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PANEVĖŽIO R. SAV. STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2023-2030 M.
I ETAPAS – vidaus ir išorės aplinkos analizės parengimo paslaugos
Rengimo eiga ir etapai
1. PANEVĖŽIO R. SAV. PLĖTROS
2016–2022 M. STRATEGINIS PLANAS
Tikslas – atlikti plano įgyvendinimo eigos ir
rezultatų analizę, pateikti rekomendacijas
dėl naujo strateginio plano įgyvendinimo
proceso efektyvumo tobulinimo.

3. GYVENTOJŲ APKLAUSA
Tikslas – atlikti Panevėžio rajono
savivaldybės gyventojų
reprezentacinę apklausą, parengti
rezultatų ataskaitą ir ją viešai
pristatyti.

2. TEISĖS AKTŲ ANALIZĖ
Tikslas – atlikti Panevėžio rajono savivaldybei
aktualių strateginio planavimo dokumentų
(tarptautinių, nacionalinių, regioninių ir
savivaldybės lygmens) analizę.

5. SSGG ANALIZĖ
Tikslas – atlikti Panevėžio r. sav. strateginio
plėtros plano 2023–2030 m. stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę. Atliekant
analizę ir siekiant papildyti ją suinteresuotųjų
šalių įžvalgomis, organizuojami 2 renginiai.

4. VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ
Tikslas – atlikti Panevėžio rajono savivaldybės
strateginio plėtros plano 2023–2030 m.
aplinkos analizę ir pateikti pagrindines
išvadas.

BENDROJI INFORMACIJA
Rengiant Panevėžio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2023–2030 m. atliktas gyventojų
nuomonės tyrimas.
Siekta išsiaiškinti:
• kaip gyventojai vertina atskiras viešųjų paslaugų teikimo sritis;
• kokias problemas įžvelgia;
• kokie yra jų lūkesčiai tolesnei rajono plėtrai.
Gyventojų nuomonės tyrimas atliktas remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.
1V-339 patvirtintomis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos nuostatomis.
Viešųjų paslaugų vertinimo duomenys atvaizduoti balų sistemoje nuo 1 iki 5, balą apskaičiuojant pagal vertinamam elementui
suteiktą reikšmę (skalėje nuo 1 (labai blogai, labai nesutinku, labai nepritariu) iki 5 (labai gerai, labai sutinku, labai pritariu) ir
pan.), vertinamai kategorijai apskaičiuojant įverčių vidurkį, pavyzdžiui:
BENDRAS BALAS

3,97
1

2

3

4
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TYRIMO VYKDYMO INFORMACIJA

RESPONDENTAI
Tyrimo tikslinė grupė

Tyrimo vykdymo laikotarpis
2022-01-14 – 2022-02-14

Tyrimo metodai

Panevėžio rajono gyventojai –
35 182
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2021 m.

E-apklausa

Popierinės
anketos

• Kiekybinis tyrimas, anoniminis anketavimas
• Apklausa vykdyta internetu www.apklausa.lt

435

22

platformoje ir popieriniu būdu seniūnijose

Viešinimas
Apklausa viešinta įvairiais kanalais:
• Panevėžio r. sav. internetiniame puslapyje;
• Panevėžio r. sav. Facebook paskyroje
• Informacija teikta seniūnijose

457

respondentai
Imties dydžio skaičiavimas
380 (457) respondentai (95 % tikimybė, 5 % paklaida)
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DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI

10.1. Respondento lytis

10.3. Išsilavinimas

10.2. Amžius
6%

Pradinis, nebaigtas
vidurinis, vidurinis

9%

19%
17%

81%

5%
14%

Profesinis

Aukštesnysis

68%

21%

60%

Aukštasis
Vyras

Moteris

Iki 17 m.

18–29 m.

56–64 m.

65 m. ir daugiau

10.5. Šeimos narių skaičius (įskaitant Jus)

30–55 m.

10.6. Vidutinės Jūsų šeimos pajamos per mėnesį
1%
Iki 129 Eur

5%

11%
130–415 Eur

33%

19%
16%

416–730 Eur
731–1000 Eur

56%

21%
1001–2000 Eur
2001 Eur ir daugiau

1–2 asmenys

3–4 asmenys

5 ir daugiau

38%

2%

10.4. Užsiėmimas

7%

6%

85%

Dirbantis asmuo (verslininkas, dirbantis žemės ūkyje, aukščiausios ar vidurinės grandies vadovas,
specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita)
Nedirbantis asmuo (bedarbis, asmuo, esantis motinystės (tėvystės) / vaiko priežiūros atostogose)
Pensininkas (pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia)
Moksleivis / studentas

Respondentų pasiskirstymas pagal seniūnijas ir gyvenimo seniūnijoje laikas
Panevėžio miestas (10)
Velžio seniūnija (114)
Vadoklių seniūnija (14)
Upytės seniūnija (25)
Smilgių seniūnija (4)
Ramygalos seniūnija (38)
Raguvos seniūnija (26)
Panevėžio seniūnija (56)
Paįstrio seniūnija (34)
Naujamiesčio seniūnija (29)
Miežiškių seniūnija (32)
Krekenavos seniūnija (28)
Karsakiškio seniūnija (32)

2,3%

10%

25,8%
3,2%
5,7%
0,9%
8,6%
5,9%

1%
27%

10%

12%

12,7%
7,7%
6,6%
7,2%
6,3%
7,2%

Pastaba: Iš viso savo gyvenamą seniūniją nurodė 442 respondentai iš 457.
Panevėžio m. gyventojų atsakymai (iš viso – 10 respondentų), rezultatuose
statistiškai reikšmingo pokyčio nelemia ir daroma prielaida, kad turi sąsajų su
rajonu ir gali pateikti subjektyvų situacijos vertinimą kaip ir kiti respondentai.

7%
33%
Nuo gimimo

Daugiau nei 20 metų

16–20 metų

11–15 metų

6–10 metų

1–5 metus

Mažiau nei metus

VIDUTINIO RESPONDENTO
PORTRETAS
30-55 metų moteris, turinti aukštąjį išsilavinimą, dirbanti,
gyvenanti rajone daugiau nei 20 metų, 3-4 asmenų
šeimoje, vidutinės mėnesio pajamos – 1001-2000 Eur
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BENDRIEJI KLAUSIMAI

1.1. Kaip Jūs vertinate savo gyvenamąją vietovę – Panevėžio rajoną?
56,3%

BENDRAS BALAS
22,6%

17,8%

3,97
1

1,5%

1,8%

Labai
nepatinka

Nepatinka

Nei patinka,
nei nepatinka

Patinka

Labai patinka

2

3

4
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1.2. Kuo Jums patrauklus Panevėžio rajonas? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
3,61

Gyvena giminės, draugai

3,83

Patogi geografinė padėtis

3,19

Galimybė save realizuoti visuomeninėje veikloje

2,32

Galima rasti gerą darbą

2,44

Geros karjeros galimybės

3,00

Geros sąlygos verslui (prekyba, logistika, žemės ūkis)

2,86

Gerai išvystyta švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų sfera

3,23

Geros rajono vystymosi perspektyvos

3,92

Graži gamta, puikios galimybės naudotis gamtos ištekliais (uogauti, grybauti,…

3,74

Žemas triukšmo lygis

3,78

Švarus oras

3,16

Turtingas kultūrinis gyvenimas

3,75

Jaukios gyvenvietės

3,81

Saugi gyvenamoji aplinka, gera kaimynystė

3,06

Gerai išvystytas susisiekimas su Panevėžio m. ir aplinkinėmis gyvenvietėmis
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1.3. Įvertinkite Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamas paslaugas.
Seniūnijų teikiamos paslaugos

3,19

Savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos

3,22

Susisiekimo paslaugos

BENDRAS BALAS

2,74

Aplinkos tvarkymo paslaugos

3,1

2,99

Komunalinio ūkio paslaugos

2,91

Kultūros, laisvalaikio paslaugos

1
3,29

Švietimo paslaugos

3,42

Sveikatos paslaugos

2,81

Socialinės paslaugos

3,31
0

0,5

1
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2
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3,5
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1.4. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriate?
Įmonių keliami nepatogumai (triukšmas ir kt.)
Sudėtingas susisiekimas su Panevėžio m. ir kt.
Vandalizmo, turto niokojimo atvejai
Nusikalstamumas, smurtas, patyčios
Nuotekų sistemos trūkumai
Gyvenantys žmonės neprižiūri būsto ir aplinkos
Nevalyti kiemai
Užterštas oras
Per didelis ar intensyvus eismas
Šiukšlių išvežimas
Automobilių parkavimas prie namų
Netinkamas gatvių apšvietimas
Labai dažnai

Dažnai

4,3%
5,0%
17,8%

8,5%
4,6%
3,8%

30,2%

8,2%
20,4%

35,7%

15,6%
18,9%
21,7%
25,5%

43,1%

19,6%

35,1%

41,0%
25,7%

Nesusiduriu

16,8%

40,5%

21,3%

11,1%

Kartais

16,7%

39,6%

26,8%

11,6%

33,0%

36,2%

23,3%

7,3%

7,9%
9,8%

4,5%

18,3%

13,6%

13,1%

18,4%

48,4%

26,8%

14,4%

17,5%

44,0%

31,2%

4,1%

13,5%

29,1%

23,7%

15,8%

1,1%
6,2%
0,2%
6,1%
18,3%

26,7%

48,9%

15,1%

30,4%

Niekada nesusiduriu

17,0%

6,5%
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KOMUNALINIO ŪKIO IR APLINKOS
TVARKYMO PASLAUGŲ VERTINIMAS

2.1. Kaip Jūs vertinate komunalines paslaugas Panevėžio r. sav.?
Būsto ir pastatų ūkio administravimas
Apšvietimas
Atliekų tvarkymo paslaugos (konteinerių
vieta, išvežimo laikas, patogumas)
Nuotekų sistemos veikla

3,21
2,81
3,43

3,36

3,15

Elektros tiekimas
Šilumos tiekimas
Dujų tiekimas
Vandens tiekimas

BENDRAS BALAS

3,85
3,32
3,63
3,47

1

2

3

4

5

2.2. Kaip Jūs vertinate aplinkos tvarkymo paslaugas Panevėžio r. sav.?

Viešoji švara

Žaliosios viešosios zonos (parkai,
skverai)

Želdynų priežiūra

Teritorijos švara

3,15

BENDRAS BALAS

3,33

3,29
1

3,30

3,39

2

3

4

5
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS

3.1. Kaip Jūs vertinate šias Panevėžio r. sav. teikiamas socialines paslaugas?
Jeigu šiomis paslaugomis nesinaudojate, pereikite prie kitos klausimų kategorijos.
Rengiamų ir išduodamų pažymų ar kt. inf. apie r. sav. gyv.
gautas socialines išmokas, socialinę paramą mokiniams,
socialines paslaugas ir kt.paramą teikimas

3,38

Būsto ir aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia
paslaugos

3,23

Socialinės nepiniginės paramos (maisto produktais,
drabužiais ar kitais būtinais reikmenimis) skyrimas ir
organizavimas

3,44
3,28

Įvairių socialinių išmokų skyrimas ir išmokėjimas
Socialinių paslaugų rizikos grupių asmenims (šeimoms,
asmenims, turintiems priklausomybių, iš įkalinimo įstaigų
grįžusiems asmenims ir kt.) organizavimas

3,21

Socialinių paslaugų vaikams iš socialinę riziką patiriančių
šeimų organizavimas
Socialinių paslaugų vaikams su negalia, asmenims su
negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimas

BENDRAS BALAS

3,28

3,35
3,10

1

2

3

4

5

3.2. Vertindami socialines paslaugas teikiančias įstaigas, įvertinkite jas pagal
bendruosius kriterijus.
Informacijos sklaida
Paslaugų prieinamumas

BENDRAS BALAS

3,25

Įstaigų būklė
Įstaigų darbo laikas
Įstaigų pasiekiamumas
Įstaigų ir paslaugų pakankamumas

1

2

3

4

5

04 SVEIKATOS PASLAUGŲ VERTINIMAS

4.1. Kaip Jūs vertinate Panevėžio r. sav. teikiamas sveikatos paslaugas ir jų
prieinamumą?
Jeigu šiomis paslaugomis nesinaudojate, pereikite prie kitos klausimų kategorijos.
Odontologinės paslaugos
Slaugos paslaugos
Tyrimai ir procedūros

2,71
3,00
3,07

Konsultacinės paslaugos

2,99

Medicinos punktų paslaugos

2,96

Viešųjų gydymo įstaigų paslaugos

2,97

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugos

2,97

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

BENDRAS BALAS

3,03
1

3,59

2

3

4

5

4.2. Vertindami sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas, įvertinkite jas pagal
bendruosius kriterijus.
Informacijos sklaida
Paslaugų prieinamumas
Įstaigų būklė

3,25
2,80

BENDRAS BALAS

2,99

2,75

Įstaigų darbo laikas

3,26

Įstaigų pasiekiamumas
Įstaigų ir paslaugų pakankamumas

3,02
2,88

1

2

3

4

5

4.3. Ar turėjo įtakos rajone teikiamų sveikatos paslaugų
kokybei COVID-19 pandemija?
•

Šeimos gydytojai nebevažinėja į rajoną, tenka važiuoti į miestą

•

Ir šiuo metu sudėtinga patekti pas gydytoją kontaktiniu būdu

•

Gydytojai pacientams nuotoliniu būdu nustato plaučių uždegimą

•

Gydytojai tapo ciniški, konsultacijos ir gydymas 90 % nuotoliu, o
prisiskambinti neįmanoma

29,2 %
70,8 %

•

Nebuvo galimybės susisiekti su registratūra, šeimos gydytoja.

•

Sunku išsikviesti greitąją medicinos pagalbą

•

Karantino metu labai šauniai dirbo šeimos gydytoja

•

Per pandemiją teko pakeisti net šeimos gydytoją

•

Sunku prisiregistruoti pas daktarus, ilgas laukimo laikas (2 mėn.)

•

Panaikintas medicinos punktas Bernatonių kaime

•

Sutriko

visos

gydymo

paslaugos.

Neliko

ambulatorijose

atvažiuojančių gydytojų. Poliklinika rajono ligonius apribojo
rečiausiais vizitais. Patekti pas gydytoją nebeįmanoma. Kabinetuose
dirba užsirakinę duris (rajono poliklinika)
•

Sunku pasitikrinti sveikatą po COVID ligos, tik nuotolinės
konsultacijos

•

Viską apsunkino Galimybių pasas
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ŠVIETIMO PASLAUGŲ VERTINIMAS

5.1. Kaip Jūs vertinate šias Panevėžio r. sav. teikiamas švietimo paslaugas?
Jeigu šiomis paslaugomis nesinaudojate, pereikite prie kitos klausimų kategorijos.

3,60

Švietimo paslaugų kokybė
Įstaigų pritaikymas asmenims su negalia ar
turintiems specialiųjų poreikių

3,23

Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių
skyrimo organizavimas

3,36

Galimybės vaikams lankyti po pamokų pailgintos
dienos grupes, popamokines veiklas

3,37

Švietimo pagalbos organizavimas

Priėmimas į ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklas bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklas

3,5
1

3,47
3,67

Vaikų pavėžėjimo į ugdymo įstaigas organizavimas
Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų
pakankamumas

BENDRAS BALAS

3,45
3,83

2

3

4

5

5.2. Vertindami švietimo paslaugas teikiančias įstaigas Jūsų gyvenamojoje
vietovėje, įvertinkite jas pagal bendruosius kriterijus.
Informacijos sklaida

3,56

Paslaugų prieinamumas

3,72

BENDRAS BALAS

3,62
Įstaigų darbo laikas

3,75

Įstaigų pasiekiamumas

Įstaigų ir paslaugų pakankamumas

3,60

3,48

1

2

3

4

5
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KULTŪROS PASLAUGŲ VERTINIMAS

6.1. Įvertinkite Panevėžio r. sav. veikiančių kultūros įstaigų darbą (kultūros
paslaugų kokybę, įvairovę, darbo laiką, aptarnavimo kokybę ir kt.).
Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir priežiūra

3,39

Istorijos ir architektūros paminklų, istorinės
atminties vietų priežiūra

3,40

BENDRAS BALAS

Valstybinės reikšmės renginių organizavimas
(pvz.: Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimų)

3,48

Kultūrinių renginių įvairovė (parodos,
spektakliai, koncertai, šventės)

3,48

Muziejai

3,54
1

3,60

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
ir padaliniai / skyriai
Kultūros centrai

3,83
3,61

2

3

4

5

6.2. Vertindami kultūros paslaugas Jūsų gyvenamojoje vietovėje, įvertinkite
kultūros paslaugas teikiančias įstaigas ir jų teikiamas paslaugas pagal
bendruosius kriterijus.
Informacijos sklaida

Paslaugų prieinamumas

3,41

BENDRAS BALAS

3,55

3,56

Įstaigų darbo laikas

3,67

Įstaigų pasiekiamumas

3,67

Įstaigų ir paslaugų pakankamumas

3,51

1

2

3

4

5
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ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS

7.1. Įvertinkite Panevėžio r. sav. administracijos ir seniūnijų įstaigų darbą.
Įstaigų darbuotojai ir vietos bendruomenės bendradarbiauja tarpusavyje
Įstaigos teikiama informacija yra lengvai gaunama, išsami ir suprantama

3,48
3,52

Įstaigoje puiki aptarnavimo kokybė

3,62

Darbuotojai yra kompetentingi

3,62
3,81

Darbuotojai ir specialistai yra kultūringi ir mandagiai bendrauja
Jūsų problema buvo išspręsta laiku (per įstaigos nurodytą laiką)

3,40

Į Jūsų problemą buvo reaguota iš karto

3,42

Laukimo laikas iki paslaugos suteikimo buvo tinkamas ir objektyvus

3,57

Darbo metu lengva rasti visus reikiamus specialistus

3,57

BENDRAS BALAS

Įstaigų darbo laikas Jums yra patogus

3,62
1

2

3,67
4,04

Įstaigos patalpos yra švarios ir tvarkingos
3

4

5

Įstaigos yra lengvai pasiekiamoje, patogioje vietoje

3,72

7.2.

Įvertinkite Panevėžio r. sav. teikiamas bendrąsias paslaugas.

Skundų ir prašymų nagrinėjimas

2,97

Turizmo informacijos paslaugos

3,08

BENDRAS BALAS

Pirminės teisinės pagalbos
paslaugos
Viešojo transporto prieinamumas
ir susisiekimas
Policijos paslaugos
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo paslaugos

3,18

3,07

1

2,66
3,58
3,75

2

3

4

5
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ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ PLĖTROS POREIKIS

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Karsakiškio seniūnija
• Infrastruktūros gerinimo.
• Susisiekimo.
• Dėl kelių atitvarų sudėtinga
pėsčiomis nueiti iki artimiausio
miestelio (ypač su vežimėliu).

• Kaime daug ko trūksta.
• Kelių priežiūra.
• Aktyviau remiamos bendruomenės,
jų iniciatyvos, skatinamas gyventojų
aktyvumas, bendravimas,
bendradarbiavimas.

• Medicinos paslaugos.
• Nuotekų sistemos plėtra,
vandentiekis.

• Pašto arba paštomato.
• Sporto aikštelės, tinklinio aikštelės,
prie maudyklos nors vienos
persirengimo kabinos.

• Teisinių paslaugų.
• Būrelių vaikams.
• Retai važiuoja autobusai, sudėtinga
vaikams nuvažiuoti į miesto būrelius.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Aplinkkelis ir pėsčiųjų takas iki miesto.
Daugiau autobuso maršrutų susisiekiant
su miesto.
Vandentiekis.
Gatvių apšvietimas ne tik pagr. gatvėse.
Kelių valymas žiemą.
Geras komunalinis ūkis (vanduo,
nuotekos).
Medicinos paslaugos.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Krekenavos seniūnija
• Kultūrinių užsiėmimų suaugusiems. • Viešųjų erdvių priežiūros.
• Aiškios ir įvairias platformas
• Vandens tiekimo priežiūros
apimančios komunikacijos.

• Popamokinės veiklos vaikams.
• Gatvių valymo.
• Nuotekų tinklų plėtra.
• Aktyvios veiklos (sportinės)
vaikams.

• Autobusas du kartus per dieną,
išvykti ir parvykti.

• Medicinos punktas kaime (nėra
darbuotojo).

tarnyba.

• Funkcionalus vietos bendruomenės
centras.

• Verslo konsultacijų.
• Pašto.
• Teisinės pagalbos, juristų
konsultacijos.

• Landšafto specialistų dėmesio.
• Pašto.
• Viešojo transporto.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Vandentiekio ir nuotekų sistemos plėtra.
Autobusas.
Medicinos punktas kaime, sveikatos
paslaugų prieinamumo didinimas.
Komunalinio padalinio.
Naujai sukurtu darbo vietų.
Sportas vaikams.
Atliekų aikštelė Krekenavoje.
Daugiau dėmesio žmonėms, vietos
bendruomenėms.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Miežiškių seniūnija
• Ambulatorinių, medicinos,
sveikatingumo paslaugų, vaistinės.

•
•
•
•

Apšvietimo.
Kelių priežiūra.
Mokyklų, darželių, būrelių.
Mažesniuose kaimuose (ne seniūnijos
centre) nėra nuotekų sistemos,
vandentiekio.

• Parduotuvės, prekybos centro.
• Susisiekimo su miestu, autobuso

būdu arba toje seniūnijoje, kuri yra
arčiau (o ne faktinė).

• Nuotekų sistemos, normalaus viešojo
transporto, pėsčiųjų takų.

• Nėra galimybės išeiti pasivaikščioti,
pasivažinėti su vaikais dviračiais.

• Galėtum ir pėstute į Panevėžį nueiti, bet
nėra kaip, gatve pavojinga.

• Bankomato.
• Mokyklinių autobusų maršrutų

grafikų, stotelių su stogeliu trūkumas.

pertvarkymas pagal kilometrus. miestas

• Kelkraščių, pėsčiųjų ir dviračių takų.
• Vaikų vasaros darželis (vasarą nedirba)
• Logopedų ir kitų specialistų trūkumas

už 4 km., o vaikus veža 30 km. maršrutu

darželiuose.

• Galimybė gauti paslaugas nuotoliniu

(geriau organizuoti pavėžėjimą iki
miesto stoties, o vaikai eina į miesto
mokyklas).

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Medicinos paslaugos.
Apšvietimas.
Kelių priežiūra.
Ugdymo įstaigos ir jų pertvarka (vaikų
priėmimas į arčiausiai esančią įstaigą
(mieste), o ne toliau esančias rajone, vaikų
racionalus pavėžėjimas.
Sporto paslaugos.
Pėsčiųjų takai/takas iki Panevėžio
Greičiau sprendžiamos problemos
Nuotekų sistemos ir vandentiekio tinklų
plėtra.
Senyvo amžiaus žmonių slauga
Susisiekimas su miestu.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Paįstrio seniūnija
• Bankomato.
• Paštomato.
• Maisto ir ūkinių prekių
parduotuvės.

• Bernatonių k. trūksta
susisiekimo su Panevėžio
miestu, autobusų (per dieną
važiuoja 2-3 kartus).

• Daugiau darželių, mokyklos.
• Medicinos punkto, sveikatos
paslaugų, vaistinės.

• Dviračių takų infrastruktūros
• Viešojo transporto.
• Gausesnių kultūrinių ir sporto
renginių.

• Kelių priežiūros, ypač žiemą ir
pavasarį.

• Paslaugų, skirtų vaikams ir
jaunimui.

• Paslaugų įvairovės atliepiančios
gyventojų interesus.

• Susisiekimo su Šeškų k.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Autobusai.
Odontologas.
Vaistinės.
Kelių priežiūra.
Parduotuvė.
Susisiekimas su miesto.
Sveikatos paslaugų prieinamumo
didinimas.
Vaikų žaidimų aikštelė.
Bankomatas.
Taromatas.
Vandentiekis.
Viešojo transporto.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?

Panevėžio seniūnija
•
•
•
•

Bankomato.
Paštomato.

seniūnijoje, kaip ir kitose, gausu lankytinų

Kirpyklos.

objektų, tad būtų galima daugiau apie

Galimybės rajono vaikui eiti į miesto

juos kalbėti, taip pritraukti turistų

darželį.

(naudingi ir finansiškai vietos verslams).

• Dviračių-pėsčiųjų tako ir jo apšvietimo.
• Seniūnijos trūksta. Panevėžio sen. turėtų
•
•
•
•

• Turizmo informacijos. Panevėžio

• Viešojo transporto prieinamumas ir
susisiekimas – pagrindinė problema.

būti suskirstyta į kelias.

Būtina peržiūrėti tarpmiestinio transporto

Medicinos paslaugų, odontologo.

esamus maršrutus (nekeisti „n“ metų,

Aplinkos priežiūros.

nebeaktualūs, nes neliko kaimų ir pan.),

Nėra rimto administratoriaus-seniūno.

juos jungti, optimizuoti.

SPA, baseino ar kt. sveikatingumo
paslaugų.

• Apšvietimo.
• Užimtumo jaunimui.

• Susisiekimo, pėsčiųjų takų atnaujinimo ir
naujų kūrimo, pagerinti sąlygas judėjimo
negalią turintiems (Piniavos ir Tičkūnų k.).

Apšvietimas ir susisiekimas.
Parduotuvės ir daugiau pasirinkimo.
Dviračių-pėsčiųjų takai iš miesto iki Piniavos
ir toliau.
Susisiekimas su Panevėžio miestu iki
Bernatonių.
Galimybės rajono vaikui eiti į miesto darželį.
Grožio paslaugų.
Medicinos paslaugų.
Darželių, pradinių mokyklų steigimas.
Pratęstas miesto autobusas Nr. 16.
Seniūnijos skyriaus.
Socialinių paslaugų.
Sporto veikla jaunimui ir suaugusiems.
Šviesolaidinio interneto tinklas.
Vaikų darželis Molainiuose.
Viešasis transportas.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Raguvos seniūnija
• Bankomatas.
• Paštomatas.
• Bendravimo ir dėmesio iš institucijų.
• Aplinkos švara tvarka.
• Lidl‘o (didelės prekių kainos parduotuvėse).
• Masažų, sveikatingumo paslaugų.
• Susisiekimo iki miesto.
• Odontologo.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Centralizuotos nuotekos ir dujos.
Daugiau kultūrinių renginių.
Aukštesnio lygio mokykla, kad vaikai
būtų mokomi kaip mieste.
Degalinės.
Kelio išasfaltavimas Raguva - Šilai –
Mikėnai.
Paslaugos senjorams (šienavimas,
malkų skaldymas ir kt.).
Vaikų dienos/pavakario centrai.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Ramygalos seniūnija
• Dujų tiekimas.
• Medicinos punkto, dirbančio visą

• Pramogų gyventojams.
• Viešo tualeto.
parą, galimybės gauti vaistų ir pirmąją • Defibriliatoriaus miestelio centre.
• Pavėžėjimo į mieste veikiančius
pagalbą, specialistų (psichologo,
odontologo).

• Paštomato.
• Bankomato.
• Geresnių gaisrininkų automobilių ir
įrangos.

• Aplinka, kurioje gyvena žmonės baisi.
• Kompetentingų specialistų.
• Kursų, organizuojamų suaugusiems,
pavyzdžiui, vairavimo.

• Sporto klubo.

būrelius paslaugos.

• Korepetitorių paslaugų.
• Policijos Ramygaloje.
• Suaugusiųjų ir vaikų psichologo.
• Geresnio susisiekimo.
• Teisinių, finansų konsultavimo
paslaugų.

• Turizmo.
• Daugiau užsiėmimo vaikams (žaidimų
aikštelių, dviračių takų).

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Dujos.
Kokybiška odontologo paslaugų.
Medicinos specialistų.
Parduotuvė.
Med. punktas.
Geresnis susisiekimas.
Paštomatas.
Bankomatas.
Psichologas.
Socialinių paslaugų.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Smilgių seniūnija
• Kelių priežiūra (pastovus valymas
žiemą (šiuo metu reikia labai
aktyviai prašyti, kad būtų nuvalyti
keliai) tvarkymas visus metus).

• Viešojo susisiekimo.
• Nepatogus autobusų išvykimo ir
grįžimo laikas.

• Laisvalaikio, užimtumo paslaugų
įvairovės .

• Kultūrinių renginių.
• Kirpėjų paslaugų.
• Pirminės priežiūros sveikatos
paslaugų.

• Problema – keliai, dažnai
neišvažiuojami.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Ne tik darbo dienomis, bet ir šeštadienį
važiuojantis priemiestinis autobusas į
miestą
Viešojo transporto
Patogių ir pasiekiamų sveikatos paslaugų
Prasti keliai, neasfaltuoti (rudenį, žiemą,
pavasarį sunkiai išvažiuojami, žiemą
nevalomi)

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Upytės seniūnija
• Prastas susisiekimas, ne visi
gyventojai turi asmeninius
automobilius.

• Prastai tvarkomos viešos
erdvės.

• Dantisto paslaugos.
• Paštas.

• Kultūros paslaugų įvairovė.
• Komunalinės paslaugos.
• Medicinos paslaugos.
• Vaistinės.
• Senelių priežiūros dienos
centrų.

• Sporto ir sveikatinimo įstaigų.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Autobusų maršrutų Ėriškių km.
Būreliai pradinukams.
Odontologas.
Med. punktas.
Pašto paslaugos.
Priemiestinių autobusų grafikas
savaitgaliais.
Sveikatinimo centro.
Vaistinės.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Vadoklių seniūnija
• Darbuotojams trūksta
kompetencijos, dėmesio
vietiniams žmonėms, jų
telkimo.

• Medicinos paslaugų.
• Pašto.
• Sporto ir laisvalaikio vietų.
• Susisiekimo viešuoju
transportu su Panevėžio
miestu.

• Šokiai, pramogos, užimtumas
jaunimui.

• Parduotuvės.
• Vandentiekio ir kanalizacijos.
Vadoklių seniūnijoje.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Atvykstantis šeimos gydytojas nors kartą
per mėn., medicinos paslaugos.
Jaunimo užimtumas.
Degalinė.
Maitinimo paslaugos.
Nuotekų, vandentiekio sistemos plėtra.
Viešasis transportas.
Susisiekimas su Vadokliais (paskutinis
autobusas iš Panevėžio išvyksta 16.15).
Pirmiausia – visos būtinos paslaugos ir jų
prieinamumas, vėliau – užimtumas ir kt.
Vaikų darželis.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
Velžio seniūnija
• Daugiau užimtumo paaugliams ir
jaunimui, kultūros paslaugų

žmonėms).

Edukacinių veiklų.

• Policijos.
• Puikus projektas buvo Mamų

Gatvių apšvietimo.

ratas, tokių paslaugų reikėtų

Pašto skyriaus.

pastoviai.

jaunoms šeimoms.

•
•
•
•
•
•

pagalbos senyvo amžiaus

Kultūros paslaugų.

• Sporto infrastruktūros ar

Viešojo transporto.

paslaugų, SPA centro.

Medicinos paslaugų (bent kartą į

• Susisiekimas su Panevėžio m.

sav. atvyktų gyd. iš rajono

kelia problemų (autobusu

poliklinikos. Odontologai yra, bet

važiuoti į darbą tampa

dirba su nemodernia įranga,

sudėtinga).

kenčia paslaugų kokybė.

• Įkurta bendruomenė, bet trūksta
informacijos.

• Neformalaus švietimo.
• Socialinės pagalbos (ypač

• Kelių priežiūra, ypač žiemos
metu.

• Visos paslaugos atitinka mano
lūkesčius. Papildomų paslaugų
nereikia.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?

El. paslaugos ir nuotolinis aptarnavimas.
Darželis, didesnis neformalaus ugdymo pasirinkimas.
vaikams ir jaunimui, dienos centrai.
Darbo vietos.
Sporto infrastruktūra, SPA centras, baseinas.
Ir toliau gražinti aplinką.
Norėtųsi, kad švietimo įstaigose (gimnazija/darželis) būtų
taikomos visos NVSC gairės.
Kadangi uždaromas paštas, tai būtų gerai Velžyje turėti
paštomatus ir bankomatus.
Kelių priežiūros.
Medicinos (pirmosios pagalbos, apžiūros) paslaugos.
Viešasis transportas (priderinti vaikams).
Kultūros įstaiga.
Apšvietimas (labai daug gyventojų tenka eiti tamsiu paros
metu, todėl tai yra nesaugu).
Švaros, rūšiavimo konteinerių priežiūra, žolės, vaikų
žaidimo aikštelių, gatvių švara ir nuolatinė priežiūra.
Vaistinė.
Vandentiekis ir nuotekų sistema.

8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje
seniūnijoje?

Seniūnijų apibendrinimas
Seniūnijose bendrai labiausiai trūksta:

• Medicinos paslaugų (punkto), odontologo, psichologo.
• Vaistinės.
• Bankomato.
• Pašto arba paštomato.
• Geresnio susisiekimo su miesto.
• Parduotuvės.
• Nuotekų ir vandentiekio sistemos plėtros.
• Kelių priežiūros ir gatvių apšvietimo.
• Pėsčiųjų, dviračių takų.
• Formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų.
• Daugiau dėmesio žmonėms, bendruomenių aktyvumo, veiklų.

8.2. Kokių paslaugų
atsiradimas Jums asmeniškai
būtų svarbiausias?
Bankomatas.
Paštomatas.
Daugiau autobuso maršrutų
susisiekiant su miesto.
Geras komunalinis ūkis (vanduo,
nuotekos, dujos).
Kelių, gatvių priežiūra.
Medicinos paslaugos, vaistinė.
Švietimo paslaugos.

8.3. Kokie informacijos gavimo
būdai Jums tinkamiausi?

Informavimas telefonu,
elektroniniu paštu, trumpąja
žinute

27,4%

45,6%

16,7%

• Bendruomenės skalbimų lenta, informacinis stendas sen.
• Susirinkimai su žmonėmis.
• Džiaugiuosi, kad turime savo bendruomenės Facebook
•
•
•
•
•
•
•

puslapį, dalijamės naujienomis, naudingais dalykais.
Socialiniai tinklai
12,7%
47,4%
36,5%
Galėtų seniūnijos turėti informacijos pateikimo vietą.
Informacijos per daug nebūna, dabar vyksta kokie
renginiai, ir sužinome kalbėdamiesi su kitais žmonėmis,
informacija mūsų nepasiekia.
Labai pasigendama seniūnijų, seniūnaičių dėmesio,
Vietos spauda 13,0%
28,1%
41,9%
bendravimo, problemų sprendimo tiesiogiai, tai būtų pati
geriausia informacijos sklaida.
Savivaldybės svetainė neatnaujinama (yra nebeaktualios
informacijos).
Užsiregistravusiems galėtų būtų persiunčiamas seniūnijos
ar savivaldybės naujienlaiškis (el. paštu, paštu ar SMS
Savivaldybės interneto svetainė
21,8%
47,3%
23,3%
žinute).
www.panrs.lt
Žmonės nesilanko www.panrs.lt interneto svetainėje, kiti
net nežino, kad ji yra – reikia daugiau viešinimo.
Manau, visur informacija skleidžiama yra gerai, tik
0%
50%
100%
kaimuose dar informacija geriau keliauja „iš lūpų į lupas.“
Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu

8.5. Kaip vertinate bendrus situacijos pokyčius per
paskutinius 5 metus?
224 komentarai

8.4. Kaip manote, ar per
paskutinius 10 metų
Panevėžio r. vystytas
tinkama linkme?

TEIGIAMI VERTINIMAI
• Asfaltuojami keliai, gyvenvietė plečiasi, kuriasi jaunos šeimos – tik privalumus.
• Džiugina teigiami pokyčiai. Neramu, jog mažėja sveikatos, susisiekimo paslaugų.
• Gerai, pastebiu teigiamus pokyčius.
18,6
• Gražėja didžiosios rajono gyvenvietės.
%
• Infrastruktūra gerėja, kraštas gražėja, tik mažėja jaunų šeimų.
• Labai gerai, akivaizdus patobulėjimas, sutvarkyta aplinka. Yra kur tobulėti, bet
gyvenvietė bendrai paėmus yra nuostabi.
• Labai pasikeitė gyvenviečių priežiūra ir puoselėjimas, pagausėjo lankytinų vietų,
naujų objektų, kviečiančių apsilankyti ne tik rajono gyventojus, išgražėjo ir privačių
gyventojų sodybos, renginių gausa ir prieinamumas – pokyčiai į gerąją pusę.
81,4
NEIGIAMI VERTINIMAI
%
• Liūdniausia, jog mažėja žmonių, rajonas demografiškai sensta, sunkiai kuriasi verslas.
• Pokyčiai skirtingose rajono vietose labai skirtingi, daug kas priklauso nuo seniūnijų
Tinkama
Netinkama
darbo, aktyvaus ir dėmesingo darbuotojų bendravimo, problemų sprendimo,
paslaugų teikimo, gyventojų informavimo. Labai maži pokyčiai, beveik nepastebimi.
Didesnius pokyčius daro bendruomenės, kur aktyvūs lyderiai, bet jie tik
visuomenininkai ir prisideda laisvu nuo darbo metu.
RAJONO GYVENTOJŲ
• Rajone gyventi darosi sudėtingiau dėl sveikatos, švietimo paslaugų ribotumo, dėl
Pastarųjų metų pokyčius Panevėžio r. savivaldybėje ir
sudėtingo ir nepritaikyto gyventojų poreikiams susisiekimo su miestu.

81,4%

savo gyvenamoje seniūnijoje įvertino teigiamai

8.6. Kaip įsivaizduojate Panevėžio rajoną 2030 m.?
AUGANTIS IR MODERNUS RAJONAS
Atsiras daugiau naujų žmonių,
gyventojai labiau įsijungs į visuomeninę
veiklą, auganti jauna karta rajonui leis
žydėti, o dėmesys, įsiklausimas ir
bendrystė su žmonėmis taps prioritetu.
Daugiau darbo vietų, augantis verslas,
patrauklus investuotojams.

SUTVARKYTA
INFRASTRUKTŪRA
Asfaltuoti keliai, padaryti dviračių
takeliai, puikus susisiekimas, apšviestos
gatvės, sutvarkytos viešosios erdvės,
žiemą prižiūrimi keliai, sutvarkytos upių
pakrantės, maudyklos, įvesta
centralizuota nuotekų sistema,
vandentiekis, nestringantis elektros
tiekimas, rūšiuojamos atliekos.

AKTYVUMAS IR GYVENIMAS
GAMTOS APSUPTYJE
Daugiau dėmesio skiriama aplinkosaugai,
daugiau žaliųjų zonų, priėjimų prie
vandens, pasivaikščiojimo, dviračių takų,
įrengtos rekreacinės zonos, naudojama
atsinaujinančių išteklių energija (pvz.,
apšvietimui), kuriami ekologiški, į
tvarumą orientuoti verslai.

PRIEINAMOS KOKYBIŠKOS
VIEŠOSIOS PASLAUGOS
Gera švietimo, socialinių ir
sveikatos įstaigų paslaugų kokybė
ir prieinamumas, geresnis
susisiekimas ir viešasis
transportas, šviesu, saugu,
teikiama daugiau informacijos
gyventojams, kaimuose veikia
parduotuvės. Paslaugos – kuo
arčiau žmonių.

8.7. Kokį vieną svarbiausią darbą, kuris būtų įgyvendintas iki 2030 m., norėtumėte įtraukti į
2023–2030 m. Panevėžio rajono plėtros planą?
ŠVIETIMO PASLAUGOS IR JAUNIMAS

KELIŲ ASFALTAVIMAS, KELIŲ IR GATVIŲ IR PRIEŽIŪRA
Geriau prižiūrimos gatvės žiemos metu ,pabarstyti

•

Daugiau mokyklų

šaligatviai ir nuvalytos gatvės

•

Daugiau būrelių ir veiklų jaunimui

•

Asfaltuoti kelią Naujamiestis - Krekenava.

•

Geriausių mokytojų išlaikymas rajone

•

Asfaltuoti kelia Raguva-Šilai

•

Daugiau vietų darželiuose

•

Asfaltuoti keliai su žvyro danga (regioniniai keliai)

•

Švietimo įstaigų renovacija

•

Kabelių kaime įrengti pėsčiųjų perėją ir saugos kalniukus.

•

Ir kt.

•

Ir kt.

•

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PLĖTRA

EKONOMIKA
•

Daugiau darbo vietų

•

Dviračių tako apšvietimą ( Panevėžys-Velžys)

•

Mažiau bedarbių

•

Dviračių (pėsčiųjų) tako įrengimas (pratęsimas) iki

•

Palankios sąlygos SVV

Karsakiškio k.

•

Daugiau verslo zonų

•

Dviračių turizmo trasų

•

Stambių investicijų pritraukimas į rajoną

•

Ir kt.

•

Investicijos pagal realų poreikį

VIEŠOSIOS PASLAUGOS

INFRASTRUKTŪRA
•

Nuotekų, vandentiekio sistema

•

Paslaugų prieinamumas

•

Dujotiekis

•

Viešasis susisiekimas

•

Aplinkkelis

•

Kokybiškos paslaugos

8.8. Kokioms sritims, Jūsų nuomone, reikėtų teikti prioritetą artimiausius 10 metų?
Paveldosaugos problemų sprendimui
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimui
Švietimo paslaugų organizavimui
Vietos bendruomenių telkimui
Socialinių paslaugų ir paramos organizavimui
Sporto paslaugų organizavimui
Turizmo paslaugų prieinamumui
Gyvenamosios aplinkos ir želdynų tvarkymui
Kultūros paslaugų organizavimui
Užsienio ir vietos turistų pritraukimui
Visuomeninio transporto paslaugoms
Viešųjų paslaugų kokybės gerinimui
Jaunimo politikai ir užimtumui
Gyventojų užimtumo skatinimui
Rajono įvaizdžio formavimui
Teritorijų planavimui ir naujų objektų statybai
Atliekų tvarkymui
Žaliosios energetikos vystymui (saulės, vėjo jėgainių, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui)
Verslo investicijų pritraukimui į rajoną

3,56
4,35
4,16
3,97
3,87
4,12
3,88
4,01
4,05
3,84
4,20
4,10
4,34
4,29
3,88
3,68
3,90
3,71
4,16

8.9. Kokios svarbiausios problemos, Jūsų nuomone, nebuvo paminėtos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atliekų tvarkymas.
Autobusų atstatymas.
Biurokratijos mažinimas.
Darbo problema rajone.
Gyventojų mažėjimas.
Gyventojų senėjimo problema (soc. paslaugos,
integracija).
Inžinerinių tinklų naujinimas ir gerinimas.
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (neįgalieji,
senyvo amžiaus žmonės) integracija visuomenėje
Keliai, dviračių takai ir susisiekimas.
Brangi energija.
Medicinos paslaugos.
Savivaldybės skaitmenizavimas.
Socialinės atskirties mažinimas.

• Susisiekimo problemos sprendimas, geresnio kelio
siekimas.
• Žalių, atliekų rūšiavimas, vandentiekio ir nuotekų
valymo įvedimo.
• Žmonių, ypač vyresnių, gyvenančių vienkiemiuose,
arba nedideliuose kaimuose užimtumas ir rūpestis
jais.
• Psichologinės pagalbos gavimo galimybės
• Vienkiemiuose žmonės informacijos neturi, kur gali
kreiptis.
• Susisiekimas.
• Reiktų išspręsti problemą, kai senukai nėra deklaravę
savo gyvenamos vietos ten, kur iš tiesų gyvena, todėl
negali gauti pagalbos.

Kokios priežastys verčia Jus svarstyti išvykimo iš Panevėžio rajono galimybes? Jei nesvarstote išvykti,
pereikite prie kito klausimo.
Mano kiti šeimos nariai gyvena užsienyje / kitame mieste
Noriu mokytis / studijuoti užsienyje
Esu nepatenkintas dabartinėmis darbo sąlygomis
Trūksta laisvalaikio praleidimo galimybių: pasirinkimo
įvairovės, erdvių ir kt.

2,70
2,37
2,86
3,42

Siūloma gera darbo sutartis kitoje vietoje
Sunki finansinė padėtis
Nepavyksta rasti gero, kvalifikaciją atitinkančio darbo
Siūloma per maža alga

3,50
3,20
3,40
3,53

3 dalykai, kurie Jums patinka ir nepatinka Panevėžio rajone
PATINKA

NEPATINKA

•

Gamta

•

Kelių būklė, daug žvyrkelių, žiemą ne visur nuvalyti

•

Rami aplinka

•

Viešasis transportas, susisiekimas su miestu, kiti tarpmiestiniai maršrutai

•

Saugu

•

Trūksta darbo vietų

•

Bendruomenė, draugiška kaimynystė

•

Nesutvarkytos viešosios erdvės arba nesitvarkantys privačių kiemų gyventojai

•

Pažįstami žmonės, aplinka

•

Apšvietimo problemos, jo trūksta, o naktimis išjungiamas

•

Kultūros centrai, bibliotekos, renginiai

•

Medicinos paslaugų trūkumas

•

Atnaujinama infrastruktūra

•

Toli nuo namų viešosios įstaigos (darželis, medicinos, pašto ir kt. paslaugos)

•

Arti miestas

•

Daugiausia dėmesio – seniūnijų centrams

•

Poilsio zonos, viešos erdvės

•

Daug socialines pašalpas gaunančių, nedirbančių asmenų, didėjanti soc. atskirtis

•

Sporto erdvės

•

Nerūšiuojamos atliekos, prie konteinerių – stambiagabaritės atliekos, vežamos ne

•

Darbas

•

Lokacija, maži atstumai

•

Nuotekų, vandentiekio (arba nėra, arba prastas spaudimas) tinklų problemos

•

Viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos

•

Paslaugų kokybė (darbuotojų kaita švietimo įstaigose, seniūnas ne visada reaguoja)

(mokykla,

•

Nėra pašto, bankomato

paslaugos ir kt.)

•

Trūksta bendravimo tarp įstaigų, institucijų

Malonūs seniūnijose darbuotojai

•

Oro tarša, triukšmas

•

pagal poreikį, mažai šiukšliadėžių prie, pavyzdžiui, stotelių

ambulatorinės,

socialinės

APIBENDRINIMAS
• 4 iš 5 apklaustųjų nurodė, kad jiems patinka gyventi Panevėžio rajone.
• Rajonas labiausiai vertinamas dėl gražios gamtos, gamtinių išteklių, patogios
geografinės padėties, saugios kaimynystės, tačiau kiek prasčiau vertinamos galimybės
susirasti darbą ar daryti karjerą, taip pat gyventojams neramu dėl nepakankamo
švietimo, socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumo.
• Daugiausia problemų gyventojams kelia susisiekimas su Panevėžio m., nepakankamas
gatvių apšvietimas, vandens ir nuotekų sistemos nebuvimas.
• Kalbant viešųjų paslaugų teikimą, geriausiai įvertintas Panevėžio r. sav. administracijos
ir seniūnijų įstaigų darbas, kultūros įstaigų darbas, prasčiausiai – sveikatos, socialinės
paslaugos, aplinkos tvarkymas ir komunalinės paslaugos (pagrindinė priežastis –
paslaugų nepakankamumas).

AČIŪ UŽ DĖMESĮ
VšĮ Regionų vystymo sprendimai
Naugarduko g. 41, Vilnius
info@rvsprendimai.lt

