Raseinių rajono savivaldybės
plėtros iki 2020 metų strateginio
plano įgyvendinimo
2017 m. ataskaita
In

Plėtros iki 2020 metų vizija
Raseinių kraštas - modernus Rytų ir Vidurio Europos
piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis
svečiuotis, patrauklus investuoti

PSP prioritetai
I.

Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas

II.

Gyvenimo kokybė ir saugumas

III. Piligriminio

turizmo, verslo, pramonės ir
žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos
formavimas

IV.Žmogaus

ir aplinkos sandara

PSP priemonių 2016 m. ir 2017 m.
įvykdymas
141

141

103

110

2016 m.
2017 m.

28

25
10

Planuota

Įgyvendinta

Pradėta

6

Nevykdyta

Priemonių įgyvendinimas, lyginant kiekvieno
prioriteto suplanuotas ir įgyvendintas
priemones 2017 m., proc.

2017 m. įgyvendinant I prioriteto priemones
buvo:


Organizuojami verslo ir kiti renginiai, mokymai susiję su gyventojų, įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos didinimu;



Plėtojamos informacinės sistemos;



Rengiami planavimo dokumentai;



Įsteigtas VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras „Atrask Raseinius“;



Sudarytos galimybės lankyti viešojo administravimo magistro studijas Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnyboje, kurias organizavo KTU;



Pritraukta jaunų specialistų: Ariogalos lopšelyje darželyje (1),Viduklės Simono Stanevičiaus
gimnazijoje (1), Šaltinio progimnazijoje (1), VšĮ Raseinių ligoninė (2), VšĮ Raseinių psichikos
sveikatos centras (1) Raseinių rajono savivaldybės administracijoje (1);



Vykdyta trečiojo amžiaus universiteto veikla (I pusmetį mokėsi 205, II – 174 studentai)



Atnaujintas Raseinių miesto bendrasis planas.

2017 m. įgyvendinant II prioriteto
priemones buvo:


Atliekami paprastojo ar kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama įranga švietimo,
kultūros, sveikatos ir kitose įstaigose;



Organizuojami kultūros ir sporto renginiai;



Optimizuotas kaimo medicinos punktų skaičius;



Reorganizuotas Girkalnio darželis, prijungiant prie Girkalnio pagr. Mokyklos



Gautas autobusiukas Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai, vaikų pavežėjimui;



Plėtojamos socialinės paslaugos;



Vykdomos sveikatos apsaugos prevencinės programos;



Parengtas investicijų projektas gatvių apšvietimo įrengimo/atnaujinimo darbams;



Remiami bendruomeninių organizacijų projektai;



Plėtojamos Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų programų vykdymas;



Gauta finansavimas projektui „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas
modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“;



Atliktas vidaus patalpų remontas Šiluvos gimnazijoje, gavus LR ŠMM finansavimą;



Įsigyti 9 socialiniai būstai ir 17 atliktas remontas;



Tvarkoma miesto infrastruktūra.

2017 m. įgyvendinant III prioriteto priemones buvo:


Atnaujinta informacija (lankstinukai, filmas, investicinių objektų maketai, sklypų skirtų
investicijoms aprašymas ir kt.) investuotojams lietuvių ir anglų k. bei pristatyti investiciniai
objektai parodoje Parodoje RESTA ir interneto svetainėje www.raseiniai.lt, www.krda.lt.



Parengtas Pramonės parko įkūrimo investicijų projektas;



Vyko susitikimai su LR Vyriausybės ministru pirmininku, LR Ūkio ministerijos ministru ir patarėjais,
Investicijų politikos skyriaus vadovais ir darbuotojas bei VšĮ Investuok Lietuvos dėl investicijų
pritraukimo projekto pristatymo;



Pagal verslo rėmimo programą finansuotos 6 verslo subjektų paraiškos;



Pagal mokesčių lengvatų teikimo naujai besikuriančioms ir steigiančioms darbo vietas įmonėms
tvarką suteiktos mokesčių lengvatos 2 įmonėms;



Investuotojams investavus Ariogalos m., pradėjusioje dirbti naujoje paukščių pašarų gamybos
įmonėje sukurta apie 40 darbo vietų.



Investuotojai (jau veikiantys Raseinių rajone), taip pat investavo į gamybos modernizavimą,
infrastruktūros plėtrą (UAB „Danspin“, AB „Šatrija“, UAB „Norvelita“, UAB „Bordena“ ir kt.).



Organizuotas mokinių mokomųjų verslo bendrovių konkursas;



Plėtojamos turizmo paslaugos, vykdoma kultūros paveldo objektų priežiūra;



Užmegzti kontaktai su piligriminio turizmo patirtį turinčia Portugalijos savivaldybe;



Plėtojama ir atnaujinama susisiekimo infrastruktūra, autobusų parkas įsigijo 4 autobusus;

2017 m. įgyvendinant IV prioriteto
priemones buvo:


Plėtojama atliekų tvarkymo infrastruktūra, iš LAAIF programos įsigyta ir gyventojams
išdalinta 1500 komplektų konteinerių atliekų rūšiavimui (aprūpinta apie 27 proc.
Raseinių rajono privačių namų valdų);



Tvarkomos užterštos teritorijos ir likviduoti 27 bešeimininkiai statiniai, sutvarkytas
11 ha plotas;



Atliekama vandens telkinių priežiūra ir aplinkos monitoringas;



Įrengiama/modernizuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra;



Atnaujintas buvęs Meno mokyklos pastatas (Vytauto Didžiojo g. 15, Raseiniuose);



Modernizuojami daugiabučiai namai.

2017 m. neįgyvendintos priemonės:
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pastabos

1.1.2.3

Raseinių rajono švietimo centre (nuo 2017-09-01-Raseinių rajono
Plėsti nuotolinio mokymo paslaugas Raseinių rajono
švietimo pagalbos tarnyba) nebuvo įdiegta nuotolinio mokymo sistema,
švietimo centre ir kitose rajono įstaigose
nes tam nebuvo skirtos lėšos.

1.2.3.10

Parinkti Betygalos tilto ir autokelio trasą ir parengti
2017 m. nebuvo skirta lėšų. Taip pat reikia peržiūrėti priemonės
rekreacinio komplekso specialųjį planą, Betygalos
aktualumą dėl LR teisės aktų pasikeitimo bei atnaujinamo Lietuvos
miestelio centro vystymo specialųjį planą su
Respublikos teritorijos bendrojo plano.
paveldosaugine dalimi

2.1.2.3

Įrengti stacionarią vaikų ir jaunimo stovyklą

2.2.2.5

3.2.1.7

4.2.1.2

Modernizuoti Raseinių Marcelijaus Martinaičio
viešąją
biblioteką
įdiegiant
automatizavimo
sistemas
Bendradarbiauti su susigiminiavusiais užsienio šalių
miestais, pasirašant susitarimus dėl informacijos
pasikeitimo (nuorodų savivaldybių tinklalapiuose,
žiniasklaidos atstovų misijų), pristatant investavimo
galimybes Raseinių rajono savivaldybėje

2017 m. lėšų buvo skirta vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimui.
Automatizavimo sistemai įrengti negauta lėšų.

Neskirta
lėšų
žiniasklaidos
atstovų
misijų
organizavimui.
Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos, reikia tik susitarimo tarp
savivaldybių vadovų kokius objektus pristatome.

2017 metais įmonė neturėjo lėšų paviršinių vandenų nuotekų tvarkymui,
tačiau planuojama pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama ir
Sutvarkyti paviršinių vandenų (lietaus) nuotekas
sutvarkyti dalį paviršinių nuotekų tinklų, įgyvendinant projektus
miestuose ir gyvenvietėse (Raseinių, Ariogalos
susijusius su teritorijų ir gatvių tvarkymu/rekonstrukcija. Taip pat
miestuose ir kt. pagal poreikį)
numatyta 2018 m. inicijuoti paviršinių vandenų nuotekų specialiojo
plano rengimą.

PSP įgyvendinimui 2017 m. planuotos ir
panaudotos lėšos, mln. Eur
18,58
15,76

7,91
4,91
2,82

Iš viso

2,3

Savivaldybės lėšos
Planuota

Panaudota

Kitos lėšos

PSP įgyvendinimui 2017 m. planuotos ir
panaudotos lėšos, pagal prioritetus, mln. Eur

Vizijos rodikliai
Nr.

Rodiklis

2007 m.

2016-2017 m.

2020 m.

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios
vienam gyventojui (Eur) ir santykis su šalies
vidurkiu (%)

409,81
(16,6%)

698 (2016 m.)

1158,48
(30,0%)

Verslumo lygis (1) - veikiančių ūkio subjektų
skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų

14,09

21,1 (2017 m.)

28,0

Verslumo lygis (2) – fizinių asmenų,
užsiimančių individualia veikla, įskaitant
3.
asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimus,
skaičius 1000 gyventojų;

28,48

1.

2.

Bendras vidutinis mėnesinis darbo
4. užmokestis (Eur) ir santykis su šalies
vidurkiu (%)
5. Nedarbo lygis ()

30,6 (2017 m.)

40,0

243,28
(42,0%)

693,6 (bruto)
(2017 m.)
559,6 (neto)

868,86
(70,0%)

4,1

8,9 (2017 m.)

3,0

Vizijos
rodikliai
(2)
Nr.
Rodiklis

2007 m.

2016-2017 m.

2020 m.

6.

Atvykusių turistų skaičius (tūkst. per metus),
iš jų apsilankiusių piligrimystės tikslais,
skaičius

-

100,0
(apie 80,0)

100,0
50,0

7.

Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju plotu
(vienam gyventojui vidutiniškai tenka kv. m.
naudingojo ploto)

24,8

33,3 (2016 m.)

30,0

8.

Raseinių rajono savivaldybę Rytų ir Vidurio
Europos piligrimystės centru pripažįstančių
asmenų dalis (%) nuo bendro respondentų
skaičiaus)

-

Bus 2018 vasarą

60,0

9.

Materialinės investicijos, tenkančios vienam
gyventojui (Eur) ir santykis su šalies vidurkiu
(%)

594,88
(40,7%)

857 (2016 m.)

1448,1
(60,0%)

10.

Gyventojų skaičiaus natūrali metinė kaita ir
santykis su šalies vidurkiu (%)

-7,5
(-3,9)

-8,9 (2017 m.)
(-4,1)

-5,0
(-10,6)

77,82 (moterys)*
65,67 (vyrai)*

80,57 (moterys)
70,24,24 (vyrai)

83,0
(moterys)**
73,0 (vyrai)**

11. Vidutinė gyvenimo trukmė (metai)

(2016)

Raseinių rajono savivaldybės gyventojų
skaičiaus kitimas 2013-2017 m.
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Išvados:


2017 m. buvo įgyvendinta 110 arba 78,01 proc. visų 2017 m. PSP plane suplanuotų vykdyti priemonių.



Dalis priemonių yra tęstinės. 25 priemonės buvo pradėtos įgyvendinti. Neįgyvendintos ir nepradėtos
įgyvendinti 6 priemonės, kurios turėjo būti pradėtos įgyvendinti.



Mažiausiai įgyvendinta prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ priemonių (įgyvendinimo procentas –
73,02 proc.). Daugiausia 83,87 proc. – „Piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai
palankios aplinkos formavimas“ prioriteto priemonių.



Būtina atkreipti dėmesį į nevykdomas priemones tikslinant 2018 m. biudžetą, rengiant Raseinių rajono
savivaldybės 2019-2021 m. strateginį veiklos planą.



Savivaldybės administracijos padaliniai, savivaldybės įmonės ir įstaigos, kurioms skiriamos lėšos iš
Savivaldybės biudžeto, turi užtikrinti PSP tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, todėl informacija
apie nevykdomas priemones bus perduota visiems už priemonių įgyvendinimą atsakingiems subjektams.



PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2017 m. buvo panaudota 7.912.798,30 Eur, iš jų
2.999.119,75 Eur (37,90 proc.) Savivaldybės biudžeto lėšos.



Didžioji dalis lėšų panaudota II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ priemonėms įgyvendinti, t. y.
4.129.398,33 Eur, kas sudarė 52,19 proc. visų PSP įgyvendinimui skirtų lėšų. Mažiausiai lėšų panaudota
vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ priemones.



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.



PSP įgyvendinimas ir poveikis rajono plėtrai, vizijos ir prioritetų lygiu, yra nurodytas 2011 m. parengtoje
su Savivaldybės funkcijomis susijusių sektorių strateginių tikslų įgyvendinimo analizės ataskaitoje, 2014 m.
parengtoje Raseinių rajono gyventojų poreikių tyrimo ataskaitoje ir socialinėje-ekonominėje aplinkos
analizėje. Kitą analizę planuojama atlikti 2018 m.



Plėtros vizijos rodiklius įtakojo ir LR teisės aktų pasikeitimai bei valstybės vykdoma politika.

Ataskaitos projektą parengė

Raseinių rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir ūkio departamento Strateginio planavimo ir projektų
valdymo skyrius

