PATVIRTINTA
Raseini rajono savivaldyb s tarybos
2010 m. birželio d. sprendimu
Nr.(1.1)TS-

RASEINI RAJONO SAVIVALDYB S PL TROS IKI 2020 MET STRATEGINIO
PLANO GYVENDINIMO 2009 M. ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Raseini rajono savivaldyb s pl tros iki 2020 met strateginis planas (toliau – PSP) buvo
patvirtintas Raseini rajono savivaldyb s tarybos 2009 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-362.
Vadovaujantis Raseini rajono savivaldyb s tarybos 2009 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-363
patvirtintu Raseini rajono savivaldyb s pl tros iki 2020 met strateginio plano gyvendinimo ir
prieži ros tvarkos aprašu ir Savivaldyb s padalini , atsaking už atitinkam priemoni koordinavim ,
pateiktais duomenimis yra parengta metin PSP gyvendinimo ataskaita.
PSP metin ataskait
valdymo skyrius.

pareng

Strateginio planavimo, investicij , projektavimo ir projekt

Ataskaitoje pateikti PSP priemoni plane numatyt priemoni gyvendinimo lygio rodikliai, tam
panaudot l
rodikliai, PSP gyvendinimo analiz , pateikiant apibendrinimus, išvadas bei gauti ir
susisteminti pasi lymai d l PSP koregavimo.
II. PSP PRIEMONI PLANE NUMATYT PRIEMONI

GYVENDINIMAS

2009 m. buvo gyvendinta 72 arba 51,80 proc. vis 2009 m. PSP plane suplanuot vykdyti
priemoni , taip pat 20 priemoni buvo prad ta gyvendinti. Ne gyvendinta ir neprad ta gyvendinti
47 priemon s, kurios tur jo b ti prad tos 2009 m. Mažiausiai gyvendinta prioriteto „Žmogaus ir
aplinkos santara“ priemoni ( gyvendinimo procentas – 43,75 proc.), daugiausia – „Gyvenimo kokyb
ir saugumas“ (58,82 proc.). PSP plane numatyt priemoni 2009 m. gyvendinimo lygis pateikiamas
1 lentel je.
1 lentel . Priemoni

gyvendinimo lygio rodikliai

IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)
gyvendint priemoni dalis (proc.)
Planuota priemoni
Prad ta gyvendinti priemoni
gyvendinta priemoni

I. Žmogišk

ištekli ir valdymo tobulinimas

2009 m.
51,80
139
20
72

2009

gyvendint priemoni dalis (proc.)
Planuota priemoni
Prad ta gyvendinti priemoni
gyvendinta priemoni

50,00
32
3
16

II. Gyvenimo kokyb ir saugumas

2009

gyvendint priemoni dalis (proc.)
Planuota priemoni
Prad ta gyvendinti priemoni

58,82
51
5

2
gyvendinta priemoni

30

III. Piligriminio turizmo, verslo ir pramon s
pl trai palankios aplinkos formavimas

2009

gyvendint priemoni dalis (proc.)
Planuota priemoni
Prad ta gyvendinti priemoni
gyvendinta priemoni

47,5
40
6
19

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

2009
43,75
16
6
7

gyvendint priemoni dalis (proc.)
Planuota priemoni
Prad ta gyvendinti priemoni
gyvendinta priemoni

Vertinant PSP priemoni vykdymo rodikli pasiekim , bendras priemoni vykdymo procentas
yra gana mažas, kadangi dauguma priemoni buvo tik prad tos 2009 m., o baigtos bus 2010-2011 m.
ar net v lesniais metais. Tai priklauso ir nuo gyvendinamos priemon s specifikos ir nuo skiriamo
finansavimo. Be to, dalis priemoni yra kasmetines ir yra gyvendinamos kiekvienais metais.
Priemoni gyvendinimo lygis, lyginant tarp prioritet pateiktas 1 pav.
1 pav. PSP priemoni 2009 m. vykdymo pagal prioritetus

3
2 pav. Priemoni
2009 m., proc.

gyvendinimas, lyginant kiekvieno prioriteto suplanuotas ir gyvendintas priemones

3 pav. 2009 m. gyvendint priemoni pasiskirstymas pagal prioritetus (vis
dalys)

gyvendint priemoni

Organizuojant Strateginio pl tros plano priemoni koregavimo proces , ypating d mes
tina kreipti ne gyvendintas priemones. 2009 m. ne gyvendintos ir neprad tos gyvendinti
priemon s nurodyto 2 lentel je:
2 lentel . 2009 m. ne gyvendintos PSP priemoni plane numatytos priemon s.
Eil. Nr.

Priemon s pavadinimas

1.1.2.2

Dalinai finansuoti asmen , vykdan
kin veikl kaime dalyvavim parodose, patirties
main misijose, pagal prioritetus nustatytus Kaimo pl tros programoje

1.2.1.1

Parengti rajono savivaldyb s gyventoj mokymosi vis gyvenim galimybi , vertinant
galimus b dus bei formas, ir motyvacijos stiprinimo program ir j gyvendinti

1.2.1.3

steigti nuotolinio mokymo centr prie Raseini rajono švietimo centro

1.3.1.3

Dalyvauti parengiamuosiuose seminaruose socialini darbuotoj atestacijai

1.3.2.1

diegti „Vieno langelio“
regioniniame projekte

princip

(sistem ) Raseini

rajono savivaldyb je, dalyvaujant

4

1.3.2.4

Pl sti Raseini rajono savivaldyb s administracijos teikiamas elektronines paslaugas ir
skatinti jomis naudotis, organizuojant mokymus bei rengiant informacinius pranešimus

1.3.2.5

diegti elektronines darbo organizavimo ir proces
savivaldyb je ir jai pavaldžiuose biudžetin se staigose

1.3.3.7

Parengti Raseini r. savivaldyb s miest ir Šiluvos miestelio centr detaliuosius planus

1.3.3.8

Parengti Raseini r. savivaldyb s miest ir miesteli
aukštinimo ir tankinimo galimybi studijas

1.3.3.9

valdymo priemones rajono

urbanizuot

teritorij

kvartal

diegti, kurti ir pl toti GIS (geoinformacin sistem )

1.3.3.11

Parinkti Betygalos tilto ir autokelio tras ir parengti rekreacinio komplekso special
plan , Betygalos miestelio centro vystymo special plan su paveldosaugine dalimi

1.3.3.12

Parengti daugiafunkcini pramon s-logistikos-komercijos-gyvenamojo kompleks
Eržvilko kelio sankryžos su automagistrale architekt rinius urbanistinius pasi lymus

1.3.3.13

Parengti
Kryžkalnio
daugiafunkcinio
pramon s-logistikos-komercijos-gyvenamojo
komplekso architekt rinius urbanistinius pasi lymus

2.1.2.1

Pl sti neformaliojo vaik švietimo staig tinkl , jaunimo veiklos centrus

2.2.1.1

Parengti rajono savivaldyb s etnin s kult ros pl tros program ir j

2.2.2.2

Parengti m
gyvendinti

2.2.3.1

Vadovaujantis kult ros proces vertinimo kriterijais, parengti Raseini r. kult ros centr
tinklo optimizavimo program ir j gyvendinti

2.2.3.3

Apr pinti kult ros staigas kompiuterine, garso ir vaizdo aparat ra

2.2.5.3

Pl sti Raseini k no kult ros ir sporto centre veikian
sporto šak skai , steigiant
naujus treneri etatus. Seni nijose steigti naujus k no kult ros ir sporto organizatori
etatus

2.2.5.5

Renovuoti Raseini k no kult ros ir sporto centro patalpas ir stadion

2.3.1.2

Steigti naujas socialini paslaug staigas (seneli globos nam (padalinio) steigimas 20092011, steigti nakvyn s arba laikino gyvenimo namus 2012-2015)

2.3.2.1

Pl toti nestacionari socialini paslaug infrastrukt
Raseini r. savivaldyb je (Raseini
protiškai ne galaus jaunimo užimtumo dienos centro reorganizavimas ne gali
dienos
socialin s globos centr , vaik dienos užimtumo centr steigimas)

2.4.1.3

meno ir nevyriausybini

organizacij

prie

gyvendinti

kult rin s veiklos pl tros ir j

steigti visuomen s sveikatos biur

2.5.1.2

Atnaujinti ir pl sti mokini

2.5.2.1

Pl sti vaizdo kamer tinkl rajono Savivaldyb je

2.5.2.3

Sustiprinti švietimo staig
priemoni rengimas)

2.6.1.1

Remti vietos veiklos grup s ir Žuvininkyst s regiono vietos veiklos grupi
gyvendinim

2.6.2.2

Nemakš

2.6.2.3

kurti Nemakš
miestelyje

3.1.1.8

rengti turizmo informacinis stendus Raseini , Ariogalos miestuose bei kituose rajono
miesteliuose

3.1.2.7

Pastatyti kelio ženklus ir informacines nuorodas kult ros paveldo objektus

laipinimo, išlaipinimo iš autobus aikšteles

teritorij

prieži

(teritorij

aptv rimas, kit

apsaugos
strategij

miestelio bendruomenin s infrastrukt ros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas
seni nijos bendruomeni

namus, pasta ius nauj

pastat

Nemakš
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3.1.3.1

Parengti naujus turizmo maršrut aprašymus

3.1.3.3

Remti vietos amat atgaivinim ir populiarinim bei j panaudojim turizmo pl trai

3.1.3.4

Skatinti rajono savivaldyb s gyventojus ir verslininkus teikti kokybiškas, naujoviškas
turizmo paslaugas, rengiant seminarus, konferencijas ir gerosios patirties main vizitus ir
dalyvaujant parodose

3.1.3.5

Bendradarbiaujant su vietos ir valstyb s institucijomis, verslo strukt romis skatinti
piligrimin , ekologin turizm (piligrim parko k rimas miške, rekreacinio labirinto
rengimas)

3.1.4.2

Didinti turizmo informacijos centro informavimo paslaug efektyvum

3.1.4.3

Sukurti rajono turizmo galimybes pristatan
lenk kalbomis

3.1.4.5

Rengti ir teikti kasmet informacij apie rajon ir turizmo paslaugas šalies turizmo
katalogose, spaudoje ir kitose komunikacijos priemon se

3.1.4.6

Kasmet pristatyti Raseini krašt respublikin se bei tarptautin se parodose

3.2.1.3

Parengti mokes
lengvat teikimo naujai besikurian ioms mon ms tvark
lengvatas vadovaujantis šia tvarka

3.2.1.7

Organizuoti geriausi SVV moni konkursus, viešinti teigiamus rajono verslo pavyzdžius
Savivaldyb s ir Vš Raseini verslo informacijos centro tinklalapiuose

3.2.3.2

Išasfaltuoti ir rengti privažiuojamuosius kelius prie turizmo objekt

interneto svetain lietuvi , angl , vokie

ir

ir teikti

3.2.3.3

rengti Raseini miesto aplinkkelius

3.2.3.7

Rekonstruoti Raseini autobus stot

4.1.1.2

Dalyvauti regionin je medicinini atliek tvarkymo ir švietimo programoje apskrities lygiu

4.1.1.3
4.2.2.2

Dalyvauti alternatyvi atliek tvarkymo metod (apimant ir atliek deginim ) diegimo
programoje
Teikti param daugiabu
nam bendrij energijos taupymo projektams ir daugiabu
gyvenam
nam atnaujinimui

4 pav. 2009 m. ne gyvendint PSP priemoni plane numatyt priemoni dalis nuo vis ne gyvendint
priemoni , proc.

6
Daugiausiai ne gyvendinam priemoni yra numatyt 2 prioritete „Gyvenimo kokyb ir
saugumas“ (34 proc. vis ne gyvendint priemoni ) bei 3 prioritete „Piligriminio turizmo, verslo
ir pramon s pl trai palankios aplinkos formavimas“ (32 proc.), kuris ypatingai susij s su
Savivaldyb s pl tros iki 2020 met vizija ir jame numatyt priemoni nevykdymas gali neigiamai
takoti jos siekim .
Dažniausiai nurodoma priežastis, kod l nebuvo vykdoma viena ar kita priemon 2009 m. –
„neskirtos l šos priemon s gyvendinimui“. Taip pat dalies priemoni nevykdymo priežastimis buvo
vardinta: poreikio nebuvimas (negauta prašym , paraišk ), kit institucij sprendimai. Ta iau b tina
atkreipti d mes nevykdomas priemones tiek tikslinant 2010 m. biudžet , tiek rengiant Raseini
rajono Savivaldyb s 2011-2012 m. strategin veiklos plan .
Išsam s PSP priemoni gyvendinimo duomenys bei atsaking institucij pastabos, komentarai
pateikiami šios ataskaitos 1 priede.
III. PSP GYVENDINIMUI PANAUDOTOS L ŠOS
PSP priemoni plane numatytoms priemon ms gyvendinti 2009 m. buvo panaudota
21.228.705,52 Lt, iš j 5.697.225,20 Lt (26,84 proc.) Savivaldyb s l šos (žr. 3 lentel ). Didžioji
dalis l
panaudota II prioriteto „Gyvenimo kokyb ir saugumas“ priemon ms gyvendinti, t.y.
12.368.374,65 Lt, kas sudar 58,26 proc. vis PSP gyvendinimui skirt l , ta iau panaudota
mažiau nei buvo planuota (69,98 proc. vis planuot l ).
Mažiausiai l , t.y. 360.200,00 Lt panaudota vykdant I prioriteto „Žmogišk
ištekli ir
valdymo tobulinimas“ priemones. Nors buvo planuota skirti 2.581.570,00, ta iau faktiškai
priemon ms vykdyti išleistos l šos sudar tik 13,95 proc. vis planuot skirti l . Tai l
ne tik
susidariusi finansin pad tis, bet ir tai, kad d l dalies priemoni vykdymo yra b tini ne tik
Savivaldyb s tarybos sprendimai, bet ir kit institucij dalyvavimas.
3 lentel . PSP gyvendinimui panaudotos l šos.
IŠ VISO (VISIEMS PRIORITETAMS)
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos
Iš viso planuota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos

I. Žmogišk

ištekli ir valdymo tobulinimas

2009 m.
(Lt)

42,19
21.228.705,52
5.697.225,20
15.531.480,32
50.307.370,00
14.857.270,00
35.450.100,00
2009 m.

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos
Iš viso planuota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos

13,95
360.200,00
268.400,00
91.800,00
2.581.570,00
1.404.770,00
1.176.800,00

II. Gyvenimo kokyb ir saugumas

2009 m.

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos
Iš viso planuota l
Iš j : savivaldyb s

69,98
12.368.374,65
3.306.717,65
9.061.657,00
17.673.300,00
7.433.200,00

7
Kitos l šos

10.240.100,00

III. Piligriminio turizmo, verslo ir pramon s pl trai palankios
aplinkos formavimas

2009 m.

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos
Iš viso planuota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos

19,60
2.830.572,00
1.111.788,00
1.718.784,00
14.440.800,00
3.560.600,00
10.880.200,00

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

2009 m.

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos
Iš viso planuota l
Iš j : savivaldyb s
Kitos l šos

36,32
5.669.558,87
1.010.319,55
4.659.239,32
15.611.700,00
2.458.700,00
13.153.000,00

SVP program gyvendinimui faktiškai panaudota 131.370,65 t kst. Lt, iš j : 90.960,6 t kst.
Lt Savivaldyb s biudžeto l šos kartu su Savivaldybei skirtomis valstyb s biudžeto dotacijomis ir LR
Vyriausyb s nutarimais skirtomis valstyb s biudžeto l šomis. Vertinant PSP ir SVP panaudot l
santyk , tik PSP vykdymui panaudotos Savivaldyb s l šos sudaro 6,26 proc. (5.697.23 t kst. Lt) vis
SVP program vykdymui panaudot Savivaldyb s l , arba 16,16 proc. vis panaudot l
(lyginant su SVP program vykdymui panaudotomis l šomis iš viso). Didžioji kasmetiniam program
vykdymui išleidžiama l
dalis skiriama ne ilgalaikio PSP plano priemoni vykdymui, bet
Savivaldyb s institucij išlaikymui, finansini sipareigojim vykdymui, nuostoli kompensavimui,
socialin s paramos administravimui ir PSP numatyt priemoni perengiamiesiems darbams. Ta iau
panaudojimo rodiklis vykdant PSP steb sen , n ra svarbiausias rodiklis, kadangi apima ne tik
rajono Savivaldyb s biudžet , bet ir visus subjektus esan ius Savivaldyb s rajono teritorijoje.
5 pav. PSP gyvendinimui 2009 m. planuotos ir panaudotos l šos, mln. Lt.

Mln. Lt.

60,00
50,31
50,00
40,00

35,45

30,00
21,23
20,00

15,53

14,86

10,00

5,70

0,00
Iš viso l

Savivaldyb s l šos
Planuota

gyvendinta

Kitos l šos
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4 lentel . I prioriteto „Žmogišk

Eil.
Nr.
1

ištekli ir valdymo tobulinimas“ tikslams ir uždaviniams gyvendinti
panaudotos l šos

Prioritetas ir l

ŽMOGIŠK

šaltiniai

1.1

Eil.
Nr.
1.1.1

2.581.570,00
1.404.770,00
1.176.800,00

Tikslas ir l

šaltiniai

Didinti gyventoj ekonomin aktyvum , sudarant lygias galimybes
dalyvauti darbo rinkoje
Iš viso l
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Uždavinys ir l

šaltiniai

1.1.2

Eil.
Nr.
1.2

Uždavinys ir l

šaltiniai

Ugdyti asmen , vykdan
kin veikl , kompetencijas
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Tikslas ir l

šaltiniai

1.2.1

Eil.
Nr.
1.2.2

2009
gyvendinta)

81.700,00
57.700,00
24.000,00

83.700,00
72.900,00
10.800,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)
aplinkos

61.500,00
37.500,00
24.000,00

83.700,00
72.900,00
10.800,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

20.200,00
20.200,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

359.670,00
180.970,00
178.700,00

114.100,00
36.100,00
78.000,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

Sudaryti gyventojams galimybes mokytis vis gyvenim
Iš viso l
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Eil.
Nr.

360.200,00
268.400,00
91.800,00

2009
(planuota)

Gerinti verslo moni darbuotoj kvalifikacij ir moni geb jim prisitaikyti prie kintan
lyg
Iš viso l
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Eil.
Nr.

2009
gyvendinta)

IŠTEKLI IR VALDYMO TOBULINIMAS

Iš viso l
Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Eil.
Nr.

2009
(planuota)

Uždavinys ir l

šaltiniai

Sukurti ir tobulinti mokymosi vis gyvenim sistem
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

šaltiniai

58.670,00
58.670,00
0,00
2009
(planuota)

0,00
0,00
0,00
2009
gyvendinta)

Ugdyti gyventoj geb jimus ir galimybes naudotis informacin mis technologijomis, didinant galimybes
mokytis vis gyvenim
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos

301.000,00
122.300,00

114.100,00
36.100,00
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Kitos l šos
Eil.
Nr.
1.3

Tikslas ir l

šaltiniai

Eil.
Nr.

Uždavinys ir l

2009
gyvendinta)

2009
(planuota)

šaltiniai

Tobulinti Savivaldyb s administracijos bei Savivaldybei pavaldži biudžetini
kvalifikacij ir administracinius geb jimus

Eil.
Nr.

Uždavinys ir l
Gerinti vieš

šaltiniai

162.400,00
159.400,00
3.000,00
2009
gyvendinta)

staig darbuotoj
358.300,00
128.300,00
230.000,00

29.170,00
26.170,00
3.000,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

paslaug teikim verslui ir pilie iams, panaudojant informacines technologijas

Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Eil.
Nr.
1.3.3

2009
(planuota)

2.140.200,00
1.166.100,00
974.100,00

Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

1.3.2

78.000,00

Stiprinti Savivaldyb s administracinius geb jimus ir valdymo kokyb , didinant viešojo administravimo
efektyvum
Iš viso l
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

1.3.1

178.700,00

468.300,00
135.000,00
333.300,00

Uždavinys ir l

šaltiniai

2009
(planuota)

0,00
0,00
0,00
2009
gyvendinta)

Parengti ir atnaujinti savivaldyb s veiklos teritorij planavimo dokumentus, diegti planavimo bei
veiklos valdymo sistemas
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

1.313.600,00
902.800,00
410.800,00

133.230,00
133.230,00
0,00

Daugiausiai l
buvo panaudota 1.3 tikslo „Stiprinti Savivaldyb s administracinius
geb jimus ir valdymo kokyb , didinant viešojo administravimo efektyvum “ gyvendinimui, o
mažiausiai 1.1 tikslo „Didinti gyventoj ekonomin aktyvum , sudarant lygias galimybes dalyvauti
darbo rinkoje“ priemon ms.
5 lentel . II prioriteto „Gyvenimo kokyb ir saugumas“ tikslams ir uždaviniams gyvendinti panaudotos
šos
Eil.
Nr.

2

Prioritetas ir l

šaltiniai

2.1

2009
gyvendinta)

GYVENIMO KOKYB IR SAUGUMAS
Iš viso l
Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Eil.
Nr.

2009
(planuota)
17.673.300,00
7.433.200,00
10.240.100,00

Tikslas ir l

šaltiniai

Tobulinti ugdymo proces ir infrastrukt
Iš viso l
Iš j : Savivaldyb s l šos

2009
(planuota)
2.852.700,00
2.405.900,00

12.368.374,65
3.306.717,65
9.061.657,00
2009
gyvendinta)
6.125.722,00
848.003,00
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Kitos l šos
Eil.
Nr.
2.1.1

Uždavinys ir l

šaltiniai

Optimizuoti švietimo staig tinkl , siekiant sukurti lanks
sistem

2.1.2

Eil.
Nr.
2.1.3

Eil.
Nr.
2.2

Eil.
Nr.
2.2.1

Eil.
Nr.
2.2.2

Eil.
Nr.
2.2.3

Eil.
Nr.

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

2.300.000,00
2.300.000,00
0,00

Uždavinys ir l

šaltiniai

Gerinti neformaliojo vaik švietimo ir užimtumo paslaugas
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

šaltiniai

Tobulinti švietimo ir ikimokyklinio ugdymo staig infrastrukt
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Tikslas ir l

5.277.719,00

kiekvienam asmeniui prieinam ugdymo

Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Eil.
Nr.

446.800,00

šaltiniai

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

160.000,00
40.000,00
120.000,00

73.621,00
5.133,00
68.488,00

2009
2009
(planuota)
gyvendinta)
ir modernizuoti j materialin baz
392.700,00
5.774.401,00
65.900,00
565.170,00
326.800,00
5.209.231,00
2009
(planuota)

Išsaugoti ir efektyviau panaudoti rajono savivaldyb s kult ros ir sporto išteklius
Iš viso l :
3.776.500,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
827.500,00
Kitos l šos
2.949.000,00

Uždavinys ir l

šaltiniai

Pl toti svarbiausias etnin s kult ros sritis
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

šaltiniai

Skatinti k rybin veikl ir meno vairov
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Uždavinys ir l

šaltiniai

Optimizuoti kult ros staig tinkl ir stiprinti materialin baz
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Uždavinys ir l

šaltiniai

277.700,00
277.700,00
0,00

2009
(planuota)
153.000,00
93.000,00
60.000,00

2009
gyvendinta)
1.287.547,30
534.547,30
753.000,00
2009
gyvendinta)
6.546,00
6.546,00
0,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

80.000,00
70.000,00
10.000,00

209.954,00
209.954,00
0,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

1.824.000,00
131.500,00
1.692.500,00
2009
(planuota)

332.047,30
32.047,30
300.000,00
2009
gyvendinta)
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2.2.4

Eil.
Nr.
2.2.5

Eil.
Nr.
2.3

Eil.
Nr.
2.3.1

Eil.
Nr.
2.3.2

Eil.
Nr.
2.4

Eil.
Nr.
2.4.1

Eil.
Nr.
2.4.2

Stiprinti vieš
bibliotek materialin baz , gausinti teikiam paslaug pasi
ir gerinti j kokyb
Iš viso l :
796.500,00
496.600,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
170.000,00
43.600,00
Kitos l šos
626.500,00
453.000,00

Uždavinys ir l

2009
(planuota)

šaltiniai

2009
gyvendinta)

Didinti sporto paslaug vairov ir sudaryti s lygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine veikla
Iš viso l :
923.000,00
242.400,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
363.000,00
242.400,00
Kitos l šos
560.000,00
0,00

Tikslas ir l

2009
(planuota)

šaltiniai

Užtikrinti socialini paslaug prieinamum , pl tr bei socialin integracij
Iš viso l :
5.561.500,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
2.515.500,00
Kitos l šos
3.046.000,00

Uždavinys ir l

2009
(planuota)

šaltiniai

Modernizuoti, optimizuoti ir decentralizuoti socialini paslaug
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

staig tinkl
1.833.000,00
233.000,00
1.600.000,00

šaltiniai

Gerinti socialini paslaug kokyb ir prieinamum
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Tikslas ir l

šaltiniai

2009
(planuota)
3.728.500,00
2.282.500,00
1.446.000,00
2009
(planuota)

2009
gyvendinta)
1.541.269,80
1.240.848,80
300.421,00
2009
gyvendinta)
20.270,00
20.270,00
0,00
2009
gyvendinta)
1.520.999,80
1.220.578,80
300.421,00
2009
gyvendinta)

Optimizuoti sveikatos prieži ros staig tinkl ir gerinti sveikatos paslaug kokyb bei prieinamum
Iš viso l :
2.493.300,00
3.018.467,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
440.500,00
401.246,00
Kitos l šos
2.052.800,00
2.617.221,00

Uždavinys ir l

šaltiniai

Pl toti sveikatos prieži ros staig tinkl
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

2009
(planuota)
1.376.000,00
253.000,00
1.123.000,00

šaltiniai

Gerinti sveikatos prieži ros staig paslaug kokyb ir prieinamum
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

2009
(planuota)
1.117.300,00
187.500,00
929.800,00

2009
gyvendinta)
401.246,00
401.246,00
0,00
2009
gyvendinta)
2.617.221,00
0,00
2.617.221,00

12
Eil.
Nr.
2.5

Eil.
Nr.
2.5.1

Eil.
Nr.
2.5.2

Eil.
Nr.
2.6

Eil.
Nr.
2.6.1

Eil.
Nr.
2.6.2

Tikslas ir l
Užtikrinti gyventoj vieš
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

2009
(planuota)

šaltiniai

2009
gyvendinta)

saugum
1.428.000,00
504.000,00
924.000,00

Uždavinys ir l

šaltiniai

Gerinti eismo saugum
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

šaltiniai

gyvendinti prevencines priemones ir programas
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

112.003,00
93.200,00
18.803,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

728.000,00
204.000,00
524.000,00

85.103,00
66.300,00
18.803,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

700.000,00
300.000,00
400.000,00

26.900,00
26.900,00
0,00

2009
2009
(planuota)
gyvendinta)
Telkti ir aktyvinti bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir pl toti vietos partneryst
Iš viso l :
4.510.300,00
283.365,55
Iš j : Savivaldyb s l šos
739.800,00
188.872,55
Kitos l šos
3.770.500,00
94.493,00
Tikslas ir l

Uždavinys ir l

šaltiniai

šaltiniai

Gerinti bendruomenini organizacij ir kit NVO infrastrukt
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l
Gerinti bendruomenin infrastrukt
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

2009
(planuota)

šaltiniai
ir gyvenam

2009
2009
(planuota)
gyvendinta)
, siekiant j veiklos efektyvumo
2.213.000,00
247.493,00
469.000,00
153.000,00
1.744.000,00
94.493,00
2009
gyvendinta)

aplink
2.297.300,00
270.800,00
2.026.500,00

35.872,55
35.872,55
0,00

Daugiausiai l
buvo panaudota 2.1 tikslo „Tobulinti ugdymo proces ir infrastrukt
gyvendinimui, o mažiausiai 2.5 tikslo „Užtikrinti gyventoj vieš saugum “ priemon ms.

“

6 lentel . III prioriteto „Piligriminio turizmo, verslo ir pramon s pl trai palankios aplinkos formavimas“
tikslams ir uždaviniams gyvendinti panaudotos l šos
Eil.
Nr.
3

Prioritetas ir l

šaltiniai

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

PILIGRIMINIO TURIZMO, VERSLO IR PRAMON S PL TRAI PALANKIOS
APLINKOS FORMAVIMAS
Iš viso l
Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

14.440.800,00
3.560.600,00
10.880.200,00

2.830.572,00
1.111.788,00
1.718.784,00
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Eil.
Nr.
3.1

Tikslas ir l

2009
(planuota)

šaltiniai

Sudaryti tinkamas s lygas pl toti piligrimin bei kitas turizmo formas rajone
Iš viso l
5.765.800,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
1.123.600,00
Kitos l šos
4.642.200,00

2009
gyvendinta)
1.256.863,00
663.188,00
593.675,00

Eil.
Nr.
3.1.1

2009
2009
(planuota)
gyvendinta)
Pl toti piligriminio, kult rinio, kaimo, aktyvaus poilsio, vandens turizmo pl trai reikaling infrastrukt
Iš viso l :
3.175.000,00
107.950,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
496.500,00
67.475,00
Kitos l šos
2.678.500,00
40.475,00

Eil.
Nr.
3.1.2

2009
(planuota)
Išsaugoti ir pritaikyti kult ros paveldo objektus turizmo poreikiams
Iš viso l :
2.398.300,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
599.300,00
Kitos l šos
1.799.000,00

Uždavinys ir l

Uždavinys ir l

Eil.
Nr.
3.1.3

Uždavinys ir l

šaltiniai

šaltiniai

šaltiniai

Padidinti turizmo paslaug ir produkt
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Eil.
Nr.
3.1.4

Uždavinys ir l

Tikslas ir l

2009
gyvendinta)

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

0,00
0,00
0,00

2009
(planuota)

šaltiniai

2009
gyvendinta)

Sudaryti palankias s lygas smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios, aplink tausojan ios pramon s
pl trai

Eil.
Nr.

Uždavinys ir l

8.675.000,00
2.437.000,00
6.238.000,00
šaltiniai

Gerinti smulkiojo ir verslo s lygas bei teikiam verslui vieš
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Eil.
Nr.
3.2.2

2009
(planuota)
vairov bei kokyb
154.200,00
9.200,00
145.000,00

šaltiniai

Iš viso l
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

3.2.1

953.913,00
400.713,00
553.200,00

Sukurti turizmo pl trai palank rajono savivaldyb s, kaip piligrimyst s centro, vaizd ir vystyti turizmo
rinkodar
Iš viso l :
38.300,00
195.000,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
18.600,00
195.000,00
Kitos l šos
19.700,00
0,00

Eil.
Nr.
3.2

2009
gyvendinta)

1.573.709,00
448.600,00
1.125.109,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

260.000,00
180.000,00
80.000,00

204.600,00
168.600,00
36.000,00

paslaug kokyb

2009
2009
(planuota)
gyvendinta)
Sudaryti s lygas modernios ir aplink tausojan ios pramon s pl totei, vietos ir užsienio investicijoms
Uždavinys ir l

šaltiniai
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Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Eil.
Nr.
3.2.3

Uždavinys ir l

šaltiniai

Pagerinti turizmo ir verslo pl tr s lygojan ia susisiekimo infrastrukt
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

55.000,00
33.000,00
22.000,00

10.000,00
10.000,00
0,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

8.360.000,00
2.224.000,00
6.136.000,00

1.359.109,00
270.000,00
1.089.109,00

Daugiausiai l
buvo panaudota 3.2 tikslo „Sudaryti palankias s lygas smulkaus ir
vidutinio verslo bei modernios, aplink tausojan ios pramon s pl trai“ gyvendinimui. Šiek tiek
mažiau buvo panaudota 3.1 tikslo „Sudaryti tinkamas s lygas pl toti piligrimin bei kitas turizmo
formas rajone“ priemon ms.
7 lentel . IV prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ tikslams ir uždaviniams gyvendinti panaudotos
šos
Eil.
Nr.

Prioritetas ir l

šaltiniai

Iš viso l
Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Eil.
Nr.
4.1.1

Eil.
Nr.
4.1.2

Eil.
Nr.
4.2

2009
gyvendinta)

ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA

4

Eil.
Nr.
4.1

2009
(planuota)
15.611.700,00
2.458.700,00
13.153.000,00

Tikslas ir l

šaltiniai

Sukurti ir gyvendinti šiuolaikišk regiono atliek tvarkymo sistem
Iš viso l
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

šaltiniai

Dalyvauti atliek tvarkymo programose
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

šaltiniai

Sutvarkyti užterštas teritorijas ir nenaudojamus pastatus
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

Tikslas ir l

šaltiniai

Modernizuoti ir pritaikyti vieš
infrastrukt
kraštovaizdžio ir biologin s vairov s apsaug
Iš viso l
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

5.669.558,87
1.010.319,55
4.659.239,32

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

621.700,00
105.700,00
516.000,00

2.596.244,94
256.074,55
2.340.170,39

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

22.700,00
22.700,00
0,00

2.541.994,94
201.824,55
2.340.170,39

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

599.000,00
83.000,00
516.000,00

54.250,00
54.250,00
0,00

2009
(planuota)

2009
gyvendinta)

šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvi
14.990.000,00
2.353.000,00
12.637.000,00

3.073.313,93
754.245,00
2.319.068,93
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Eil.
Nr.
4.2.1

Eil.
Nr.
4.2.2

Eil.
Nr.
4.2.3

Uždavinys ir l

2009
(planuota)

šaltiniai

Pl toti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos
Uždavinys ir l

5.954.000,00
991.000,00
4.963.000,00
2009
(planuota)

šaltiniai

Mažinti energijos s naudas ir oro teršim
Iš viso l :
Iš j : Savivaldyb s l šos
Kitos l šos

8.245.000,00
1.300.000,00
6.945.000,00

2009
gyvendinta)
0,00
0,00
0,00
2009
gyvendinta)
1.464.113,93
470.045,00
994.068,93

2009
2009
(planuota)
gyvendinta)
Pagerinti kraštovaizdžio b kl bei užtikrinti efektyvi kraštovaizdžio ir biologin s vairov s apsaug
Iš viso l :
791.000,00
1.609.200,00
Iš j : Savivaldyb s l šos
62.000,00
284.200,00
Kitos l šos
729.000,00
1.325.000,00
Uždavinys ir l

šaltiniai

Daugiausiai l
buvo panaudota 4.2 tikslo „Modernizuoti ir pritaikyti vieš
infrastrukt
šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvi kraštovaizdžio ir biologin s vairov s
apsaug “ gyvendinimui. Šiek tiek mažiau buvo panaudota 4.1 tikslo „Sukurti ir gyvendinti
šiuolaikišk regiono atliek tvarkymo sistem “ priemon ms. Pagrindin šio tikslo priemon „Sukurti
Kauno regiono atliek tvarkymo sistem “ buvo gyvendinta.

Mln. Lt.

6 pav. PSP gyvendinimui 2009 m. planuotos ir panaudotos l šos, pagal prioritetus, mln. Lt.

60,00
50,31
50,00
40,00
30,00
17,67
12,37

20,00
10,00

21,23
14,44
2,83

2,58
0,36

15,61
5,67

0,00
I prioritetas

II prioritetas
planuota

III prioritetas IV prioritetas

iš viso

gyvendinta

Didžioji dalis vis l
panaudota II prioriteto „Gyvenimo kokyb ir saugumas“
priemon ms gyvendinti, t.y. 12.368.374,65 Lt, kas sudar 58,26 proc. vis PSP gyvendinimui skirt
.
Mažiausiai l
panaudota vykdant I prioriteto „Žmogišk
ištekli ir valdymo
tobulinimas“ priemones - tik 13,95 proc. vis planuot skirti l . Tai l
ne tik susidariusi finansin
pad tis, bet ir tai, kad d l dalies priemoni vykdymo yra b tini ne tik Savivaldyb s tarybos
sprendimai, bet ir kit institucij dalyvavimas.
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IV. PASI LYMAI D L PSP KOREGAVIMO
Pasi lymai d l PSP koregavimo turi b ti teikiami raštu už strategin planavim
atsakingam skyriui, kuris organizuoja tolesn PSP koregavimo proces . Pasi lymus gali pateikti
savivaldyb s tarybos nariai, Strategin s pl tros komisija, savivaldyb s administracijos direktorius,
Strateginio planavimo darbo grup , administracijos padalini vadovai, savivaldyb s biudžetin s ir
viešosios staigos, nevyriausybin s organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai, visuomen s
nariai. 2009 m. raštu nebuvo gauta nei vieno pasi lymo tikslinti PSP. Ta iau 2010 m. yra
tikslinamas Kauno regiono pl tros iki 2020 met planas, 2010-2011 m. planuojama rengti
Kult ros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui studij , taip pat bus rengiami net keli
miesteli teritorij bendrieji planai, atsižvelgiant j sprendinius 2011 m. planuojama perži ti
PSP priemoni plane numatytas priemones ir pagal poreik patikslinti PSP, derinant su visuomene
bei galutin sprendim priimant Savivaldyb s tarybai. Iki tol Savivaldyb s administracijos skyriai,
savivaldyb s staigos ir mon s, kurie atsakingi už PSP gyvendinim , tur
kompetentingai ir
laiku vadovaujantis PSP prieži ros tvarka, pateikti ataskaitas apie PSP gyvendinim .
PSP prioritet rodikliai bus pateikti pra jus 3 m. nuo PSP vykdymo pradžios, ta iau jau
dabar fiksuojant esamus duomenis, susidurta su problema, kad kai kurie analizei reikalingi
duomenys nerenkami (Statistikos departamentas prie LRV neskai iuoja kai kuri rodikli ), tod l
si loma duomenis fiksuoti Savivaldyb s institucijoms pagal koordinuojamas veiklos sritis.

V. IŠVADOS IR PASI LYMAI
1. 2009 m. buvo gyvendinta 72 arba 51,80 proc. vis 2009 m. PSP plane suplanuot vykdyti
priemoni , taip pat 20 priemoni buvo prad ta gyvendinti.
2. Bendras priemoni vykdymo procentas yra gana mažas, kadangi dauguma priemoni buvo
tik prad tos 2009 m., o baigtos bus 2010-2011 m. ar net v lesniais metais.
3. Mažiausiai gyvendinta prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ priemoni ( gyvendinimo
procentas – 43,75 proc.), daugiausia – „Gyvenimo kokyb ir saugumas“ (58,82 proc.).
4. Organizuojant Strateginio pl tros plano priemoni koregavimo proces , ypating d mes
tina kreipti ne gyvendintas priemones, 2009 m. toki buvo 47. vertinti j aktualum ir
prioritetiškum .
5. Daugiausiai ne gyvendinam priemoni yra numatyt 2 prioritete „Gyvenimo kokyb ir
saugumas“ (34 proc. vis ne gyvendint priemoni ) bei 3 prioritete „Piligriminio turizmo,
verslo ir pramon s pl trai palankios aplinkos formavimas“ (32 proc.), kuris ypatingai susij s su
Savivaldyb s pl tros iki 2020 met vizija ir jame numatyt priemoni nevykdymas gali neigiamai
takoti jos siekim .
6. Dažniausiai nurodoma priežastis, kod l nebuvo vykdoma viena ar kita priemon 2009 m. –
„neskirtos l šos priemon s gyvendinimui“.
7.
tina atkreipti d mes
nevykdomas priemones tiek tikslinant 2010 m. Savivaldyb s
biudžet , tiek rengiant Raseini rajono Savivaldyb s 2011-2012 m. strategin veiklos plan ir 2011
m. Savivaldyb s biudžet .
8. Raseini rajono savivaldyb s administracijos padaliniai, savivaldyb s mon s ir staigos,
kurioms skiriamos l šos iš Savivaldyb s biudžeto, turi užtikrinti PSP tiksl , uždavini ir priemoni
gyvendinim .
9. PSP priemoni plane numatytoms priemon ms gyvendinti 2009 m. buvo panaudota
21.228.705,52 Lt, iš j 5.697.225,20 Lt (26,84 proc.) Savivaldyb s l šos. Ta iau l
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panaudojimo rodiklis vykdant PSP steb sen , n ra svarbiausias rodiklis, kadangi apima ne tik
rajono Savivaldyb s biudžet , bet ir visus subjektus esan ius Savivaldyb s rajono teritorijoje.
10. Didžioji dalis vis l
panaudota II prioriteto „Gyvenimo kokyb ir saugumas“
priemon ms gyvendinti, t.y. 12.368.374,65 Lt, kas sudar 58,26 proc. vis PSP gyvendinimui
skirt l .
11. Mažiausiai l
panaudota vykdant I prioriteto „Žmogišk
ištekli ir valdymo
tobulinimas“ priemones - tik 13,95 proc. vis planuot skirti l . Tai l
ne tik susidariusi
finansin pad tis, bet ir tai, kad d l dalies priemoni vykdymo yra b tini ne tik Savivaldyb s
tarybos sprendimai, bet ir kit institucij dalyvavimas.
12.
PSP gyvendinimo ir steb senos proces reik
traukti daugiau socialini ir
ekonomini partneri , užtikrinant aktyvesn visuomen s dalyvavim siekiant PSP numatyt
prioritet tiksl ir vizijos. B tina savivaldyb s administracijos skyriams, savivaldyb s staigoms ir
mon ms glaudžiau bendradarbiauti su PSP vykdymo dalyviais, kurie n ra pavald s savivaldyb s
institucijoms.
13. 2009 m. raštu nebuvo gauta pasi lym tikslinti PSP. Ta iau 2010 m. yra tikslinamas
Kauno regiono pl tros iki 2020 met planas, 2010-2011 m. planuojama rengti Kult ros paveldo
išsaugojimo ir pritaikymo turizmui studij , taip pat bus rengiami net keli miesteli teritorij
bendrieji planai, atsižvelgiant j sprendinius 2011 m. planuojama perži ti PSP priemoni plane
numatytas priemones ir pagal poreik patikslinti PSP.
14. Savivaldyb s administracijos skyriai, savivaldyb s staigos ir mon s, kurie atsakingi už
PSP gyvendinim , tur
kompetentingai ir laiku vadovaujantis PSP prieži ros tvarka, pateikti
ataskaitas apie PSP gyvendinim .
15. PSP prioritet rodikliai bus pateikti pra jus 3 m. nuo PSP vykdymo pradžios, ta iau jau
dabar fiksuojant esamus duomenis, susidurta su problema, kad kai kurie analizei reikalingi
duomenys nerenkami (Statistikos departamentas prie LRV neskai iuoja kai kuri rodikli ), tod l
si loma duomenis fiksuoti Savivaldyb s institucijoms pagal koordinuojamas veiklos sritis.

