
 

 

 

PATVIRTINTA 

Panevėžio regiono plėtros tarybos  

2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. R 2-112 

(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2014 m. lapkričio 18 d. 

sprendimo Nr. 51/4S-43 redakcija)  

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ 

PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO 

DIDINIMAS“ PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R ,,TERITORIJŲ PLANAVIMAS“, SĄRAŠAS NR. 52  
 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjas Projekto aprašymas Preliminari 

projekto 

vertė: 

1. preliminari 

ES fondų lėšų 

suma 

2. preliminari 

LR valstybės 

biudžeto lėšų 

suma 

3. preliminari 

pareiškėjo ir / 

ar partnerio 

lėšų suma 

Preli-

minari 

projek-

to 

pradžia 

Preli-

mina-

rus 

projek-

to 

laiko-

tarpis 

Paraiš-

kos 

pateiki-

mo 

įgyven-

dinan-

čiajai 

instituci-

jai 

terminas 

Projekto 

parengtumo 

lygis 

Išvada dėl 

administra-

cinės 

atitikties ir 

tinkamumo 

finansuoti 

vertinimo 

1. Detaliųjų planų 

esamoms kapinių 

teritorijoms, naujai 

numatomoms 

kapinėms suformuoti 

ir senoms išplėsti 

Rokiškio mieste ir 

rajone parengimas 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą Rokiškio rajono 

darnų vystymąsi bei 

racionalų teritorijų, lėšų ir 

kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į Rokiškio 

rajono teritorijų plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Projekto veiklos: 

detaliųjų planų rengimas 

Siektini rezultatai: 

parengti detalieji planai – 30 

vnt.  

126 187,72 Lt: 

1.  107 259,56 Lt 

2. 0 Lt 

3. 18 928,16 Lt 

2011m. 

birželio 

mėn. 

36 mėn. 2011 m. 

kovo 30 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai  

institucijai datos 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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2. Kupiškio rajono 

savivaldybės 

teritorijų planavimo 

dokumentų rengimas 

Kupiškio  

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą konkrečių 

teritorijų darnų vystymąsi 

bei racionalų teritorijų, lėšų 

ir kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į ilgalaikius šių 

teritorijų plėtros poreikius ir 

tikslus. 

Projekto veiklos: 

1.Kupiškio rajono teritorijos 

specialiųjų planų rengimas 

(3 vnt.) 

2.Kupiškio rajono teritorijos 

detaliųjų planų rengimas (2 

vnt). 

Siektini rezultatai: 

parengti detalieji ir  

specialieji planai – 5 vnt. 

 

391 663,00 Lt: 

1. 332 913,00 Lt 

2. 0 Lt 

3. 58 750,00 Lt 

 

2010 m. 

lapkričio 

mėn. 

24 mėn. 2011 m. 

balandžio 

11d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai datos. 

 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

3. Rokiškio rajono 

savivaldybės žemės 

sklypų formavimas 

detaliaisiais planais  

laisvoje valstybinėje 

žemėje, nustatant 

pagrindinę tikslinę 

žemės naudojimo 

paskirtį, naudojimo 

būdą bei pobūdį arba 

juos keičiant 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą Rokiškio rajono 

darnų vystymąsi bei 

racionalų teritorijų, lėšų ir 

kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į Rokiškio 

rajono teritorijų plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Projekto veiklos: 

detaliųjų planų rengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengta 24 detalieji planai.  

187 500,0 Lt: 

1. 159 375,00 Lt 

2. 0 Lt 

3. 28 125,00 Lt 

2011m. 

rugsėjo 

mėn. 

36 mėn. 2011 m. 

birželio 30 

d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai  

institucijai datos 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

4. Rokiškio rajono 

savivaldybės žemės 

sklypų formavimas 

detaliaisiais planais  

prie savivaldybei 

priklausančių pastatų,  

nustatant pagrindinę 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą Rokiškio rajono 

darnų vystymąsi bei 

racionalų teritorijų, lėšų ir 

kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į Rokiškio 

rajono teritorijų plėtros 

470 580,00 Lt: 

1. 399 993,00 Lt 

2. 0 Lt 

3. 70 587,00 Lt 

2011m. 

rugsėjo 

mėn. 

36 mėn. 2011 m. 

birželio 30 

d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 
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tikslinę žemės 

naudojimo paskirtį, 

naudojimo būdą bei 

pobūdį arba juos 

keičiant 

ilgalaikius poreikius. 

Projekto veiklos: 

detaliųjų planų rengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengti žemės sklypų, 

esančių prie savivaldybei 

priklausančių pastatų, 

detalieji planai – 116 vnt. 

įgyvendinančiai  

institucijai datos 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

5. Panevėžio miesto  

teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas, II etapas 

Panevėžio 

miesto  

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą Panevėžio miesto  

darnaus vystymosi, 

racionalaus teritorijų 

planavimo ir išteklių 

panaudojimą.   

Projekto veiklos: 

Panevėžio miesto teritorijų 

planavimo dokumentų 

parengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengti Panevėžio miesto 

teritorijų planavimo  

dokumentai:   

1.Panevėžio miesto 

teritorijos bendrojo plano 

keitimas – 1vnt.; 

2.Panevėžio miesto želdynų 

tvarkymo specialusis planas 

– 1 vnt.; 

3.Panevėžio miesto taršos 

šaltinių  specialusis planas – 

1 vnt.; 

4.Laisvos valstybinės žemės 

ir probleminių teritorijų 

Panevėžio mieste  detalieji 

planai – 59 vnt.; 

5.Panevėžio miesto teritorijų 

prie biudžetinių įstaigų 

žemės sklypų planai, 

prilyginami detaliesiems 

977 055,30 Lt: 

1.  830 497,00 Lt 

2. 0 Lt 

3. 146 558,30 Lt 

2011 m. 

gruodžio 

mėn. 

24 mėn. 2011 m. 

rugpjūčio 1 

d. 

Visi privalomi 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki paraiškos 

pateikimo  Europos 

socialinio fondo 

agentūrai datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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planams – 30 vnt.; 

6. Panevėžio miesto pietinės 

dalies inžinerinės 

infrastruktūros (susisiekimo 

komunikacijų) specialusis 

planas – 1 vnt. 

6. Teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

darnų Biržų rajono 

vystymąsi, racionalų 

planuojamos teritorijos, lėšų 

ir kitų išteklių panaudojimą, 

parengiant teritorijų 

planavimo dokumentus. 

Projekto veiklos: 

Teritorijų planavimo 

dokumentų parengimas 

(Sklypo, reikalingo 

Savivaldybės viešajai 

bibliotekai statyti, detalusis 

planas; Sklypo Vabalninke, 

reikalingo didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelei 

įrengti, detalusis planas; 

Sklypo, reikalingo mokamai 

automobilių stovėjimo 

aikštelei įrengti, detalusis 

planas; Specialusis planas, 

numatantis pėsčiųjų – 

dviračių tako įrengimą nuo 

Valantiškio k. iki Pabiržės 

mstl.) 

Siektini rezultatai: 

parengti detalieji planai  - 3 

vnt. (po 4 egzempliorius  ir 2 

egzemplioriai 

kompiuterinėje laikmenoje);  

parengtas  specialusis planas 

-  1 vnt. (4 egzemplioriai ir 2 

egzemplioriai 

84 265,51 Lt: 

1.  71 624,74 Lt 

2. 0 Lt 

3. 12 640,77 Lt 

 

2012 m. 

sausio 

mėn. 

 

12 mėn. 2011 m. 

spalio 31 

d. 

Nupirktos Sklypo 

Vabalninke, 

reikalingo didelių 

gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelei 

įrengti, detaliojo 

plano parengimo 

bei Sklypo, 

reikalingo 

mokamai 

automobilių 

stovėjimo aikštelei 

įrengti, detaliojo 

plano parengimo 

paslaugos, 

rengiami šie 

detalieji planai. 

Rengiamas 

planavimo sąlygų 

sąvadas dėl Sklypo, 

reikalingo 

Savivaldybės 

viešajai bibliotekai 

statyti, detaliojo 

plano rengimo. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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kompiuterinėje laikmenoje 

pdf failo formatu). 

 

7. Specialaus plano 

rengimas dviračių 

takams – trasoms 

Rokiškio mieste ir 

rajone suformuoti 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą Rokiškio rajono 

darnų vystymąsi bei 

racionalų teritorijų, lėšų ir 

kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į Rokiškio 

rajono teritorijų plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Projekto veiklos: 

specialiojo  plano  rengimas 

Siektini rezultatai: 

parengtas dviračių takų – 

trasų Rokiškio rajone ir 

mieste specialusis planas – 1 

vnt.  

 

55 341,71 Lt: 

1. 47 040,45 Lt 

2. 0 Lt 

3. 8 301,26 Lt 

2012m. 

liepos 

mėn. 

24  mėn. 2012 m. 

kovo 15 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai  

institucijai datos 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

8. Panevėžio rajono 

rekreacinių teritorijų 

specialusis planas 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  siekti 

užtikrinti planingą 

rekreacinių teritorijų plėtrą 

Panevėžio rajono 

savivaldybės teritorijoje. 

Projekto veiklos: 

Specialaus plano 

parengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengtas Panevėžio rajono 

rekreacinių teritorijų 

specialusis planas - 1 vnt. 

 

73 240,50  Lt: 

1.  62 254,42 Lt 

2. 0 Lt 

3. 10 986,08 Lt 

2012 m. 

gegužės 

mėn. 

20 mėn. 2012 m. 

kovo 30 d. 

Atliktų darbų nėra. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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9. Panevėžio rajono 

miestelių bendrųjų 

planų parengimas 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą miestelių darnų 

vystymąsi bei racionalų šių 

teritorijų panaudojimą 

Panevėžio rajone. 

 Projekto veiklos: 

Vadoklių miestelio,  Smilgių 

miestelio, Miežiškių 

miestelio, Šilų miestelio 

bendrųjų planų parengimas.  

Siektini rezultatai: 

parengti Vadoklių, Smilgių, 

Miežiškių ir Šilų miestelių 

bendrieji planai - 4 vnt. 

 

313 359,67 Lt: 

1.  266 355,71 Lt 

2. 0 Lt 

3. 47 003,96 Lt 

2012m. 

spalio 

mėn. 

24 mėn. 2012 m. 

gegužės  

30 d. 

Atliktų darbų nėra. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

10. Panevėžio 

priemiestinių 

gyvenamųjų teritorijų 

intensyvios plėtros 

specialusis planas 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą Panevėžio 

priemiestinių gyvenamųjų 

teritorijų intensyvios plėtros 

teritorijos vystymąsi bei 

racionalų teritorijos, lėšų ir 

kitų išteklių panaudojimą. 

Projekto veiklos: 

specialaus plano 

parengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengtas Panevėžio 

priemiestinių gyvenamųjų 

teritorijų  intensyvios plėtros 

specialusis planas - 1vnt.  

 

82 720,89 Lt: 

1. 70 312,75 Lt 

2. 0 Lt 

3. 12 408,14 Lt 

2012 m. 

rugsėjo 

mėn. 

16 mėn. 2012 m. 

birželio   

29 d. 

Atliktų darbų nėra. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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11. Biržų miesto 

bendrojo plano 

parengimas 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

darnų Biržų miesto 

vystymąsi, racionalų 

planuojamos teritorijos, lėšų 

ir kitų išteklių panaudojimą, 

parengiant Biržų miesto 

bendrąjį planą. 

Projekto veiklos: 

Biržų miesto bendrojo plano 

parengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengtas Biržų miesto 

bendrasis planas - 1 vnt. (4 

egzemplioriai ir 2 

egzemplioriai 

kompiuterinėje laikmenoje 

pdf failo formatu). 

 

390 047,27 Lt: 

1. 331 540,17 Lt 

2. 0 Lt 

3. 58 507,10 Lt 

2013 m. 

kovo 

mėn. 

19 mėn. 2013 m. 

sausio  

10 d. 

Priimtas Biržų 

rajono 

savivaldybės 

tarybos 2010 m. 

lapkričio 15 d. 

sprendimas  Nr. T-

252 ,,Dėl Biržų 

miesto bendrojo 

plano rengimo“.  

Visi privalomi 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki paraiškos 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

pateikimo datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

12. Teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

sistemingą darnų vystymąsi 

bei racionalų teritorijos, lėšų 

ir kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Projekto veiklos: bendrojo, 

teritorijos ribų patikslinimo 

specialiojo ir teritorijos 

administracinių vienetų ir 

gyvenamųjų vietovių 

teritorijų ribų nustatymo 

planų parengimas. 

Siektini rezultatai:  

1. Parengtas Joniškėlio 

miesto bendrasis planas. 

2. Parengtas Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

esančių seniūnijų ir kaimų 

gyvenamųjų vietovių ribų 

nustatymo ir pavadinimų 

556 418,85 Lt: 

1. 472 956,02 Lt 

2. 0 Lt 

3. 83 462,83 Lt 

2013 m. 

gegužės 

mėn. 

17 mėn. 2013 m. 

kovo 18 d. 

Iki projekto 

paraiškos teikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai datos 

bus parengti 

projekte numatytų 

paslaugų pirkimo 

dokumentai. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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patikslinimo planas. 

3. Parengtas Pasvalio miesto 

urbanistikos paminklo UV31 

teritorijos ribų patikslinimo 

specialusis planas. 

 

13. Panevėžio miesto  

teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas, III 

etapas 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas –  užtikrinti  

sistemingą Panevėžio miesto 

darnaus vystymosi, 

racionalaus teritorijų 

planavimo ir išteklių 

panaudojimą. 

Projekto veiklos: specialiųjų 

ir detaliųjų planų 

parengimas. 

Siektini rezultatai: 

1. Parengtas Panevėžio 

miesto sodininkų bendrijų 

(„Ąžuolas“, Šermutas“, 

„Klevas“) teritorijoje 

esančių gatvių sklypų ribų 

planas, prilyginamas 

detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentui – 1 

vnt.; 

2.  Parengtas Panevėžio 

miesto šilumos ūkio 

specialusis planas – 1 vnt.; 

3. Parengti laisvos 

valstybinės žemės ir 

probleminių teritorijų 

Panevėžio mieste detalieji 

planai – 50 vnt.; 

4. Parengtas Panevėžio 

miesto šiaurinės dalies 

inžinerinės infrastruktūros 

(susisiekimo komunikacijų) 

specialusis planas – 1 vnt. 

400 016,66 Lt: 

1. 340 014,16 Lt 

2. 0 Lt 

3. 60 002,50 Lt 

2013 m. 

liepos 

mėn. 

24 mėn. 2013 m. 

kovo 29 d. 

 

Visi privalomi 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki paraiškos 

pateikimo  Europos 

socialinio fondo 

agentūrai datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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14. Detaliųjų planų Biržų 

rajone parengimas 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

darnų Biržų rajono 

vystymąsi, racionalų 

planuojamos teritorijos, lėšų 

ir kitų išteklių panaudojimą, 

parengiant detaliuosius 

planus Biržų rajone. 

Projekto veiklos: detaliųjų 

planų parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Parengti detalieji planai – 27 

vnt. 

 

138 226,05 Lt: 

1. 117 492,14 Lt 

2. 0 Lt 

3. 20 733,91 Lt 

2013 m. 

birželio 

mėn. 

22 mėn. 2013 m. 

balandžio 

1 d. 

Parengti pradiniai 

dokumentai 13 

detaliųjų planų 

rengimui ir 

vykdomos viešojo 

pirkimo 

procedūros.  

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

15. Teritorijų planavimo 

dokumentų  rengimas 

Panevėžio rajone 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  siekti 

užtikrinti Ramygalos miesto 

darnų vystymąsi bei 

racionalų Panevėžio rajono 

gamtinių išteklių 

panaudojimą. 

Projekto veiklos: specialiųjų 

planų parengimas. 

Siektini rezultatai:  

Parengti specialieji planai – 

3 vnt. 

112 576,82 Lt: 

1. 95 690,29 Lt 

2. 0 Lt 

3. 16 886,53 Lt 

2013 m. 

birželio 

mėn. 

18 mėn. 2013 m. 

balandžio 

19 d. 

Visi privalomi 

parengiamieji 

darbai bus atlikti 

iki projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

   Iš viso : 

projektų vertė –   4 359 199,95 Lt. 

ES fondų lėšų suma – 3 705 318,41 Lt. 

LR valstybės biudžeto lėšų suma – 0 Lt. 

pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 653 881,54 Lt. 

 

   

 

____________________ 


