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I. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO METODIKA IR SCHEMA 
 

Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 metų strateginis planas (toliau – Panevėžio SPP) rengiamas vadovaujantis: 
1) Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis;  
2) Valstybės pažangos strategija „Lietuvos  pažangos strategija „Lietuva 2030“; 
3) pakeistu 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ 

tarpinstitucinio veiklos plano projektu; 
4) Nacionalinės regioninės politikos prioritetų iki 2030 metų projektu; 
5) Lietuvos Respublikos Strateginio valdymo įstatymo projektu; 
6) Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodžiu 2019–2030 m.; 
7) „Rail Baltica“ projektu; 
8) Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu; 
9) Naujai rengiamo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano „Lietuva 2030“ koncepcija su II alternatyva; 
10) Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros planu; 
11) Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginiu planu su pakeitimais; 
12) Panevėžio miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu; 
13) Panevėžio miesto bendruoju planu; 
14) Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju 

planu; 
15) Panevėžio miesto darnaus judumo planu; 
16) Panevėžio miesto savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo planu; 
17) Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa ir Panevėžio miesto savivaldybės 

aplinkos oro kokybės gerinimo priemonių planu 2019–2024 m.; 
18) kitais dokumentais. 

Panevėžio SPP rengimas apims 2020 metų balandžio – 2021 metų sausio mėn. laikotarpį. Panevėžio SPP bus rengiamas 
etapais – iš viso numatoma 12 (dvylika) etapų.  

I.1. Panevėžio SPP rengimo tvarkaraščio sudarymas ir metodikos parengimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – parengtas detalus Panevėžio SPP rengimo tvarkaraštis, metodika ir ją atvaizduojanti 
schema. 

Prieš pradedant rengti Panevėžio SPP, bus parengiamas bei su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – 
PMSA) suderinamas detalus tvarkaraštis, Panevėžio SPP rengimo metodika ir schema. 

I.2. Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė 

Šio etapo veiklos rezultatas – parengta Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo eigos 
ir rezultatų analizė. 

Siekiant įvertinti Panevėžio miesto savivaldybės plėtros 2014–2020 metų strateginio plano įgyvendinimą, etapo metu 
bus analizuojamos šio strateginio plano įgyvendinimo ataskaitos už 2014–2018 metus. Analizės metu bus pateikta šio 
strateginio plano vizijos, prioritetų pasiekimo, priemonių įgyvendinimo sėkmę / nesėkmę lėmusių priežasčių analizė, 
strateginio plėtros plano įgyvendinimo proceso efektyvumo vertinimas bei rekomendacijos naujai rengiamam 
Panevėžio SPP.  

Už analizės atlikimą ir rekomendacijų pateikimą bus atsakinga UAB „Eurointegracijos projektai“, PMSA pagal poreikį 
savalaikiai teiks susijusią informaciją, reikalingą sėkmingam analizės atlikimui.  

I.3. Panevėžio miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizės parengimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – atlikta PMS aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė. 

Etapo metu bus atliekama Savivaldybei aktualių ES, šalies ir kitų strateginio planavimo dokumentų analizė, bus 
nustatoma, kokios minėtų dokumentų nuostatos turi būti atspindėtos Panevėžio SPP.  

Etapo metu taip pat bus atliekama PMS patvirtintų strateginio planavimo dokumentų analizė, nustatoma, kokios 
minėtų dokumentų nuostatos turi būti atspindėtos Panevėžio SPP: 

1) Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas; 
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2) Panevėžio miesto darnaus judumo planas; 

3) Panevėžio miesto savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo planas; 
4) Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa ir Panevėžio miesto savivaldybės 

aplinkos oro kokybės gerinimo priemonių planas 2019–2024 m.; 
5) Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginiu planu su pakeitimais; 
6) Panevėžio miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu; 
7) Kiti dokumentai. 

Už analizės atlikimą ir rekomendacijų pateikimą bus atsakinga UAB „Eurointegracijos projektai“, PMSA pagal poreikį 
savalaikiai teiks susijusią informaciją, reikalingą sėkmingam analizės atlikimui.  

I.4. Panevėžio miesto socialinės ekonominės (vidaus ir išorės) aplinkos analizės ir SSGG parengimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – parengta ir su PMSA suderinta Panevėžio miesto vidaus ir išorės aplinkos analizė bei 
pateikta ataskaita. 

Analizuojant Panevėžio miesto vidaus ir išorės aplinką, bus atliekama sektorinė Panevėžio miesto statistikos duomenų 
analizė. Analizės tikslas – visapusiškai įvertinti Panevėžio miesto savivaldybės valdymo srities plėtrai svarbius išorės 
veiksnius:  

1) pateikti bendrąją informaciją apie Panevėžio miestą; 
2) atlikti demografinės aplinkos analizę (demografinė situacija); 
3) atilikti ekonominio vystymosi analizę (makroekonominiai rodikliai, darbo rinkos analizė, verslo aplinkos analizė, 

žemės ūkis, statyba ir gyvenamasis fondas, turizmas ir rekreacija); 
4) atlikti švietimo sektoriaus analizę (ugdymo kokybė, prieinamumas, neformalaus ugdymo situacija mieste); 
5) atlikti kultūros sektoriaus analizę (mieste vykstantys renginiai, jų poreikis, kultūros ir meno įstaigų 

optimizavimas); 
6) atlikti sporto sektoriaus analizę (miesto sporto bazių ir sporto ugdymo įstaigų optimizavimas); 
7) atlikti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų analizę (jaunimo politikos situacija, jaunimo problematikos 

tyrimo atlikimas, Jaunimo problemų sprendimo Panevėžio miesto savivaldybėje 2021–2027 m. plano 
parengimas); 

8) atlikti socialinės aplinkos analizę (socialinių paslaugų Panevėžio mieste kompleksiškumo (sveikatos ir socialinių) 
reikalingumo lygi ir šių paslaugų plėtojimo algoritmas; specialios administracinės priemonės sukūrimo 
reikalingumo analizė); 

9) atlikti aplinkos apsaugos analizę (gamtinės aplinkos būklės ir raidos tendencijos); 
10) atlikti infrastruktūros analizę (transporto infrastruktūra, inžinerinė ir energetinė infrastruktūra, technologinė 

bei IT plėtros infrastruktūra). 
 
Pasirinkus ir su PMSA suderinus tinkamus rodiklius (visuomenės sveikatos, sporto, socialinės aplinkos, švietimo, 
kultūros  ir kt. srityse), bus atliekama aplinkos analizė lyčių lygybės aspektu bei, atsižvelgus į pateiktus statistinius 
duomenis, bus pateikiamos rekomendacijos ir priemonės dėl naujo Panevėžio SPP proceso efektyvumo tobulinimo 
lygioms galimybėms užtikrinti.  

Analizei bus atliekamas rodiklių lyginimas perspektyvoje. Analizėje bus pateikiama informacija apie atskirų sektorių 
vystymąsi 2015–2019 metais (jeigu 2019 m. duomenys analizės rengimo metu nebus viešai prieinami, bus 
analizuojamas 2015–2018 metų laikotarpis). Panevėžio miesto vidaus ir išorės aplinkos analizės duomenys bus 
lyginami su šalies, Panevėžio apskrities, bei kitų 4 didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestų) 
rodikliais. Esant poreikiui, Panevėžio miesto duomenys gali būti palyginami su Alytaus miesto, Panevėžio rajono ir Biržų 
rajono savivaldybių duomenimis.  

Analizei bus taikomas dokumentinio tyrimo metodas, kuris apima oficialiai pasiekiamus antrinės informacijos šaltinius 
(pagrindinis – Lietuvos statistikos departamentas), standartizuotas išorines duomenų bazes (nacionalinės sveikatos 
rodiklių, švietimo rodiklių, aplinkos apsaugos rodiklių ir kt. duomenų bazes), įvairių registrų (kultūros paveldo objektų, 
saugomų teritorijų ir kt.) duomenis, informaciją, pateikiamą įvairiuose Panevėžio miesto savivaldybės dokumentuose, 
metinėse veiklos ataskaitose, Panevėžio miesto savivaldybės įstaigų ir įmonių metinėse veiklos ataskaitose ir kitą 
išorinę informaciją apie analizuojamus sektorius. 

Analizės metu pasinaudojama atliktų ir (arba) Panevėžio mieto savivaldybės atliekamais tyrimas dėl mieste vyksiančių 
kultūros renginių poreikio bei jaunimo reikalų problematikos.  
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Analizės išvadoms suformuluoti bus taikomas stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizės 
metodai.  

Už analizės atlikimą ir rekomendacijų pateikimą bus atsakinga UAB „Eurointegracijos projektai“, PMSA pagal poreikį 
savalaikiai teiks susijusią informaciją, reikalingą sėkmingam analizės atlikimui.  

I.5. Panevėžio SPP darbo grupių sudarymas ir veiklos organizavimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – suformuotos ir PMSA direktoriaus įsakymu patvirtintos darbo grupės Panevėžio SPP 
plano procesui koordinuoti bei organizuojama jų veikla. 

Įvairių Panevėžio SPP dalių derinimui PMS sudarys 1 (vieną) koordinacinę Panevėžio SPP rengimo darbo grupę (toliau 
– Koordinacinė grupė), kurios paskirtis – derinti įvairius Panevėžio SPP dokumentus, ataskaitas, projektus, prieš teikiant 
juos PMS komitetams, tarybai. 

Taip pat Panevėžio SPP rengimui PMS sudarys Panevėžio SPP rengimo darbo grupes (toliau – DG). Bus sudarytos 4 
(keturios) DG pagal atskirus sektorius (sritis): 

1) Ekonomikos, verslo bei darbo aplinkos rinkos DG (kuri apima ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, 
turizmo ir rekreacinės aplinkos, švietimo, gyventojų užimtumo ir mokymosi visą gyvenimą klausimus); 

2) Socialinės aplinkos  DG (kuri apima sporto, kultūros paslaugų, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų 
ir šeimos gerovės bei susijusios infrastruktūros vystymo klausimus); 

3) Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros DG (kuri apima aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų 
tvarkymo, gamtos ir kultūros paveldo, urbanistikos ir teritorijų planavimo, susisiekimo, vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, viešojo saugumo ir prevencijos klausimus); 

4) Viešojo sektoriaus ir bendruomenės įtraukimo DG (kuri apima Savivaldybės administracijos ir jos įstaigų bei 
įmonių viešojo valdymo, žmogiškųjų išteklių, informacinių technologijų, viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio, 
jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų klausimus).   

Kiekvienoje DG bus pirmininkas, sekretorius, nariai. DG nariais pagal išskiriamas sritis bus kviečiami būti PMS tarybos 
nariai; PMSA skyrių (padalinių) vadovai ir specialistai;  PMS pavaldžių įstaigų bei įmonių atstovai;  Panevėžio mieste 
veikiančių ir miesto plėtrai svarbių valstybinių, verslo, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai; kiti suinteresuoti 
asmenys.  

Darbo grupių sudėtis, jų veiklos laikotarpiai ir kita susijusi informacija bus tvirtinama Panevėžio miesto savivaldybės 
mero potvarkiu. Rekomenduojama, kad vieną darbo grupę maksimaliai gali sudaryti 20 (dvidešimt) asmenų.  

DG posėdžiai bus vykdomi PMS patalpose. UAB „Eurointegracijos projektai“ DG posėdžių organizavimui parengs 
reikiamą medžiagą, jos turinį prieš tai suderinus su PMSA, ir ją padalins visiems DG nariams. DG veiklą organizuos, 
posėdžius moderuos bei posėdžių protokolus rengs UAB „Eurointegracijos projektai“ ir/ arba ekspertas (-ai), turintis (-
ys) reikiamą profesinę kvalifikaciją.  

Esant poreikiui (karantino metu ar kitoms nepalankioms aplinkybėms), posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu 
būdu. UAB „Eurointegracijos projektai“ parinks ir su PMSA suderins programą/ įrankinį nuotoliniam darbui, parengs 
nuotolinių posėdžių organizavimo tvarką. 

I.6. Panevėžio SPP I projekto svarstymas  

Šio etapo veiklos rezultatas – pritarimas Panevėžio SPP I projekto variantui. 

Panevėžio SPP I projektą sudarys parengta Panevėžio miesto plėtros 2014 – 2020 m. strateginio plano įgyvendinimo 
analizė, strateginių planavimo dokumentų analizė, Panevėžio miesto vidaus ir išorės aplinkos analizė kartu su kultūros 
renginių poreikių bei jaunimo reikalų problematikos tyrimais.  

Rengiant Panevėžio SPP vidaus ir išorės aplinkos SSGG analizę bus suorganizuoti 4 (keturi) darbo grupių posėdžiai, 
kurie sutaps su Panevėžio SPP I projekto svarstymu. DG posėdžių organizavimas vyks pagal I.5 punktą. 

I.7. Panevėžio SPP rengimo formos parengimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – parengta ir su PMSA suderinta Panevėžio SPP rengimo forma. 

Etapo metu bus suformuota Panevėžio SPP rengimo forma. Panevėžio SPP rengimo formą parengia ir pasiūlo UAB 
„Eurointegracijos projektai“, kuri derinama su Koordinacine grupe. Derinimas gali vykti rašytinės procedūros tvarka.  
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I.8. Panevėžio miesto vystymosi vizijos, prioritetų, tikslų, uždavinių, priemonių ir rodiklių formulavimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – suformuluota Panevėžio miesto vizija, plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės 
ir vertinimo rodikliai (strategija).  

Etapo metu bus suformuluota ir suderinta Panevėžio SPP plėtros vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės ir 
vertinimo rodikliai. Už Panevėžio SPP plėtros vizijos, prioritetų, tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių 
formulavimą ir parengimą bus atsakinga UAB „Eurointegracijos projektai“. DG susitikimų metu  Panevėžio SPP plėtros 
vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo rodikliai bus derinami ir tikslinami. Iš viso planuojama 
surengti 12 (dvylika) darbo grupių susitikimų. DG posėdžių organizavimas vyks pagal I.5 punktą. 

Etapas susidės iš tokių veiksmų: 
1. Vizijos ir strategijos rengimas; 
2. Priemonių plano rengimas; 
3. Vertinimo rodiklių rengimas. 

Vizijos ir strategijos rengimas. UAB „Eurointegracijos projektai“ parengs metodinę medžiagą Panevėžio miesto vizijos 
formulavimui, preliminarią Panevėžio SPP strategiją (prioritetus, tikslus ir uždavinius). Pagal I.5. punktą bus 
organizuojami 4 (keturi) DG posėdžiai (su kiekviena darbo grupe po vieną), kurių metu kiekviena DG kurs Panevėžio 
miesto plėtros viziją, svarstys tik savo kuruojamo prioriteto tikslus ir uždavinius. DG posėdžių moderavimą vykdys UAB 
„Eurointegracijos projektai“ ekspertas (-ai), turintis (-ys) reikiamą profesinę kvalifikaciją.  

Priemonių plano rengimas. UAB „Eurointegracijos projektai“ parengs preliminarų Panevėžio SPP priemonių planą. 
Pagal I.5. punktą bus organizuojami 4 (keturi) DG posėdžiai (su kiekviena darbo grupe po vieną), kurių metu kiekviena 
DG svarstys tik savo kuruojamo prioriteto priemones. DG posėdžių moderavimą vykdys UAB „Eurointegracijos 
projektai“ ekspertas (-ai), turintis (-ys) reikiamą profesinę kvalifikaciją.  

Vertinimo rodiklių rengimas. UAB „Eurointegracijos projektai“ parengs preliminarius Panevėžio SPP vertinimo rodiklius 
(efekto arba vizijos, tikslų arba rezultatų bei uždavinių arba produkto). Pagal I.5. punktą bus organizuojami 4 (keturi)  
DG posėdžiai (su kiekviena darbo grupe po vieną), kurių metu kiekviena DG svarstys vizijos (efekto) bei tik savo 
kuruojamo prioriteto tikslų ir uždavinių (rezultato ir produkto) vertinimo rodiklius. DG posėdžių moderavimą vykdys 
UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertas (-ai), turintis (-ys) reikiamą profesinę kvalifikaciją.  

Parengus Panevėžio SPP strateginę dalį suformuojamas Panevėžio SPP II projektas, kuris teikiamas viešam svarstymui. 
Etapo metu po DG posėdžių bus organizuojama 1 (viena) vieša diskusija Panevėžio miesto vizijai peržiūrėti, 
suformuotiems plėtros prioritetams, tikslams, uždaviniams, priemonėms, vertinimo rodikliams aptarti (Panevėžio SPP 
II projektas). Viešoje diskusijoje galės dalyvauti DG nariai, PMS darbuotojai, Panevėžio miesto ir regiono 
bendruomenės atstovai.  

Už viešos diskusijos organizavimą; renginio programos, medžiagos bei pristatymų parengimą bus atsakinga UAB 
„Eurointegracijos projektai“. Renginio organizavimui UAB „Eurointegracijos projektai“ parinks renginiui tinkamas, 
aprūpintas reikiama kompiuterine technika patalpas. Viešos diskusijos moderavimą vykdys UAB „Eurointegracijos 
projektai“ ekspertas (-ai), turintis (-ys) reikiamą profesinę kvalifikaciją. PMSA pagal poreikį teiks rekomendacijas 
renginio organizavimui, patalpų parinkimui ir kitais susijusiais bei aktualiais klausimais.  

Esant poreikiui (karantino metu ar kitoms nepalankioms aplinkybėms), posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu 
būdu. UAB „Eurointegracijos projektai“ parinks ir su PMSA suderins programą/ įrankinį nuotoliniam darbui, parengs 
nuotolinių posėdžių organizavimo tvarką. 

I.9. Panevėžio SPP įgyvendinimo priežiūros tvarkos suformavimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – suformuota ir patvirtinta Panevėžio SPP įgyvendinimo priežiūros tvarka.  

Etapo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ parengs ir su PMSA suderins Panevėžio SPP įgyvendinimo priežiūros 
tvarką, kuri bus teikiama Koordinacinei grupei pritarimui, PMS tarybos komitetams svarstyti ir PMS tarybai tvirtinti. 
Derinimas su Koordinacine grupe gali vykti rašytinės procedūros tvarka.  

I.10. Panevėžio SPP III projekto parengimas ir Panevėžio SPP tvirtinimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – parengtas ir Panevėžio miesto savivaldybės taryboje patvirtintas Panevėžio SPP 
projektas.  
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UAB „Eurointegracijos projektai“ parengs Panevėžio SPP III (galutinį) projektą, kuris bus Koordinacinei grupei pritarimui 
ir PMS tarybos komitetams svarstyti. 

UAB „Eurointegracijos projektai“ pagal gautas pastabas patikslins parengtą Panevėžio SPP galutinį projektą ir teiks jį 
tvirtinti PMS tarybai.  

Etapas bus baigtas tuomet, kai PMS taryba patvirtins Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 metų strateginį planą.  

I.11. Panevėžio SPP parengimo rezultatų apibendrinimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – parengta ir pristatyta Panevėžio SPP parengimo rezultatai. 

Etapo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ suorganizuos renginį, tikslu pristatyti projekto metu pasiektus rezultatus. 
Renginyje bus kviečiami dalyvauti PMS tarybos nariai; PMSA skyrių (padalinių) vadovai ir specialistai;  PMS pavaldžių 
įstaigų bei įmonių atstovai;  Panevėžio mieste veikiančių ir miesto plėtrai svarbių valstybinių, verslo, verslo ir 
visuomeninių organizacijų atstovai; kiti suinteresuoti asmenys. Detalus dalyvių sąrašas, renginio programa bus 
derinama su PMSA. 
I.12. Panevėžio SPP rengimo viešinimas 

Šio etapo veiklos rezultatas – sukurta ir patalpinta interneto svetainė, užregistruotas domenas, sukurti reklaminiai 
skydeliai, parengtas Viešinimo planas ir užtikrinamas jame numatytų viešinimo priemonių vykdymas. 

I.12.1. Viešinimo plano parengimas 

Prieš pradedant rengti Panevėžio SPP, bus parengiamas bei su PMSA suderinamas Viešinimo planas ir informuojama 

visuomenė. Visuomenės informavimo priemonės nurodomos Viešinimo plane. 

I.12.2. Interneto svetainės sukūrimas 

Etapo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ užregistruos interneto svetainės domeną, kurio pavadinimas bus 
suderintas su PMSA. Interneto svetainė bus adaptyvaus dizaino, jos techniniai ir dizaino sprendimai bus derinami su 
PMSA. Interneto svetainė atitiks apraše nurodytus reikalavimus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 
18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms 
aprašo patvirtinimo“).  

UAB „Eurointegracijos projektai“ Panevėžio SPP vykdymo laikotarpiu užtikrins interneto svetainės domeno galiojimo 
pratęsimą, nepertraukiamą interneto svetainės veikimą, aktualios ir susijusios informacijos savalaikį talpinimą 
serveryje savo lėšomis, informacijos paieškos galimybes, visos informacijos skelbimą, reguliarų duomenų bazės ir 
interneto svetainės turinio atsarginių kopijų darymą (įvykus duomenų serverio gedimui, dėl trečių šalių veiklos ar kitų 
priežasčių praradus duomenis, jie bus atstatyti iš atsarginės kopijos per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) darbo dienų 
laikotarpį).  

PMSA pagal poreikį savalaikiai teiks susijusią informaciją, reikalingą sėkmingam interneto svetainės sukūrimui ir 
priežiūrai. Visos interneto svetainės, interneto svetainės turinio ir duomenų bazėje esančių duomenų autorinės teisės 
priklausys PMSA. Po projekto užbaigimo interneto svetainės ir duomenų bazės kopija bus perduota PMSA.  

I.12.3. Reklaminių skydelių („banerių“), skirtų PMS interneto svetainei, sukūrimas 

Etapo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ sukurs reklaminius skydelius („banerius“) „Panevėžio miesto plėtros 
2021–2027 m. strateginis planas“, skirtus PMS interneto svetainei www.panevezys.lt. Reklaminio skydelio („banerio“) 
techninis ir dizaino sprendimai bus derinami su PMSA. 

PMSA pagal poreikį savalaikiai teiks susijusią informaciją, reikalingą sėkmingam reklaminių skydelių („banerių“) 
sukūrimui  bei skelbs juos PMS interneto svetainėje www.panevezys.lt. Visos sukurtų reklaminių skydelių autorinės 
teisės priklausys PMSA.  

I.12.4. Informacinės medžiagos parengimas 

Etapo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ atliks viešinimo veiklas, kurių forma ir turinys bus derinami su PMSA. Iš 
viso bus sukurti: 

http://www.panevezys.lt/
http://www.panevezys.lt/
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- 3 video ir/ar radijo informaciniai siužetai: pirmas siužetas numatomas Panevėžio SPP rengimo pradžioje, antras 
– susipažindinant visuomenę su sukurta vizija ir prioritetais darbo grupėse; trečias – kviečiantis dalyvauti 
viešojoje diskusijoje dėl Panevėžio SPP projekto, prieš jį teikiant tvirtinti Taryboje; 

- ne mažiau kaip 3 straipsniai vietinėje žiniasklaidoje (spauda, interneto portalai); 
- 3 straipsniai viename didžiausių šalies internetinių portalų (delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt); 
- straipsniai Panevėžio miesto internetinėje svetainėje; 
- 1-2 min. viešinantis klipas, jau patvirtinus Panevėžio SPP taryboje. 

PMSA pagal poreikį savalaikiai teiks susijusią informaciją, reikalingą sėkmingam informacinės medžiagos parengimui ir 
pateikimui.  

I.12.5. Infografikų parengimas 

Etapo metu UAB „Eurointegracijos projektai“  Panevėžio SPP rengimo metu sukurs ne mažiau kaip 6 infografikus, kurių 
forma ir turinys bus derinami su PMSA. 

 

 



I.13. Panevėžio SPP rengimo schema 

 



II. DETALIZUOTAS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO TVARKARAŠTIS 

Detalizuotas strateginio plėtros plano rengimo tvarkaraštis pateikiamas atskiru dokumentu.  

 
 
III. VIEŠINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Viešinimo planas pateikiamas atskiru dokumentu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


