą.

Žemės ūkio skyrius.

2009 - 2015

Pravestų mokymų ir kitų priemonių
skaičius.

3.2.1.4.

Skatinti alternatyvios bioenergijos gamybą ir
vartojimą

Žemės ūkio skyrius, Vietinio
ūkio skyrius.

2009 - 2015

Gamintojų ir vartotojų skaičius.

3.2.2. uždavinys. Vystyti atvykstamąjį ir vietos turizmą.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

3.2.2.1.

Pritaikyti turistų bei visuomenės poreikiams
Naudvario dvaro ansamblį.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2015

Pritaikytas turistų bei visuomenės
poreikiams Naudvario dvaro ansamblis.

3.2.2.2.

Restauruoti ir pritaikyti viešojo turizmo reikmėms
Bistrampolio dvaro sodybą.

Bistrampolio valdyba.

2009 - 2015

Restauruota ir pritaikyta viešojo turizmo
reikmėms Bistrampolio dvaro sodyba.

3.2.2.3.

Įgyvendinti projektą „Upytės paveldo objektų
pritaikymas turizmui“.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2010

Sutvarkyta Upytės paveldo objektai ir
pritaikyti turistų lankymui.

3.2.2.4.

Turizmo informacijos bei amatų centro Upytėje
įrengimas

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009

3.2.2.5.

Renovuoti buvusią Slabados malūno užtvanką,
įrengti ir pritaikyti viešosioms reikmėms
poilsiavietę.

Krekenavos regioninis parkas,
Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2010

3.2.2.6.

Įrengti taką ir lieptą prie Rodų koplyčios.

Krekenavos regioninis parkas,
Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009

3.2.2.7.

Įrengti panoraminį apžvalgos bokštą Nevėžio
slėnyje Dobrovolės kaime.

Krekenavos regioninis parkas,
Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2010 - 2013

Įrengtas panoraminis apžvalgos bokštas.

3.2.2.8.

Naujarodžių karjero rekreacinėje teritorijoje įrengti
automobilių aikštelę, aktyviam poilsiui skirtą
rekreacinę įrangą, sporto aikštelę, sutvarkyti
paplūdimį, pakelti vandens lygį 2 m.

Krekenavos regioninis parkas,
Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2013

Įrengta rekreacinė zona, pritaikyta vietinės
bendruomenės bei turistų lankymui.

3.2.2.9.

Įgyvendinti Nevėžio regiono turizmo projektą.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009, 2011 2013

Įrengta dviračių takų, km.

3.2.2.10.

Remti Siaurojo geležinkelio infrastruktūros
gerinimą ir teikiamų paslaugų plėtojimą.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009 - 2015

Siaurojo geležinkelio infrastruktūros
gerinimui ir teikiamų paslaugų plėtojimui
skirtas rėmimas, tūkst. Lt.

3.2.2.11.

Įrengti sanitarinius mazgus prie kultūros ir paveldo
objektų.

Vietinio ūkio skyrius, turto
valdytojai.

2009 - 2015

Įrengtų sanitarinių mazgų skaičius.
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Įsteigtas Turizmo informacijos ir amatų
centras Upytėje.
Renovuota buvusi Slabados malūno
užtvanka.
Įrengta poilsiavietė.
Įrengtas takas ir lieptas prie Rodų koplyčios.

3.2.2.12.

Įrengti privažiavimų bei stovėjimo aikšteles prie
kultūros ir paveldo objektų.

Vietinio ūkio skyrius.

2009 - 2015

Įrengtų privažiavimų bei stovėjimo aikštelių
skaičius.

3.2.2.13.

Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugų
plėtrą Panevėžio rajone.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2013

Atlikta Panevėžio rajono turizmo
infrastruktūros bei paslaugų plėtros studija.

3.2.2.14.

Parengti turistinius-pažintinius maršrutus po
Panevėžio rajoną, įtraukiant žinomas vietoves ir
ekspozicijas.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras,
Krekenavos regioninis parkas.

2009 - 2015

Sukurta naujų turistinių-pažintinių maršrutų.

3.2.2.15.

Finansuoti Turizmo informacinį centrą.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009 - 2015

Turizmo informaciniam centrui skirtas
finansavimas, tūkst. Lt.

3.2.2.16.

Vykdyti rinkodaros priemones (apklausas, tyrimus,
reklamą specializuotuose leidiniuose).

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009 - 2015

Atlikti tyrimai.
Specializuotų leidinių, kuriuose patalpinta
reklama, sąrašas.

3.2.2.17.

Dalyvauti tarptautinėse turizmo ir verslo parodose
Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009 - 2015

Dalyvauta parodose, vnt.

3.2.2.18.

Dalyvauti Nacionalinės turizmo informacinės
sistemos kūrime ir palaikyme.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009 - 2015

Atlikti darbai.

3.2.2.19.

Parengti turizmo vystymo poreikių galimybių
studiją.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009

Naujų subjektų skaičius turizmo sektoriuje.

3.2.2.20.

Parengti ir išleisti regiono enciklopediją.

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.

2009

Išleista enciklopedija.

3.2.2.21.

Parengti ir išleisti turistinį žemėlapį.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009 - 2015

Išleistas turistinis žemėlapis.

3.2.2.22.

Organizuoti seminarus turizmo tema.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009 - 2015

Organizuotų seminarų skaičius.
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3.2.2.23.

Inicijuoti specializuotus susitikimus su Euroinfo
centro atstovais, siekiant supažindinti turizmo
sektoriuje veikiančius subjektus su ES
reikalavimais.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas), Turizmo
informacijos centras.

2009 - 2015

Surengtų susitikimų skaičius.

3.2.2.24.

Skatinti kaimo turizmo sodybų tinklą panaudojant
gamtos ir kultūros išteklius.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2015

Suteikta informaciją kaimo turizmo plėtros
klausimais.
Įregistruotos 8 naujos kaimo turizmo
sodybos.

3.2.2.25.

Įkurti ir plėtoti tradicinių amatų centrus (kiemus).

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2015

Įkurti 6 amatų centrai (kiemai).

3.2.2.26.

Skatinti turizmo paslaugų (maitinimo, pramogų,
laisvalaikio organizavimo ir pan.) plėtrą Panevėžio
rajono miesteliuose.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2010

Atlikta situacijos analizė.
Įkurti informaciniai centrai.

3.2.2.27.

Išanalizuoti ir, esant pagrindimui, kurti kempingo
infrastruktūrą Panevėžio rajono teritorijoje

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2010 - 2015

Atliktas tyrimas.
Įrengtų kempingų skaičius.

3.2.2.28.

Diegti vandens turizmą skatinančias priemones.

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).

2009 - 2015

Įrengtų prieplaukų, poilsio aikštelių.
Išleistų leidinių skaičius.

3.2.2.29.

Įrengti informacinę sistemą Krekenavos
regioniniame parke.

Krekenavos regioninio parko
direkcija.

2009 - 2013

Įrengta informacinių priemonių.

3.2.2.30.

Įrengti lankytojų centrą Dobrovolės k., Krekenavos
regioniniame parke.

Krekenavos regioninio parko
direkcija.

2009 - 2010

Įrengtas lankytojų centras.
Centre apsilankiusių turistų skaičius.

3.2.3. uždavinys. Skatinti paslaugų kaime plėtrą.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

3.2.3.1.

Atlikti paslaugų sektoriaus
tyrimą.

Ekonomikos ir turto skyrius.

2010, 2015

Atliktas esamos paslaugų teikimo ir
poreikių situacijos tyrimas.

3.2.3.2.

Remti NVO, teikiančias
paslaugas kaime.

Administracijos padalinių
vadovai pagal kuruojamą sritį,

2009 - 2015

NVO teikiamų paslaugų rūšių skaičius ir
įvairovė.
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Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas).
___________________________
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NVO, teikiančioms paslaugas kaime,
skirtas rėmimas, tūkst. Lt.

