
PATVIRTINTA 

Panevėžio regiono plėtros tarybos  

2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. R 2-110 

(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2014 m. 

gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/4S-48 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-02-R ,,REGIONINĖS PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI IR 

SAVIVALDYBIŲ (ILGALAIKIAI/TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI“, 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. Rokiškio rajono 

plėtros strateginio 

plano iki 2015 metų 

atnaujinimas 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – tobulinti 

Rokiškio rajono strateginio 

planavimo procesą ir veiklos 

valdymą parengiant 

strateginio planavimo 

dokumentus.  

Projekto veiklos: 

Rokiškio rajono plėtros 

strateginio plano iki 2015 

metų ir jo įgyvendinimo 

priežiūrai reikalingų 

dokumentų atnaujinimas. 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 4 sektorinių 

142 604,38 Lt: 

1. 121 213,72 Lt 

2. 0 Lt 

3. 21 390,66 Lt 

2011 m. 

liepos 

mėn. 

12 mėn. 2011 m. 

balandžio 

15 d. 

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. 



2 

 
studijų parengimas. 

Siektini rezultatai: 

atnaujintas Rokiškio rajono  

strateginis plėtros planas iki 

2015 metų  – 1 vnt. 

2. Kupiškio rajono 

savivaldybės 

strateginio veiklos 

plano parengimas 

Kupiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas  – parengti 

Kupiškio rajono 

savivaldybės trumpalaikį 

strateginį veiklos planą, 

siekiant stiprinti rajono 

savivaldybės darbuotojų 

administracinius gebėjimus 

regioninės plėtros planavimo 

ir įgyvendinimo srityje, 

gerinant savivaldybės 

veiklos valdymą. 

Projekto veiklos: 

Kupiškio rajono 

savivaldybės strateginio 

veiklos plano rengimas  

Siektini rezultatai:  

parengtas Kupiškio rajono 

savivaldybės strateginis 

veiklos planas - 1 vnt.  

 

60 500,00 Lt: 

1. 51 425,00 Lt 

2. 0 Lt 

3. 9 075,00 Lt 

2011 m. 

lapkričio

mėn. 

 

13 mėn. 2011 m. 

gegužės 14 

d. 

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. Panevėžio miesto 

plėtros 2014–2020 

metų strateginio 

plano parengimas.  

Santrumpa – PMPSP 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – pagerinti 

Panevėžio miesto 

savivaldybės veiklos 

valdymą ir viešojo 

administravimo efektyvumą. 

Projekto veiklos: 

Panevėžio miesto plėtros 

2014-2020 m. strateginio 

plano rengimas. 

4sektorinių studijų rengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengtas planas – 1vnt. 

 

287 712,00 Lt: 

1. 244 555,20 Lt 

2. 0 Lt 

3. 43 156,80 Lt 

2011 m. 

spalio 

mėn.  

24 mėn. 2011 m. 

birželio 30 

d. 

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. 
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4. Darni ir kryptinga 

Panevėžio rajono 

plėtra  

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

ilgalaikio planavimo 

tęstinumą Panevėžio rajono 

savivaldybėje. 

Projekto veiklos: 

Panevėžio rajono sektorinių 

studijų  rengimas. 

Siektini rezultatai: 

1. Parengtos sektorinės 

studijos – 3 vnt. 

2. Atnaujintas Panevėžio 

rajono 2009-2015 m. 

strateginis plėtros planas. 

96 916,40 Lt: 

1. 82 378,94 Lt 

2. 0 Lt 

3. 14 537,46 Lt 

2013 m. 

sausio 

mėn. 

12 mėn. 2012 m. 

lapkričio  

1 d. 

Projekto 

parengiamieji 

darbai neatlikti.. 

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. 

5. Panevėžio rajono 

2016-2022 m. plėtros 

strateginis planas 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  užtikrinti 

Panevėžio rajono 

savivaldybės teritorijos 

darnų vystymąsi bei plėtrą. 

Projekto veiklos: 

Panevėžio rajono 

savivaldybės plėtros 

strateginio plano 

parengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengtas Panevėžio rajono 

savivaldybės 2016-2022m. 

plėtros strateginis planas – 1 

vnt. 

61 949,00 Lt: 

1. 52 656,00 Lt 

2. 0 Lt 

3. 9 293,00 Lt 

2013 m. 

balandžio 

mėn. 

14 mėn. 2012 m. 

gruodžio  

31 d. 

Atliktų darbų nėra. 

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. 

 

6. Strateginių planų ir 

studijos parengimas 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – gerinti 

Pasvalio rajono plėtros 

planavimą. 

Projekto veiklos: 

Pasvalio rajono plėtros iki 

2020 m. strateginio plano 

parengimas, Pasvalio rajono 

savivaldybės trumpalaikio 

strateginio plėtros plano 

2013-2015 m. parengimas ir 

Pasvalio rajono savivaldybės 

Atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros 

veiksmų studijos 

parengimas. 

Siektini rezultatai: 

131 890,00 Lt: 

1. 112 106,50 Lt 

2. 0 Lt 

3. 19 783,50 Lt 

2013 m. 

birželio 

mėn. 

12 mėn. 2013 m. 

kovo 29 d. 

Nėra. Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės 

pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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1. Parengta Pasvalio rajono 

savivaldybės 

Atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros 

veiksmų studija. 

2. Parengtas Pasvalio rajono 

plėtros iki 2020 m. 

strateginis planas . 

3. Parengtas  Pasvalio rajono 

savivaldybės trumpalaikis 

strateginis plėtros 2013-2015 

m. planas.  

7. Rokiškio rajono 

strateginio plėtros 

plano iki 2022 metų 

parengimas 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – tobulinti 

Rokiškio rajono strateginio 

planavimo procesą ir veiklos 

valdymą, parengiant 

strateginio planavimo 

dokumentus.  

Projekto veiklos: 

Rokiškio rajono strateginio  

plėtros plano iki 2022 metų 

ir jo įgyvendinimo priežiūrai 

reikalingų rodiklių sistemos 

sukūrimas. 

Siektini rezultatai: 

parengtas Rokiškio rajono  

strateginis plėtros planas iki 

2022 metų  – 1 vnt. 

95 073,28 Lt: 

1. 80 812,28 Lt 

2. 0 Lt 

3. 14 261,00 Lt 

2013 m. 

liepos 

mėn. 

16 mėn. 2013 m. 

balandžio 

1d. 

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. 

8. Biržų rajono 

savivaldybės plėtros 

2016-2020 m. 

strateginio plano 

parengimas 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – užtikrinti 

darnų Biržų rajono plėtros 

planavimą, gerinant 

Savivaldybės veiklos 

valdymą ir tobulinant viešąjį 

administravimą. 

Projekto veiklos: 

Biržų rajono savivaldybės 

plėtros 2016-2020 m. 

strateginio plano 

parengimas. 

Biržų rajono savivaldybės 

sektorinių studijų 

parengimas. 

Siektini rezultatai: 

parengtas savivaldybės 

189 883,86 Lt: 

1. 161 401,28 Lt 

2. 0 Lt 

3. 28 482,58 Lt 

2013 m. 

rusėjo 

mėn. 

14  mėn. 

 

2013 m. 

gegužės 31 

d. 

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. 
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plėtros strateginis  planas – 1 

vnt. 

9. Strateginio 

planavimo 

dokumentų rengimas 

Kupiškio rajono 

savivaldybėje 

Kupiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – tobulinti 

Kupiškio rajono strateginio 

planavimo procesą ir veiklos 

valdymą, parengiant 

strateginio planavimo 

dokumentus. 

Projekto veiklos: Kupiškio 

rajono savivaldybės 

atsinaujinančių išteklių 

naudojimo plėtros ir 

Kupiškio rajono vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių 

rekonstravimo ir plėtros 

galimybių studijų 

parengimas. 

Siektini rezultatai:  

1. Parengtos galimybių 

studijos - 2 vnt.   

2. Atnaujinti savivaldybių 

plėtros strateginiai planai - 1 

vnt. 

83 650,00 Lt: 

1. 71 102,50 Lt 

2. 0 Lt 

3. 12 547,50 Lt 

2013 m. 

spalio 

mėn. 

18 mėn. 2013 m. 

liepos 31 d. 

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. 

   Iš viso : 

projektų vertė – 1 150 178,92 Lt. 

ES fondų lėšų suma – 977 651,42 Lt. 

LR valstybės biudžeto lėšų suma – 0 Lt. 

pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 172 527,50 Lt. 

 

   

 

____________________ 


