PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 20 d. sprendimu
Nr.(1.1)TS-235

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ
STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 M. ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas (toliau – PSP) buvo
patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-362
(patikslintas 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-202). Vadovaudamasis Raseinių rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-299 patikslintu Raseinių
rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos
aprašu ir Savivaldybės padalinių, atsakingų už atitinkamų priemonių koordinavimą, pateiktais
duomenimis, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius parengė metinę ataskaitą.
Ataskaitoje pateikti PSP priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai,
tam panaudotų lėšų rodikliai, PSP įgyvendinimo analizė, pateikiant apibendrinimus, išvadas bei
gauti ir susisteminti pasiūlymai dėl PSP koregavimo.
II. PSP PRIEMONIŲ PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
2012 m. buvo įgyvendinta 70 arba 54,3 proc. visų 2012 m. PSP plane suplanuotų vykdyti
priemonių. Taip pat 47 priemonės buvo pradėtos įgyvendinti. Neįgyvendintos ir nepradėtos
įgyvendinti 12 priemonių, kurios turėjo būti pradėtos įgyvendinti. Mažiausiai įgyvendinta
prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ priemonių (įgyvendinimo procentas –
46,9 proc.). Daugiausia 59,1 proc. - „Žmogaus ir aplinkos santara“ prioriteto priemonių. PSP plane
numatytų priemonių 2012 m. įgyvendinimo lygis pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai
IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuota priemonių
Pradėta įgyvendinti priemonių

2012 m.

88

2011 m.
66,67
120
28
80

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

50,00
32
3
16

48,57
35
7
17

60,00
30

46,9
32

9
18

11
15

2009 m.
58,82
51
5
30

2010 m.
56,86
51
7
29

2011 m.
69,44
36
9
25

2012 m.
54,6
44
15
24

2009 m.

2010 m.

51,80
139
20

59,06
149
27

72

I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo
tobulinimas
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuota priemonių
Pradėta įgyvendinti priemonių
Įgyvendinta priemonių

Įgyvendinta priemonių

II. Gyvenimo kokybė ir saugumas
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuota priemonių
Pradėta įgyvendinti priemonių
Įgyvendinta priemonių

54,3
129
47
70
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III. Piligriminio turizmo, verslo ir
pramonės plėtrai palankios
aplinkos formavimas

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuota priemonių
Pradėta įgyvendinti priemonių
Įgyvendinta priemonių

47,5
40
6
19

80,00
41
3
33

75

58,1

32
3
24

31
12
18

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

2009 m.

2010 m.

2012 m.

Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuota priemonių
Pradėta įgyvendinti priemonių
Įgyvendinta priemonių

43,75
16
6
7

40,91
22
10
9

2011 m.
59,09
22
7
13

59,1
22
9
13

Vertinant PSP priemonių vykdymo rodiklių pasiekimą, bendras priemonių vykdymo
procentas nėra didelis, kadangi dėl ribotų savivaldybės finansinių galimybių buvo
įgyvendintos/įgyvendinamos tik būtinos savivaldybės funkcijų užtikrinimui, tęstinės, bendrai
finansuojamos ES lėšomis bei priemonės, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti atskiri Savivaldybės
tarybos sprendimai. Be to, ne maža dalis priemonių buvo pradėtos 2011 - 2012 m., o baigtos bus
2013-2014 m. ar net vėlesniais metais. Tai priklauso ir nuo įgyvendinamos priemonės specifikos ir
nuo skiriamo finansavimo. Be to, dalis priemonių yra kasmetinės ir yra įgyvendinamos kiekvienais
metais. Lyginant su 2011 m. priemonių įgyvendinimo procentas 2012 m. yra mažesnis. Priemonių
įgyvendinimo lygis, lyginant tarp prioritetų pateiktas 1 pav.
1 pav. PSP priemonių 2012 m. įvykdymas pagal prioritetus
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2 pav. Priemonių įgyvendinimas, lyginant kiekvieno prioriteto suplanuotas ir įgyvendintas priemones
2012 m., proc.

3 pav. 2012 m. įgyvendintų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus (visų įgyvendintų priemonių
dalys)

2011 m. buvo organizuotas Strateginio plėtros plano priemonių koregavimo procesas, ir
ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į neįgyvendintas priemones. 2009 m. buvo 47 neįgyvendintos
priemonės, 2010 m. – 34, o patikslinus Strateginį plėtros planą neįgyvendintų ir nepradėtų įgyve
ndinti priemonių sumažėjo iki 12. 2012 m. neįgyvendintų priemonių skaičius išliko 12 (žr. 2 lent.).
2 lentelė. 2012 m. neįgyvendintos PSP priemonių plane numatytos priemonės.
Eil. Nr.
1.1.1.1
1.2.1.5
1.3.1.3

Priemonės pavadinimas
Atlikti tyrimus ir parengti mokymų programas verslo įmonių vadovams ir
darbuotojams bei gyventojams planuojanties pradėti verslą
Sudaryti sutartis su šalies aukštosiomis mokyklomis dėl perkvalifikavimo, tęstinių
ar magistrantūros studijų programų įgyvendinimo
Stiprinti rajono turizmo srities darbuotojų administracinius bei rinkodaros
gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant gerosios praktikos perėmimui
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2.2.5.5

Plėsti Raseinių rajono savivaldybės administracijos teikiamas elektronines
paslaugas ir skatinti jomis naudotis, organizuojant mokymus bei rengiant
informacinius pranešimus
Įdiegti, kurti ir plėtoti GIS (geoinformacinę sistemą)
Parinkti Betygalos tilto ir autokelio trasą ir parengti rekreacinio komplekso
specialųjį planą, Betygalos miestelio centro vystymo specialųjį planą su
paveldosaugine dalimi
Plėsti neformaliojo vaikų švietimo įstaigų tinklą, jaunimo veiklos centrus
Plėsti Raseinių kūno kultūros ir sporto centre veikiančių sporto šakų skaičių,
įsteigiant naujus trenerių etatus. Seniūnijose įsteigti naujus kūno kultūros ir
sporto organizatorių etatus
Renovuoti Raseinių kūno kultūros ir sporto centro patalpas ir stadioną bei
pastatyti ir įrengti daugiafunkcį sporto maniežą Ariogaloje

2.4.1.1

Optimizuoti kaimo medicinos punktų skaičių bei steigti bendrosios praktikos
gydytojų kabinetus

2.4.1.2

Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymą, įsteigiant
visuomenės sveikatos biurą arba sudarant bendradarbiavimo sutartį

3.2.1.6

Kartu su verslo organizacijomis dalyvauti nacionalinėse ir ES šalyse rengiamose
verslo patirties mainų misijose bei organizuoti verslo parodą rajono Savivaldybėje

1.3.2.3
1.3.3.9
1.3.3.11
2.1.2.1
2.2.5.3

4 pav. 2012 m. neįgyvendintų PSP priemonių plane numatytų priemonių dalis nuo visų neįgyvendintų
priemonių, proc.

Daugiausiai neįgyvendintų priemonių yra numatytų 1 prioritete „Žmogiškųjų išteklių ir
valdymo tobulinimas“ 50 proc. 2 prioritete „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ – 42 proc. visų
neįgyvendintų priemonių. 3 prioritete „Piligriminio turizmo, verslo ir pramonės plėtrai palankios
aplinkos formavimas“ 8 proc. visų neįgyvendintų priemonių.
2011 m. situacija – daugiausia neįgyvendintų priemonių buvo 3 prioritete „Piligriminio
turizmo, verslo ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas“ (41 proc. visų neįgyvendintų
priemonių) ir 1 prioritete „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ (25 proc. visų
neįgyvendintų priemonių).
2012 m. dažniausiai nurodoma priežastis, kodėl nebuvo vykdoma viena ar kita priemonė,
išliko tokia pati kaip ir buvo 2011 m. – „neskirtos lėšos priemonės įgyvendinimui“. Tačiau būtina
atkreipti dėmesį į nevykdomas priemones tiek tikslinant 2013 m. biudžetą, tiek rengiant Raseinių
rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginį veiklos planą.
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Išsamūs PSP priemonių įgyvendinimo duomenys bei atsakingų institucijų pastabos,
komentarai pateikiami šios ataskaitos priede.
III. PSP ĮGYVENDINIMUI PANAUDOTOS LĖŠOS
PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2012 m. buvo panaudota
46.276.831,69 Lt, iš jų 12.670.652,26 Lt (27,4 proc.) Savivaldybės lėšos. 2012 m. panaudota
3.927.632,77 Lt daugiau negu 2011 m. (žr. 3 lentelė). Didžioji dalis lėšų panaudota II prioriteto
„Gyvenimo kokybė ir saugumas“ priemonėms įgyvendinti, t.y. 20.709.222,64 Lt, kas sudarė 47,8
proc. visų PSP įgyvendinimui skirtų lėšų, taip pat panaudota daugiau nei buvo planuota (127,7
proc. visų planuotų lėšų).
Mažiausiai lėšų tiek 2009 - 2011 m. tiek ir 2012 m. panaudota vykdant I prioriteto
„Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ priemones. Nors 2012 m. buvo planuota
2.019.200,00 Lt, bet faktiškai priemonėms vykdyti išleistos lėšos sudarė 84,3 proc. visų prioritetui
planuotų skirti lėšų (1.701.656,86 Lt). Tačiau 2012 m. buvo panaudota 1.353.679,12 Lt mažiau
lėšų nei 2011 m., nes šio prioriteto priemonių įgyvendinimas pasyvesnis, todėl atitinkamai mažėjo
ir lėšų poreikis.
3 lentelė. PSP įgyvendinimui panaudotos lėšos.
IŠ VISO (VISIEMS
PRIORITETAMS)
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos
Iš viso planuota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos

I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo
tobulinimas
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos
Iš viso planuota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos

II. Gyvenimo kokybė ir saugumas
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos
Iš viso planuota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos

III. Piligriminio turizmo, verslo ir
pramonės plėtrai palankios
aplinkos formavimas
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota lėšų
Iš jų: Savivaldybės

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.
(Lt)
13,95
360.200,00
268.400,00
91.800,00
2.581.570,00
1.404.770,00
1.176.800,00
2009 m.
(Lt)
69,98
12.368.374,65
3.306.717,65
9.061.657,00
17.673.300,00
7.433.200,00
10.240.100,00

2010 m.
(Lt)
55,12
30.682.976,82
6.303.194,92
24.379.781,90
55.665.433,00
14.470.080,00
41.195.353,00
2010 m.
(Lt)
17,00
637.638,93
165.752,71
471.886,22
3.750.773,00
1.366.020,00
2.384.753,00
2010 m.
(Lt)
46,09
9.424.625,27
2.185.287,39
7.239.337,88
20.447.300,00
6.403.200,00
14.044.100,00

2011 m.
(Lt)
76,11
42.349.198,92
8.669.156,39
33.680.042,53
55.643.900,00
9.377.850,00
46.266.050,00
2011 m.
(Lt)
159,74
3.055.335,98
536.600,44
2.518.735,54

2012 m.
(Lt)
83,3
46.276.831,69
12.670.652,26
33.606.179,43
55.583.900,00
10.178.750,00
45.405.150,00
2012 m.
(Lt)
84,3
1.701.656,86
495.587,88
1.206.068,98

1.912.700,00
456.400,00
1.456.300,00
2011 m.
(Lt)
88,5
12.828.069,59

2.019.200,00
562.900,00
1.456.300,00
2012 m.
(Lt)
127,7
20.709.222,64
5.215.801,87
15.493.420,77

2009 m.
(Lt)

2010 m.
(Lt)

2011 m.
(Lt)

2012 m.
(Lt)

19,60
2.830.572,00
1.111.788,00

51,64
7.492.184,73
1.098.672,51

48,7

88,1

5.421.522,70
716.785,32

11.047.269,91
3.477.507,23

5.172.937,63
7.655.131,96
14.494.200,00
4.320.600,00
10.173.600,00

16.214.200,00
4.766.300,00
11.447.900,00
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Kitos lėšos
Iš viso planuota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos
Iš viso planuota lėšų

1.718.784,00
14.440.800,00
3.560.600,00
10.880.200,00
2009 m.
(Lt)
36,32
5.669.558,87
1.010.319,55
4.659.239,32
15.611.700,00

6.393.512,22
14.507.460,00
3.627.260,00
10.880.200,00
2010 m.
(Lt)
77,41
13.128.527,89
2.853.482,31
10.275.045,58
16.959.900,00

Iš jų: Savivaldybės

2.458.700,00

3.073.600,00

Kitos lėšos

13.153.000,00

13.886.300,00

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

4.704.737,38
11.133.000,00
1.014.300,00
10.118.700,00
2011 m.
(Lt)
74,88
21.044.270,65
2.242.833,00
18.801.437,65
28.104.000,00
3.586.550,00
24.517.450,00

7.569.762,68
12.533.500,00
1.412.000,00
11.121.500,00
2012 m.
(Lt)
51,7
12.818.682,28
3.481.755,28
9.336.927,00
24.817.000,00
3.437.550,00
21.379.450,00

SVP programų įgyvendinimui faktiškai panaudota 146.685,13 tūkst. Lt, iš jų: 88.196,00
tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšos kartu su Savivaldybei skirtomis valstybės biudžeto
dotacijomis ir LR Vyriausybės nutarimais skirtomis valstybės biudžeto lėšomis. Didžioji
kasmetiniam programų vykdymui išleidžiama lėšų dalis skiriama ne ilgalaikio PSP plano
priemonių vykdymui, bet Savivaldybės institucijų išlaikymui, finansinių įsipareigojimų vykdymui,
nuostolių kompensavimui, socialinės paramos administravimui ir PSP numatytų priemonių
perengiamiesiems darbams. Tačiau lėšų panaudojimo rodiklis vykdant PSP stebėseną, nėra
svarbiausias rodiklis, kadangi apima ne tik rajono Savivaldybės biudžetą, bet ir visus subjektus
esančius savivaldybės rajono teritorijoje.
5 pav. PSP įgyvendinimui 2012 m. planuotos ir panaudotos lėšos, mln. Lt.

4 lentelė. I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti panaudotos lėšos
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Eil.
Nr.
1

Prioritetas ir lėšų šaltiniai

1.1

2012
(įgyvendinta)

2.019.200,00
562.900,00
1.456.300,00

1.701.656,86
495.587,88
1.206.068,98

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

33.500,00
21.500,00
12.000,00

37.463,00
6.000,00
31.463,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Iš viso lėšų
Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.

2012
(planuota)

Tikslas ir lėšų šaltiniai
Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes
dalyvauti darbo rinkoje
Iš viso lėšų
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

.
Eil.
Nr.
1.1.1

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Gerinti verslo įmonių darbuotojų kvalifikaciją ir įmonių gebėjimą prisitaikyti prie kintančių aplinkos
sąlygų
Iš viso lėšų
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.
1.1.2

Eil.
Nr.
1.2

Eil.
Nr.
1.2.1

Eil.
Nr.
1.2.2

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

13.498,00
2.000,00
11.498,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Ugdyti asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, kompetencijas
Iš viso lėšų:
10.500,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
5.500,00
Kitos lėšos
5.000,00
Tikslas ir lėšų šaltiniai

2012
(planuota)

Sudaryti gyventojams galimybes mokytis visą gyvenimą
Iš viso lėšų
503.500,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
148.900,00
Kitos lėšos
354.600,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2012
(planuota)

Sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą
Iš viso lėšų:
191.700,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
18.300,00
Kitos lėšos
173.400,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2012
(planuota)

23.965,00
4.000,00
19.965,00
2012
(įgyvendinta)
682.314,36
353.798,56
328.515,80
2012
(įgyvendinta)
312.001,00
264.000,00
48.001,00
2012
(įgyvendinta)

Ugdyti gyventojų gebėjimus ir galimybes naudotis informacinėmis technologijomis, didinant galimybes
mokytis visą gyvenimą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.

23.000,00
16.000,00
7.000,00

Tikslas ir lėšų šaltiniai

311.800,00
130.600,00
181.200,00

370.313,36
89.798,56
280.514,80

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)
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1.3

Stiprinti Savivaldybės administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo
efektyvumą
Iš viso lėšų
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.
1.3.1

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Eil.
Nr.

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

163.200,00
30.500,00
132.700,00

4.106,00
4.106,00
0,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Gerinti viešųjų paslaugų teikimą verslui ir piliečiams, panaudojant informacines technologijas
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.
1.3.3

981.879,50
135.789,32
846.090,18

Tobulinti Savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų
kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

1.3.2

1.482.200,00
392.500,00
1.089.700,00

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

647.000,00
101.000,00
546.000,00

673.156,70
69.521,11
603.635,59

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Parengti ir atnaujinti savivaldybės veiklos teritorijų planavimo dokumentus, įdiegti planavimo bei
veiklos valdymo sistemas
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

672.000,00
261.000,00
411.000,00

304.616,80
62.162,21
242.454,59

Daugiausiai lėšų buvo panaudota 1.3 tikslo „Stiprinti Savivaldybės administracinius
gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą“ įgyvendinimui, o
mažiausiai 1.1 tikslo „Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes dalyvauti
darbo rinkoje“ priemonėms.
5 lentelė. II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ tikslams ir uždaviniams įgyvendinti
panaudotos lėšos
Eil.
Nr.

2

Prioritetas ir lėšų šaltiniai

2012
(įgyvendinta)

16.214.200,00
4.766.300,00
11.447.900,00

20.709.222,64
5.215.801,87
15.493.420,77

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

3.669.900,00
1.788.100,00

2.947.814,26
932.989,00

1.881.800,00

2.014.825,26

GYVENIMO KOKYBĖ IR SAUGUMAS
Iš viso lėšų
Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.
2.1

2012
(planuota)

Tikslas ir lėšų šaltiniai
Tobulinti ugdymo procesą ir infrastruktūrą
Iš viso lėšų
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
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Eil.
Nr.
2.1.1

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

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.
2.2.4

2012
(įgyvendinta)

Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, siekiant sukurti lanksčią kiekvienam asmeniui prieinamą ugdymo
sistemą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.

2012
(planuota)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Gerinti neformaliojo vaikų švietimo ir užimtumo paslaugas
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

1.826.900,00
1.448.400,00
378.500,00

261.422,76
11.689,00
249.733,76

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

144.000,00
48.700,00
95.300,00

19.981,50
12.200,00
7.781,50

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Tobulinti švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą ir modernizuoti jų materialinę bazę
Iš viso lėšų:
1.699.000,00
2.666.410,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
291.000,00
909.100,00
Kitos lėšos
1.408.000,00
1.757.310,00
Tikslas ir lėšų šaltiniai

2012
(planuota)

Išsaugoti ir efektyviau panaudoti rajono savivaldybės kultūros ir sporto išteklius
Iš viso lėšų:
4.062.100,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
1.018.000,00
Kitos lėšos
3.044.100,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Plėtoti svarbiausias etninės kultūros sritis
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Optimizuoti kultūros įstaigų tinklą ir stiprinti materialinę bazę
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2012
(įgyvendinta)
2.312.378,81
901.500,00
1.410.878,81

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

160.100,00
98.000,00
62.100,00

17.900,00
7.900,00
10.0000,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

50.800,00
47.000,00
3.800,00

366.200,00
366.200,00
0,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

1.629.000,00
447.000,00
1.182.000,00

511.000,00
11.000,00
500.000,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Stiprinti viešųjų bibliotekų materialinę bazę, didinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti jų kokybę
Iš viso lėšų:
516.000,00
223.038,81
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Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
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

Eil.
Nr.
2.5

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

145.000,00
371.000,00

0,00
223.038,81

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine veikla
Iš viso lėšų:
1.706.200,00
1.194.240,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
281.000,00
516.400,00
Kitos lėšos
1.425.200,00
677.840,00
Tikslas ir lėšų šaltiniai

2012
(planuota)

Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, plėtrą bei socialinę integraciją
Iš viso lėšų:
2.227.000,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
1.310.000,00
Kitos lėšos
917.000,00

2012
(įgyvendinta)
4.985.819,84
1.656.922,56
3.328.897,28

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Modernizuoti, optimizuoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų įstaigų tinklą
Iš viso lėšų:
833.000,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
83.000,00
Kitos lėšos
750.000,00

2.817.744,44
506.802,10
2.310.942,34

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

1.394.000,00
1.227.000,00
167.000,00

2.168.075,40
1.150.120,46
1.017.954,94

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą
Iš viso lėšų:
3.895.000,00
5.051.550,73
Iš jų: Savivaldybės lėšos
167.000,00
593.290,31
Kitos lėšos
3.728.000,00
4.458.260,42
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Plėtoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Tikslas ir lėšų šaltiniai
Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

328.000,00
84.000,00
244.000,00

0,00
0,00
0,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

3.567.000,00
83.000,00
3.484.000,00

5.051.550,73
593.290,31
4.458.260,42

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)
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Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Eil.
Nr.
2.5.1

Eil.
Nr.
2.5.2

Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Gerinti eismo saugumą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Įgyvendinti prevencines priemones ir programas
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

690.200,00
180.200,00
510.000,00

803.270,00
745.970,00
57.300,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

585.200,00
137.200,00
448.000,00

594.400,00
537.100,00
57.300,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

105.000,00
43.000,00
62.000,00

208.870,00
208.870,00
0,00

Eil.
Nr.
2.6

2012
2012
(planuota)
(įgyvendinta)
Telkti ir aktyvinti bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir plėtoti vietos partnerystę
Iš viso lėšų:
1.670.000,00
4.608.389,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
303.000,00
385.130,00
Kitos lėšos
1.367.000,00
4.223.259,00

Eil.
Nr.
2.6.1

2012
2012
(planuota)
(įgyvendinta)
Gerinti bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO infrastruktūrą, siekiant jų veiklos efektyvumo
Iš viso lėšų:
836.000,00
4.042.729,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
86.000,00
151.200,00
Kitos lėšos
750.000,00
3.891.529,00

Eil.
Nr.
2.6.2

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

834.000,00
217.000,00
617.000,00

565.660,00
233.930,00
331.730,00

Daugiausiai lėšų buvo panaudota 2.4 tikslo „Optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir
gerinti sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą“ įgyvendinimui, o mažiausiai 2.5 tikslo
„Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą“ priemonėms.
6 lentelė. III prioriteto „Piligriminio turizmo, verslo ir pramonės plėtrai palankios aplinkos
formavimas“ tikslams ir uždaviniams įgyvendinti panaudotos lėšos
Eil.
Nr.
3

Prioritetas ir lėšų šaltiniai

2012
(įgyvendinta)

PILIGRIMINIO TURIZMO, VERSLO IR PRAMONĖS PLĖTRAI PALANKIOS
APLINKOS FORMAVIMAS
Iš viso lėšų
Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.

2012
(planuota)

Tikslas ir lėšų šaltiniai

12.533.500,00
1.412.000,00
11.121.500,00

11.047.269,91
3.477.507,23
7.569.762,68

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

12
3.1

Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone
Iš viso lėšų
5.273.100,00
7.719.099,91
Iš jų: Savivaldybės lėšos
851.400,00
3.395.107,23
Kitos lėšos
4.421.700,00
4.323.992,68

Eil.
Nr.

2012
2012
(planuota)
(įgyvendinta)
Plėtoti piligriminio, kultūrinio, kaimo, aktyvaus poilsio, vandens turizmo plėtrai reikalingą
infrastruktūrą
Iš viso lėšų:
4.159.100,00
6.499.592,01
Iš jų: Savivaldybės lėšos
668.100,00
2.873.492,01
Kitos lėšos
3.491.000,00
3.626.100,00

3.1.1

Eil.
Nr.
3.1.2

Eil.
Nr.
3.1.3

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2012
(planuota)
Išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus turizmo poreikiams
Iš viso lėšų:
949.200,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
154.200,00
Kitos lėšos
795.000,00

2012
(įgyvendinta)

2012
(planuota)
Padidinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei kokybę
Iš viso lėšų:
143.800,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
10.100,00
Kitos lėšos
133.700,00

2012
(įgyvendinta)

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Eil.
Nr.
3.1.4

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Eil.
Nr.

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2012
(įgyvendinta)

7.260.400,00
560.600,00
6.699.800,00

3.328.170,00
82.400,00
3.245.770,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Gerinti smulkiojo ir verslo sąlygas bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybę
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.
3.2.2

2012
(planuota)

Sudaryti palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios, aplinką tausojančios pramonės
plėtrai
Iš viso lėšų

3.2.1

1.000,00
1.000,00
0,00

Sukurti turizmo plėtrai palankų rajono savivaldybės, kaip piligrimystės centro, įvaizdį ir vystyti turizmo
rinkodarą
Iš viso lėšų:
21.000,00
155.200,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
19.000,00
155.200,00
Kitos lėšos
2.000,00
0,00

Eil.
Nr.
3.2

1.063.307,90
365.415,22
697.892,68

68.600,00
65.800,00
2.800,00

24.000,00
24.000,00
0,00

2012
2012
(planuota)
(įgyvendinta)
Sudaryti sąlygas modernios ir aplinką tausojančios pramonės plėtotei, vietos ir užsienio investicijoms
Iš viso lėšų:
3.800,00
0,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
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Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Eil.
Nr.
3.2.3

3.800,00
0,00

2012
(planuota)
Pagerinti turizmo ir verslo plėtrą sąlygojančia susisiekimo infrastruktūrą
Iš viso lėšų:
7.188.000,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
491.000,00
Kitos lėšos
6.697.000,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

0,00
0,00
2012
(įgyvendinta)
3.304.170,00
58.400,00
3.245.770,00

Daugiausia lėšų buvo panaudota 3.1 tikslo „Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei
kitas turizmo formas rajone“ įgyvendinimui. Mažiau lėšų buvo panaudota 3.2 tikslo „Sudaryti
palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios, aplinką tausojančios pramonės
plėtrai“ priemonėms.
7 lentelė. IV prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ tikslams ir uždaviniams įgyvendinti
panaudotos lėšos
Eil.
Nr.

Prioritetas ir lėšų šaltiniai

Iš viso lėšų
Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

21.379.450,00

9.336.927,00

2012
(įgyvendinta)
147.310,00
75.120,00
72.190,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

798.000,00
16.800,00
781.200,00

0,00
0,00
0,00

Dalyvauti atliekų tvarkymo programose
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

4.2

12.818.682,28
3.481.755,28

2012
(planuota)
Sukurti ir įgyvendinti šiuolaikišką regiono atliekų tvarkymo sistemą
Iš viso lėšų
1.104.200,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
82.800,00
Kitos lėšos
1.021.400,00

4.1.1

Eil.
Nr.

24.817.000,00
3.437.550,00

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
4.1.2

2012
(įgyvendinta)

ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA

4

Eil.
Nr.
4.1

2012
(planuota)

2012
(planuota)
Sutvarkyti užterštas teritorijas ir nenaudojamus pastatus
Iš viso lėšų:
306.200,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
66.000,00
Kitos lėšos
240.200,00

2012
(įgyvendinta)

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Tikslas ir lėšų šaltiniai

147.310,00
75.120,00
72.190,00

Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvią
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą
Iš viso lėšų
23.712.800,00 12.671.372,28
Iš jų: Savivaldybės lėšos
3.354.750,00
3.406.635,28
Kitos lėšos
20.358.050,00
9.264.737,00

14

Eil.
Nr.

2012
(įgyvendinta)

13.698.000,00
2.266.000,00
11.432.000,00

4.702.382,00
1.153.105,00
3.549.277,00

2012
(planuota)

2012
(įgyvendinta)

7.903.800,00
944.750,00
6.959.050,00

6.682.736,21
1.832.276,21
4.850.460,00

Plėtoti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas

4.2.1
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Eil.
Nr.
4.2.2

Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Mažinti energijos sąnaudas ir oro teršimą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.
4.2.3

2012
(planuota)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2012
2012
(planuota)
(įgyvendinta)
Pagerinti kraštovaizdžio būklę bei užtikrinti efektyvią kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą
Iš viso lėšų:
2.111.000,00
1.286.254,07
Iš jų: Savivaldybės lėšos
144.000,00
421.254,07
Kitos lėšos
1.967.000,00
865.000,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Daugiausia lėšų buvo panaudota 4.2 tikslo „Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą
šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvią kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą“
įgyvendinimui, o mažiausia 4.1 tikslo „Sukurti ir įgyvendinti šiuolaikišką regiono atliekų tvarkymo
sistemą“ priemonėms.

6 pav. PSP įgyvendinimui 2012 m. planuotos ir panaudotos lėšos, pagal prioritetus, mln. Lt.

Didžioji dalis visų lėšų panaudota II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“
priemonėms įgyvendinti, t.y. 20.709.222,64 Lt, kas sudarė 44,8 proc. visų PSP įgyvendinimui
skirtų lėšų, kadangi nemaža dalis šio prioriteto priemonių yra susijusios su ugdymu, sveikata,
socialine priežiūra, kurių įgyvendinimui reikalingos didelės lėšos.
Mažiausia lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo
tobulinimas“ priemones.
IV. PASIŪLYMAI DĖL PSP KOREGAVIMO
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Pasiūlymai dėl PSP koregavimo buvo pateikti Nuolatinės strateginio planavimo darbo
grupės susirinkimo metu. Pasiūlyta: apjungti 2.2.1.1 priemonę „Parengti rajono savivaldybės
etninės kultūros plėtros programas ir jas įgyvendinti“ ir 2.2.1.2 “Remti ir teikti metodinę pagalbą,
rengiant etninės kultūros projektus“, patikslinti priemonės 2.2.3.1 „Vadovaujantis kultūros procesų
vertinimo kriterijais, parengti Raseinių r. kultūros centrų tinklo optimizavimo programą ir ją
įgyvendinti“ pavadinimą, nurodant, keisti „kultūros skyrių“ bei patikslinti priemonės 3.2.3.6
„Raseinių autobusų stoties ir jai priklausančios infrastruktūros modernizavimas bei UAB "Raseinių
autobusų parkas" bazės įrengimas - perkėlimas į Norgėlų k.“ pavadinimą, nes Savivaldybės taryba
yra priėmusi sprendimą vykdyti tik autobusų stoties statybos Raseinių mieste priemonę. Taip pat
peržiūrėti priemones, susijusias su verslo aplinkos bei užimtumo skatinimu gerinimu.
Pasiūlymai dėl PSP koregavimo taip pat buvo pateikti Strateginės plėtros komisijos
metu. Pasiūlyta: 2.2.5.3. tikslinti priemonės „Plėsti Raseinių kūno kultūros ir sporto centre
veikiančių sporto šakų skaičių, įsteigiant naujus trenerių etatus. Seniūnijose įsteigti naujus kūno
kultūros ir sporto organizatorių etatus” pavadinimą išbraukiant žodžius „Seniūnijose įsteigti naujus
kūno kultūros ir sporto organizatorių etatus“. Patikslinti 2.4.1.1. „Optimizuoti kaimo medicinos
punktų skaičių bei steigti bendrosios praktikos gydytojų kabinetus“ pavadinimą įrašant, kad
leidžiama steigti privačius gydytojų kabinetus. Patikslinti 2.1.2.1. priemonės „Plėsti neformaliojo
vaikų švietimo įstaigų tinklą, jaunimo veiklos centrus“ pavadinimą numatant, kad reikia plėsti ne
įstaigų tinklą, o jų veiklą. Taip pat peržiūrėti priemones susijusias su sveikatos priežiūra ir
užtikrinti, kad jos būtų vykdomos.
Taip pat buvo pateiktas pasiūlymas dėl socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupės
patikslinimo ir papildymo, įtraukiant daugiau institucijų, kurios galėtų prisidėti prie PSP vykdymo.
Pagal anksčiau pateiktus pasiūlymus Savivaldybės taryba 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr.
(1.1)TS-202 patvirtino patikslintą PSP priemonių planą.

VI. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
1. 2012 m. buvo įgyvendinta 70 arba 54,3 proc. visų 2012 m. PSP plane suplanuotų
vykdyti priemonių. Taip pat 47 priemonės buvo pradėtos įgyvendinti. Bendras priemonių
vykdymo procentas nėra didelis, kadangi dėl ribotų savivaldybės finansinių galimybių buvo
įgyvendintos/įgyvendinamos tik būtinos savivaldybės funkcijų užtikrinimui, tęstinės, bendrai
finansuojamos ES lėšomis bei priemonės, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti atskiri
Savivaldybės tarybos sprendimai. Be to, ne maža dalis priemonių buvo pradėtos 2011 - 2012
m., o baigtos bus 2013-2014 m. ar net vėlesniais metais. Mažiausiai įgyvendinta prioriteto
„Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ priemonių (įgyvendinimo procentas – 46,9
proc.). Daugiausia 59,1 proc. - „Žmogaus ir aplinkos santara“ prioriteto priemonių.
2. Daugiausiai neįgyvendintų priemonių yra numatytų 1 prioritete „Žmogiškųjų išteklių ir
valdymo tobulinimas“ 50 proc. ir 2 prioritete „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ – 42 proc. visų
neįgyvendintų priemonių.
3. Dažnai priemonių vykdymas priklauso nuo kitų institucijų priimamų sprendimų,
įstatyminės bazės pasikeitimų bei skiriamų lėšų, todėl 2012 m. kaip ir buvo 2011 m. didelė dalis
priemonių neįgyvendinta dėl neskirtų lėšų.
4. Būtina atkreipti dėmesį į nevykdomas priemones tikslinant 2013 m. Savivaldybės
biudžetą bei rengiant Raseinių rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginį veiklos planą ir
2014 m. Savivaldybės biudžetą.
5. Raseinių rajono savivaldybės administracijos padaliniai, savivaldybės įmonės ir įstaigos,
kurioms skiriamos lėšos iš Savivaldybės biudžeto, turi užtikrinti PSP tikslų, uždavinių ir
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priemonių įgyvendinimą, todėl informacija apie nevykdomas priemones bus perduota visiems
už priemonių įgyvendinimą atsakingiems subjektams.
6. PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2012 m. buvo panaudota
46.276.831,69 Lt, iš jų 12.670.652,26 Lt (27,9 proc.) Savivaldybės lėšos.
7. Didžioji dalis visų lėšų panaudota II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“
priemonėms įgyvendinti, t.y. 20.709.222,64 Lt, kas sudarė 44,8 proc. visų PSP įgyvendinimui
skirtų lėšų, kadangi nemaža dalis šio prioriteto priemonių yra susijusios su ugdymu, sveikata,
socialine priežiūra, kurių įgyvendinimui reikalingos didelės lėšos.
8. Mažiausia lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo
tobulinimas“ priemones.
9. Savivaldybės administracijos skyriai, savivaldybės įstaigos ir įmonės, kurie atsakingi už
PSP įgyvendinimą, ir toliau turėtų tinkamai ir laiku vadovaujantis PSP priežiūros tvarka,
pateikti ataskaitas apie PSP įgyvendinimą.

