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7. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ
PLANAS
Vizija: Raseinių kraštas - modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus
investuoti
7.1. PLĖTROS PRIORITETAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLAI
Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas
Prioritetas 1

Tikslas 1.1

Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje

Tikslas 1.2

Sudaryti gyventojams galimybes mokytis visą gyvenimą

Tikslas 1.3

Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą

Gyvenimo kokybė ir saugumas

Prioritetas 2

Tikslas 2.1

Tobulinti ugdymo procesą ir infrastruktūrą

Tikslas 2.2

Išsaugoti ir efektyviau panaudoti rajono savivaldybės kultūros ir sporto išteklius

Tikslas 2.3

Uţtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, plėtrą bei socialinę integraciją

Tikslas 2.4

Optimizuoti sveikatos prieţiūros įstaigų tinklą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą

Tikslas 2.5

Uţtikrinti gyventojų viešąjį saugumą

Tikslas 2.6

Telkti ir aktyvinti bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir plėtoti vietos partnerystę

Piligriminio turizmo, verslo ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas
Prioritetas 3

Tikslas 3.1

Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone

Tikslas 3.2

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

Žmogaus ir aplinkos santara
Prioritetas 4

Tikslas 4.1

Sukurti ir įgyvendinti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą

Tikslas 4.2

Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, uţtikrinant efektyvią kraštovaizdţio ir
biologinės įvairovės apsaugą

7.2 PLĖTROS PRIORITETŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslai ir uždaviniai

Bendras finansinių išteklių
poreikis, Lt
390.000

Savivaldybės lėšos, Lt

264.000

184.000

126.000
4.307.000

66.000
1.027.000

2.215.000

130.000

2.092.000

897.000

10.962.000

3.258.000

1.950.000

360.000

3.112.000

412.000

5.900.000

2.486.000

42.435.000

20.975.000

17.935.000

16.005.000

4.100.000

1.470.000

20.400.000

3.500.000

40.648.000

10.778.000

Uţdavinys 2.2.1. Plėtoti svarbiausias etninės kultūros sritis
Uţdavinys 2.2.2. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę
Uţdavinys 2.2.3. Optimizuoti kultūros įstaigų tinklą ir stiprinti materialinę bazę
Uţdavinys 2.2.4. Stiprinti viešųjų bibliotekų materialinę bazę, gausinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti jų kokybę
Uţdavinys 2.2.5. Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams uţsiimti aktyvia sportine
veikla
Tikslas 2.3. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, plėtrą bei socialinę integraciją

1.830.000
960.000
18.558.000
5.800.000

1.110.000
840.000
4.358.000
1.350.000

13.500.000

3.120.000

31.736.000

16.236.000

Uţdavinys 2.3.1. Modernizuoti, optimizuoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų įstaigų tinklą
Uţdavinys 2.3.2. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
Tikslas 2.4. Optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę bei
prieinamumą
Uţdavinys 2.4.1. Plėtoti sveikatos prieţiūros įstaigų tinklą

15.000.000
16.736.000
45.760.000

1.500.000
14.736.000
1.760.000

2.960.000

760.000

Tikslas 1.1. Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje
Uţdavinys 1.1.1. Gerinti verslo įmonių darbuotojų kvalifikaciją ir įmonių gebėjimą prisitaikyti prie kintančių
aplinkos sąlygų
Uţdavinys 1.1.2. Ugdyti asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, kompetencijas
Tikslas 1.2. Sudaryti gyventojams galimybes mokytis visą gyvenimą
Uţdavinys 1.2.1. Sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą
Uţdavinys 1.2.2. Ugdyti gyventojų gebėjimus ir galimybes naudotis informacinėmis technologijomis, didinant
galimybes mokytis visą gyvenimą
Tikslas 1.3. Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo
efektyvumą
Uţdavinys 1.3.1. Tobulinti Savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldţių biudţetinių įstaigų darbuotojų
kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus
Uţdavinys 1.3.2. Gerinti viešųjų paslaugų teikimą verslui ir piliečiams, panaudojant informacines technologijas
Uţdavinys 1.3.3. Parengti ir atnaujinti savivaldybės veiklos ir teritorijų planavimo dokumentus, įdiegti planavimo
bei veiklos valdymo sistemas
Tikslas 2.1. Tobulinti ugdymo procesą ir infrastruktūrą
Uţdavinys 2.1.1. Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, siekiant sukurti lanksčią, kiekvienam asmeniui prieinamą
ugdymo sistemą
Uţdavinys 2.1.2. Gerinti neformaliojo vaikų švietimo ir uţimtumo paslaugas
Uţdavinys 2.1.3. Tobulinti švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą ir modernizuoti jų materialinę
bazę
Tikslas 2.2. Išsaugoti ir efektyviau panaudoti rajono savivaldybės kultūros ir sporto išteklius

250.000

Uţdavinys 2.4.2. Gerinti sveikatos prieţiūros įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą
Tikslas 2.5. Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą
Uţdavinys 2.5.1.Gerinti eismo saugumą
Uţdavinys 2.5.2. Įgyvendinti prevencines priemones ir programas
Tikslas 2.6. Telkti ir aktyvinti bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir plėtoti vietos
partnerystę
Uţdavinys 2.6.1. Gerinti bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO infrastruktūrą, siekiant jų veiklos efektyvumo
Uţdavinys 2.6.2. Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką
Tikslas 3.1. Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone
Uţdavinys 3.1.1. Plėtoti piligriminio, kultūrinio, kaimo, aktyvaus poilsio, vandens turizmo plėtrai reikiamą
infrastruktūrą
Uţdavinys 3.1.2. Išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus turizmo poreikiams
Uţdavinys3.1.3. Padidinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei kokybę
Uţdavinys3.1.4. Sukurti turizmo plėtrai palankų rajono savivaldybės, kaip piligrimystės centro, įvaizdį ir vystyti
turizmo rinkodarą
Tikslas 3.2. Sudaryti palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios, aplinką tausojančios
pramonės plėtrai
Uţdavinys 3.2.1. Gerinti smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybę
Uţdavinys 3.2.2. Sudaryti sąlygas modernios ir aplinką tausojančios pramonės plėtotei, vietos ir uţsienio
investicijoms
Uţdavinys 3.2.3. Pagerinti turizmo ir verslo plėtrą sąlygojančią susisiekimo infrastruktūrą
Tikslas 4.1. Sukurti ir įgyvendinti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą
Uţdavinys 4.1.1. Dalyvauti atliekų tvarkymo programose
Uţdavinys 4.1.2. Sutvarkyti uţterštas teritorijas ir nenaudojamus pastatus
Tikslas 4.2. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvią
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą
Uţdavinys 4.2.1. Plėtoti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas
Uţdavinys 4.2.2. Maţinti energijos sąnaudas ir oro teršimą
Uţdavinys 4.2.3. Pagerinti kraštovaizdţio būklę bei uţtikrinti efektyvią kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės
apsaugą

42.800.000
6.750.000
5.750.000
1.000.000

1.000.000
1.840.000
1.400.000
440.000

27.536.800

4.140.000

10.036.800
17.500.000
73.101.000

1.040.000
3.100.000
10.716.000

39.940.000

5.630.000

31.230.000
1.736.000

4.790.000
126.000

195.000

170.000

88.880.000

6.645.000

830.000

795.000

7.250.000

1.250.000

80.800.000
12.563.000

4.600.000
1.841.000

8.863.000
3.700.000
280.300.000

1.041.000
800.000
39.917.000

159.919.000
95.031.000

27.064.000
11.133.000

25.350.000

1.720.000

7.3 PRIEMONIŲ PLANAS
1.1. Tikslas: Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje
Uždavinys 1.1.1. Gerinti verslo įmonių darbuotojų kvalifikaciją ir įmonių gebėjimą prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų
Priemonė
Pasiekimo
Pasiekimo
Atsakinga
Lėšų poreikis,
Finansavimo šaltiniai, Lt
indikatorius
laikas
institucija
Lt
Savivaldybės
Valstybės
ES fondai, kita
lėšos
biudţeto lėšos
uţsienio
valstybių
parama
1.1.1.1. Atlikti tyrimus ir
parengti mokymų
VšĮ Raseinių
programas verslo įmonių
Parengtų mokymo
turizmo ir verslo
vadovams ir darbuotojams
programų skaičius
informacijos
6.000
4.000
2.000
bei gyventojams
– 2 vnt.
2009-2012
centras (toliau– VšĮ
planuojantiems pradėti
RTVIC)
verslą
1.1.1.2. Organizuoti
Suorganizuotų
mokymus ir seminarus
mokymų pagal
verslo įmonių vadovams ir
temas skaičius –
VšĮ RTVIC
darbuotojams,
148 vnt.
gyventojams,
Mokymuose
2009-2020
planuojantiems pradėti,
dalyvavusiųjų
222.000
150.000
pradedantiesiems verslą bei asmenų skaičius –
su piligriminiu turizmu
1936 asm.
susijusių verslų skatinimo
mokymus
1.1.1.3. Parengti ir skleisti Parengtų leidinių,
informaciją apie galimybes informacinių
mokytis, skatinant įmones
pranešimų,
2009-2020
VšĮ RTVIC
36.000
30.000
6.000
investuoti į darbuotojų
straipsnių skaičius
kvalifikaciją
– 572 vnt.
Uždavinys 1.1.2. Ugdyti asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, kompetencijas
Priemonė
Pasiekimo
Pasiekimo
Atsakinga
indikatorius
laikas
institucija
1.1.2.1. Dalyvauti
nacionaliniuose ūkio
valdymo, agrarinės
aplinkosaugos ir
ekonominių kompetencijų

Kompetenciją
kėlusių dalyvių
skaičius – 5050
asm.

2009-2020

RRSA Ţemės
ūkio ir kaimo
plėtros skyrius

Lėšų poreikis, Lt
Savivaldybės
lėšos

6.000

6.000

Finansavimo šaltiniai, Lt
ES fondai, kita
Valstybės
uţsienio
biudţeto lėšos

valstybių parama

Privačios lėšos

72.000

Privačios lėšos

ugdymo projektuose
1.1.2.2. Iš dalies finansuoti
asmenų, vykdančių ūkinę
veiklą kaime dalyvavimą
parodose, gerosios patirties
mainų misijose, pagal
prioritetus nustatytus
Kaimo plėtros programoje

Surengtų parodų,
gerosios patirties
mainų priemonių
skaičius – 60 vnt.
Parodose, gerosios
patirties mainų
priemonėse
dalyvavusių
asmenų skaičius –
5910 asm.

2009-2020

RRSA Ţemės
ūkio ir kaimo
plėtros skyrius

120.000

60.000

60.000

1.2. Tikslas: Sudaryti gyventojams galimybes mokytis visą gyvenimą
Uždavinys 1.2.1. Sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą
Priemonė
Pasiekimo
Pasiekimo
Atsakinga
indikatorius
laikas
institucija

1.2.1.1. Parengti rajono
savivaldybės gyventojų
mokymosi visą gyvenimą
galimybių, įvertinant
galimus būdus bei formas,
ir motyvacijos stiprinimo
programą ir ją įgyvendinti
1.2.1.2. Sukurti
bendradarbiavimo tarp
Raseinių r. savivaldybės,
Švietimo centro ir VšĮ
Raseinių technologijos ir
verslo mokyklos modelį,
sprendţiant suaugusiųjų
švietimo bei mokymosi
visą gyvenimą klausimus

Parengtų ir
patvirtintų
programų skaičius
– 11 vnt.

1.2.1.3. Įsteigti nuotolinio
mokymo centrą prie
Raseinių rajono švietimo

Įsteigtas nuotolinio
mokymo centras –
1 vnt.

Sukurtas
bendradarbiavimo
modelis – 1 vnt.
Suorganizuotų
bendrų
susirinkimų,
renginių, bendrų
mokymo projektų
skaičius – 4 vnt.

Lėšų poreikis, Lt
Savivaldybės
lėšos

2009-2020

Raseinių r.
švietimo centras

2.020.000

50.000

2009-2011

RRSA Švietimo,
kultūros ir
ugdymo skyrius,
Raseinių r.
švietimo centras,
Kauno teritorinės
darbo birţos
Raseinių skyrius,
VšĮ Raseinių
technologijos ir
verslo m-kla

10.000

10.000

RRSA Švietimo,
kultūros ir
ugdymo skyrius,
Raseinių r.

50.000

50.000

2012-2015

Finansavimo šaltiniai, Lt
Valstybės
ES fondai, kita
biudţeto lėšos
uţsienio
valstybių
parama

50.000

1.900.000

Privačios
lėšos

20.000

švietimo centras
1.2.1.4. Teikti kokybiškas
profesinio orientavimo
paslaugas rajono
savivaldybės gyventojams
1.2.1.5. Sudaryti sutartis su
šalies aukštosiomis
mokyklomis dėl
perkvalifikavimo, tęstinių
ar magistrantūros studijų
programų įgyvendinimo

Asmenų, gavusių
profesinio
orientavimo
paslaugas skaičius
– 5480 asm.
Įgyvendintų studijų
programų skaičius
– 2 vnt.

2009-2020

2009-2020

RRSA Švietimo,
kultūros ir
ugdymo skyrius
RRSA Švietimo,
kultūros ir
ugdymo skyrius,
Raseinių r.
švietimo centras

10.000

10.000

125.000

10.000

15.000

Uždavinys 1.2.2. Ugdyti gyventojų gebėjimus ir galimybes naudotis informacinėmis technologijomis, didinant galimybes mokytis visą gyvenimą
Priemonė
Pasiekimo
Pasiekimo
Atsakinga
Lėšų poreikis, Lt
Finansavimo šaltiniai, Lt
indikatorius
laikas
institucija
Savivaldybės
Valstybės
ES fondai, kita
lėšos
biudţeto lėšos
uţsienio
valstybių
parama
1.2.2.1. Įrengti viešuosius
Įrengtų viešųjų
RRSA Švietimo,
interneto prieigos taškus
interneto prieigos
2009-2012
kultūros ir
rajono Savivaldybės
taškų skaičius – 24
ugdymo skyrius,
790.000
300.000
490.000
viešosios bibliotekos
vnt.
Raseinių r.
filialuose
savivaldybės
viešoji biblioteka
1.2.2.2. Įdiegti LIBIS
Viešosios
RRSA
(bibliotekų informacinę
bibliotekos filialų,
Švietimo,
sistemą) visuose rajono
kuriuose įdiegta
kultūros ir
viešosios bibliotekos
LIBIS, skaičius –
ugdymo skyrius,
50.000
50.000
filialuose, dalyvaujant Bilo 24 vnt.
2009-2013
Raseinių r.
ir Merildos Geitsų fondo
savivaldybės
finansuojamame projekte
viešoji biblioteka
„Bibliotekos paţangai“
1.2.2.3. Organizuoti
Suorganizuotų
RRSA Švietimo,
kompiuterinio raštingumo
mokymų skaičius –
kultūros ir
mokymus gyventojams
111 vnt.
ugdymo skyrius,
Mokymuose
2009-2020
Raseinių r.
dalyvavusių
savivaldybės
4.000
4.000
gyventojų skaičius
viešoji
- 1058 asm.
biblioteka,
Kauno teritorinės
darbo birţos

100.000

Privačios lėšos

Raseinių skyrius,
VšĮ RTVIC
1.2.2.4. Aprūpinti rajono
Savivaldybės viešąją
biblioteką tradiciniais,
vaizdiniais, garsiniais
dokumentais, reikalingomis
elektroninėmis duomenų
bazėmis (jų prenumerata)
bei nuolat informuoti
gyventojus apie galimybes
jais naudotis

1.2.2.5. Įdiegti MOBIS
(mokyklų bibliotekų
informacinę sistemą)
visose mokyklų
bibliotekose

Uţprenumeruotų
elektroninių
duomenų bazių
skaičius – 36 vnt.
Leidinių skaičius –
165 142 vnt.
Mokomųjų
programų skaičius
– 11 vnt.
Suorganizuotų
informacinių
renginių skaičius –
84 vnt.
Mokyklų
bibliotekų, kuriose
įdiegta MOBIS,
skaičius – 11 vnt.

RRSA Švietimo,
kultūros ir
ugdymo skyrius
Raseinių r.
savivaldybės
viešoji biblioteka
2009-2020

2009-2020

RRSA
Švietimo,
kultūros ir
ugdymo skyrius

998.000

513.000

250.000

30.000

473.000

12.000

220.000

1.3 Tikslas: Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą
Uždavinys 1.3.1. Tobulinti Savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus
Priemonė
Pasiekimo
Pasiekimo
Atsakinga
Lėšų poreikis, Lt
Finansavimo šaltiniai, Lt
indikatorius
laikas
institucija
Savivaldybės
Valstybės
ES fondai, kita Privačios lėšos
lėšos
biudţeto lėšos
uţsienio
valstybių
parama
1.3.1.1. Dalyvauti
Suorganizuotų
RRSA Teisės,
projektuose ir organizuoti
mokymų skaičius –
personalo ir
kompetencijos tobulinimo,
105 vnt.
civilinės
administracinių gebėjimų
Mokymuose
metrikacijos
stiprinimo mokymus rajono dalyvavusiųjų
skyrius
Savivaldybės
skaičius – 1008
2009-2020
1.800.000
240.000
1.560.000
administracijos bei
asm.
Savivaldybei pavaldţių
biudţetinių įstaigų
darbuotojams
1.3.1.2. Rengti Raseinių r.
Socialinių
RASA Teisės,
socialinių darbuotojų
60.000
60.000
2009-2020
darbuotojų,
personalo ir
kvalifikacijos tobulinimo
dalyvavusių
civilinės

projektus bei dalyvauti
respublikiniuose ir
tarptautiniuose socialinių
darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo kursuose,
seminaruose ir
konferencijose
1.3.1.3. Stiprinti rajono
turizmo srities darbuotojų
administracinius bei
rinkodaros gebėjimus,
ypatingą dėmesį skiriant
gerosios patirties
perėmimui

kvalifikacijos
kėlimo kursuose,
seminaruose
skaičius – 166 asm.

Surengtų seminarų
bei mokymų
skaičius – 40 vnt.
Apmokytų turizmo
darbuotojų (gidų)
skaičius – 8 vnt.

metrikacijos
skyrius,
Socialinės
paramos skyrius

2010-2020

VšĮ RTVIC

90.000

60.000

Uždavinys 1.3.2. Gerinti viešųjų paslaugų teikimą verslui ir piliečiams, panaudojant informacines technologijas
Priemonė
Pasiekimo
Pasiekimo laikas Atsakinga
Lėšų poreikis, Lt
indikatorius
institucija
Savivaldybės
lėšos
1.3.2.1. Įgyvendinti E.
sveikatos paslaugų projektą
Raseinių r. savivaldybėje,
dalyvaujant regioniniame
projekte

Įstaigų, įdiegusių
e. sveikatos
technologijas,
skaičius -5 vnt.

2010-2020

Įdiegtų el.
demokratijos
priemonių
skaičius – 3 vnt.

1.3.2.3. Plėsti Raseinių r.
savivaldybės
administracijos teikiamas
el. paslaugas ir skatinti
gyventojus jomis naudotis,
organizuojant mokymus

Sukurtų el.
paslaugų
skaičius – 20 vnt.
Suorganizuotų
mokymų ir/ar
parengtų

2011-2013

2009-2020

Finansavimo šaltiniai, Lt
Valstybės
ES fondai, kita
biudţeto lėšos
uţsienio
valstybių
parama

ASPĮ (toliau Asmens
sveikatos
prieţiūros
įstaigos)
RRSA
Savivaldybės
gydytojas

1.3.2.2. Įgyvendinti Edemokratijos projektą
Raseinių r. savivaldybėje

20.000

RRSA Bendrųjų
reikalų ir
informacinių
technologijų
skyrius
RRSA
Bendrųjų reikalų
ir informacinių
technologijų
skyrius

1.000.000

1.000.000

400.000

400.000

12.000

12.000

10.000

Privačios lėšos

bei rengiant informacinius
pranešimus

informacinių
pranešimų
skaičius – 9 vnt.

1.3.2.4. Įdiegti elektronines
darbo organizavimo ir
procesų valdymo
priemones rajono
Savivaldybėje ir jai
pavaldţiose biudţetinėse
įstaigose ( el. dokumentų
tvarkymo ir apskaitos
informacines sistemas)

Įstaigų,
naudojančių el.
dokumentų
tvarkymo
informacines
sistemas, – 15
vnt.

RRSA Bendrųjų
reikalų ir
informacinių
technologijų
skyrius
2009-2020

1.700.000

400.000

1.300.000

Įstaigų,
naudojančių
apskaitos
informacines
sistemas, – 31
vnt.

Uždavinys 1.3.3. Parengti ir atnaujinti savivaldybės veiklos ir teritorijų planavimo dokumentus, įdiegti planavimo bei veiklos valdymo sistemas
Priemonė
Pasiekimo indikatorius Pasiekimo
Atsakinga
Lėšų poreikis, Lt
Finansavimo šaltiniai, Lt
laikas
institucija
Savivaldybės
Valstybės
ES fondai,
lėšos
biudţeto lėšos
kita uţsienio
valstybių
parama
1.3.3.1. Atnaujinti
Atnaujintas strateginis
RRSA Strateginio
Raseinių r. savivaldybės
plėtros planas – 2
planavimo ir
50.000
50.000
plėtros strateginį planą
kartus
2011-2016
projektų valdymo
(ilgalaikį)
skyrius
1.3.3.2. Parengti
Parengtas trumpalaikis
RRSA Strateginio
trumpalaikį Raseinių r.
strateginis planas,
planavimo ir
savivaldybės strateginį
įdiegta programinio
projektų valdymo
2009
0
planą ir įdiegti
Savivaldybės biudţeto
skyrius,
programinio Savivaldybės sistema – 1 vnt.
Biudţeto ir finansų
biudţeto sistemą
analizės skyrius
1.3.3.3. Kasmet atnaujinti
Atnaujintas strateginis
RRSA Strateginio
trumpalaikį Raseinių r.
veiklos planas
planavimo ir
savivaldybės veiklos
- 11 kartų
projektų valdymo
strateginį planą,
skyrius,
10.000
10.000
įgyvendinant plėtros
2009-2020
Biudţeto ir finansų
strateginį planą bei
analizės skyrius
vykdyti jų įgyvendinimo
prieţiūrą

Privačios
lėšos

1.3.3.4. Atlikti Raseinių r.
savivaldybės
administracijoje,
administracijai
pavaldţiuose ir jos
valdymo sričiai
priskirtuose viešuosiuose
juridiniuose asmenyse
vidaus auditus, teikti
rekomendacijas jų veiklai
gerinti ir siekti, kad jos
būtų įgyvendintos
1.3.3.5. Įdiegti Raseinių r.
savivaldybės
administracijos ir
savivaldybės biudţetinių
įstaigų veiklos kokybės
valdymo sistemą

Atliktų auditų skaičius
– 88 vnt.
Parengtų veiklos
tobulinimo
rekomendacijų skaičius
– 508 vnt.
Įgyvendintų veiklos
tobulinimo
rekomendacijų skaičius
– 364 vnt.

1.3.3.6. Parengti Ariogalos
miesto, Šiluvos ir
Betygalos miestelių,
Nemakščių ir Viduklės
miestelių ir kt. teritorijų
bendruosius ir/arba
specialiuosius,
detaliuosius planus
1.3.3.7. Parengti Raseinių
r. savivaldybės Raseinių ir
Ariogalos miestų ir
miestelių centrinių dalių
detaliuosius planus
1.3.3.8. Parengti Raseinių
r. savivaldybės miestų ir
miestelių urbanizuotų
teritorijų kvartalų
aukštinimo ir tankinimo
galimybių studijas
1.3.3.9. Įdiegti, kurti ir
plėtoti GIS
(geoinformacinę sistemą)

Parengtų teritorijų
bendrųjų ir/ar
specialiųjų, detaliųjų
planų skaičius – 16
vnt.

RRSA direktorius,
Centralizuoto
vidaus audito
skyrius
2009-2020

50.000

50.000

340.000

51.000

289.000

1.500.000

225.000

1.275.000

2009-2017

RRSA
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius

800.000

120.000

680.000

2009-2017

RRSA
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius

100.000

100.000

RRSA
Bendrųjų reikalų ir
informacinių
technologijų
skyrius,
Architektūros ir

150.000

150.000

Įdiegta kokybės
valdymo sistema – 1
vnt.
2010-2012

2009-2017

Parengtų detaliųjų
planų skaičius – 4 vnt.

Parengtų galimybių
studijų skaičius – 16
vnt.

Įdiegta GIS
(geoinformacinė
sistema) – 1 vnt.
2012-2016

RRSA Strateginio
planavimo ir
projektų valdymo
skyrius,
Centralizuoto
vidaus audito
skyrius
RRSA
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius

1.3.3.10. Parengti
inţinerinės infrastruktūros
ir susisiekimo sistemos
plėtros specialiuosius ir
detaliuosius planus
(paviršinių vandens
(lietaus), dviračių takų
planų rengimas, įskaitant
ţemės išpirkimą)
1.3.3.11. Parinkti
Betygalos tilto ir autokelio
trasą ir parengti
rekreacinio komplekso
specialųjį planą, Betygalos
miestelio centro vystymo
specialųjį planą su
paveldosaugine dalimi
1.3.3.12. Parengti pagal
rajono bendrąjį planą
numatytų daugiafunkcinių
pramonės–logistikoskomercijos–gyvenamųjų
kompleksų
architektūrinius
urbanistinius pasiūlymus
1.3.3.13. Parengti
Ariogalos rekreacinio
arealo (Dubysos karjero
rekultivacijos),
Daugėliškių-PlikiųButkiškės daugiafunkcinio
rekreacinio-gyvenamojo
komplekso projektinius
pasiūlymus
1.3.3.14. Atnaujinti
Raseinių r. savivaldybės
teritorijos, miestų
bendruosius planus

teritorijų
planavimo skyrius
RRSA
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius

Parengtų specialiųjų ir
detaliųjų planų skaičius
– 12 vnt.

2.000.000

1.000.000

1.000.000

200.000

30.000

170.000

100.000

100.000

2015-2016

RRSA
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius

100.000

100.000

2012-2020

RRSA
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius

500.000

500.000

2009-2020

Parengtų specialiųjų
planų skaičius – 3 vnt.
2009-2020

Parengtų
architektūrinių
urbanistinių pasiūlymų
skaičius – 2 vnt.

2012-2020

Parengtų projektinių
pasiūlymų skaičius – 2
vnt.

Atnaujintų bendrųjų
planų skaičius – 2 vnt.

Tikslas 2.1. Tobulinti ugdymo procesą ir infrastruktūrą

RRSA
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius

RRSA
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius

2.1.1. Uždavinys. Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, siekiant sukurti lanksčią kiekvienam asmeniui prieinamą ugdymo sistemą
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

2.1.1.1. Optimizuoti
ugdymo įstaigų tinklą

2.1.1.2. Organizuoti
mokinių pavėţėjimą į /iš
ugdymo įstaigas

2.1.1.3. Universalaus
daugiafunkcinio centro
(UDC) steigimas Raseinių
rajono savivaldybėje
(Ţaiginyje)
2.1.1.4. Pagerinti
pedagoginę psichologinę
pagalbą teikiančių įstaigų
materialinę bazę, siekiant
gerinti teikiamų paslaugų
kokybę
2.1.1.5.Pagerinti
suaugusiųjų neformalaus
švietimo kokybę,
įgyvendinant
projekto„Mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo
infrastruktūros plėtra“I ir II
etapus

Pasiekimo indikatorius

Sukurtų optimalaus
ugdymo įstaigų
tinklų, sudarančių
vienodas ir modernias
ugdymosi galimybes
kiekvienam vaikui,
skaičius – 2 vnt.
Įsigytų naujų
autobusų skaičius - 1
Pavėţėtų vaikų
skaičius – 28 083
asm.
Įsteigtų UDC skaičius
– 1 vnt.

Pasiekimo laikas

Savivaldybės lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai, kita
Privačios
uţsienio
lėšos
valstybių parama

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
10.000

10.000

14.625.000

14.625.000

2.200.000

400.000

500.000

500.000

600.000

470.000

2009 - 2015

2009-2020

2011 – 2015
Įgyvendintų projektų
skaičius, siekiant
pagerinti teikiamų
paslaugų kokybę – 2
vnt.

Atsakinga institucija

Lėšų poreikis,
tūkst. Lt

2009-2013

Įgyvendintų projektų
skaičius - 2 vnt.
2009-2015

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius,
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius,
Raseinių rajono
švietimo centras

1.800.000

130.000

Uždavinys 2.1.2. Gerinti neformaliojo vaikų švietimo ir užimtumo paslaugas
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga institucija

Lėšų poreikis,
Lt

Finansavimo šaltiniai, Lt

Savivaldybės
lėšos

2.1.2.1. Plėsti neformaliojo
vaikų švietimo įstaigų tinklą,
jaunimo veiklos centrus

Įsteigtų neformaliojo
ugdymo įstaigų ir/ar jų
filialų skaičius – 1 vnt.

2.1.2.2. Įgyvendinti vaikų ir
jaunimo socializacijos
programas Raseinių rajono
bendrojo lavinimo mokyklose

Surengtų stovyklų
skaičius – 178 vnt.
Stovyklose uţimtų
vaikų skaičius – 5281
asm.
Įrengtų stacionarių
vaikų ir jaunimo
stovyklų skaičius – 1
vnt.

2.1.2.3. Įrengti stacionarią
vaikų ir jaunimo stovyklą

2012-2020

2009-2020

2016-2020

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius

Valstybės biudţeto
lėšos

ES fondai, kita
uţsienio valstybių
parama

Privačios
lėšos

100.000

70.000

30.000

1.600.000

500.000

800.000

200.000

100.000

2.400.000

900.000

700.000

700.000

100.000

Uždavinys 2.1.3. Tobulinti švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą ir modernizuoti jų materialinę bazę
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

2.1.3.1. Modernizuoti
švietimo įstaigų infrastruktūrą
ir materialinę bazę

Atliktų materialinės
bazės ir infrastruktūros
modernizavimo
priemonių skaičius –
236 vnt.
Modernizuotų įstaigų ir
įstaigų, kuriose
pagerinta materialinė
bazė, skaičius – 7 vnt.

2.1.3.2. Tobulinti ir plėsti
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų infrastruktūrą bei
modernizuoti jų materialinę
bazę (Ariogalos lopšelisdarţelis, lopšelio-darţelio
„Saulutė“ modernizavimas,
Girkalnio, Nemakščių,
Viduklės, „Liepaitės“)

Pasiekimo
laikas

2009-2020

Atsakinga institucija

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius

Lėšų poreikis,
Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

10.400.000

2.000.000

8.400.000

10.000.000

1.500.000

2.500.000

ES fondai, kita
uţsienio
valstybių parama

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
2009 - 2020

Tikslas 2.2. Išsaugoti ir efektyviau panaudoti rajono savivaldybės kultūros ir sporto išteklius
Uždavinys 2.2.1. Plėtoti svarbiausias etninės kultūros sritis

6.000.000

Privačios
lėšos

Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

2.2.1.1 Parengti rajono
savivaldybės etninės kultūros
plėtros programas ir jas
įgyvendinti
2.2.1.2. Remti ir teikti
metodinę pagalbą, rengiant
etninės kultūros projektus

Įgyvendintų etninės
kultūros plėtros
programų skaičius - 3
vnt.
Įgyvendintų projektų
skaičius – 49 vnt.

2.2.1.3. Dalyvauti
svarbiausiuose
tarptautiniuose muzikos ir
teatro festivaliuose,
organizuoti juos Raseinių
rajone

Suorganizuotų renginių
skaičius – 21 vnt.
Dalyvių skaičius –
4000 asm.

Pasiekimo laikas

2011-2020

2009-2020

2009-2020

Atsakinga
institucija
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius, Raseinių r.
kultūros centras
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius, Raseinių r.
kultūros centras

Lėšų poreikis,
Lt

ES fondai,
kita uţsienio
valstybių
parama

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

430.000

270.000

100.000

40.000

20.000

500.000

230.000

200.000

60.000

10 000

900.000

610.000

250.000

25.000

15.000

Privačios lėšos

Uždavinys 2.2.2. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

2.2.2.1. Organizuoti
profesionalaus ir mėgėjiško
meno parodas, instrumentinės
ir vokalinės muzikos
koncertus, populiarinti
mėgėjiškų kolektyvų
pasirodymus, rengti plenerus,
siejant su piligrimystės
tematika

Pasiekimo
indikatorius

Suorganizuotų
kultūrinių renginių,
koncertų skaičius – 12
766 vnt.
Dalyvių skaičius –
715 000 asm.

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

Lėšų
poreikis,
Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios lėšos

RRSA, Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius, Raseinių r.
kultūros centras
2009-2020

610.000

560.000

40.000

10 000

2.2.2.2. Parengti mėgėjų meno
ir nevyriausybinių organizacijų
kultūrinės veiklos plėtros
programą ir ją įgyvendinti,
finansuojant projektus

Įgyvendinta mėgėjų
meno kultūrinės
veiklos plėtros
programa – 1 vnt.

2013-2020

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius, Raseinių r.
kultūros centras

350.000

280.000

70.00

Uždavinys 2.2.3. Optimizuoti kultūros įstaigų tinklą ir stiprinti materialinę bazę
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

2.2.3.1. Vadovaujantis kultūros
procesų vertinimo kriterijais,
parengti Raseinių r. kultūros
centrų tinklo optimizavimo
programą ir ją įgyvendinti
2.2.3.2. Renovuoti kultūros
įstaigų pastatus
(Raseinių rajono kultūros
centras, Raseinių krašto
istorijos muziejus, kultūros
centro Ariogalos filialas ir kt.)

Parengta ir
įgyvendinta rajono
kultūros centrų tinklo
optimizavimo
programa – 1 vnt.

2.2.3.3. Aprūpinti kultūros

įstaigas kompiuterine, garso ir
vaizdo aparatūra

Renovuotų kultūros
įstaigų skaičius – 3
vnt.
Aprūpintų nauja
aparatūra bei įranga
kultūros įstaigų
skaičius – 81 vnt.

Pasiekimo laikas

2012-2015

2009-2020

2009-2020

Atsakinga
institucija

RRSA, Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
RRSA, Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius, Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius
RRSA, Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

500.000

500.000

14.058.000

3.058.000

4.000.000

7.000.000

4.000.000

800.000

700.000

2.500.000

Privačios
lėšos

Uždavinys 2.2.4. Stiprinti viešųjų bibliotekų materialinę bazę, gausinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti jų kokybę
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios lėšos

2.2.4.1. Renovuoti Raseinių
rajono savivaldybės viešąją
biblioteką bei viešosios
bibliotekos Ariogalos miesto
filialą

2.2.4.2. Renovuoti ir
modernizuoti Raseinių rajono
savivaldybės viešosios
bibliotekos filialus,
įgyvendinant projektą
„Bibliotekos paţangai“

Renovuota ir
modernizuota viešoji
biblioteka – 1 vnt.
Renovuotas ir
modernizuotas
bibliotekos filialas – 1
vnt.
Renovuotų ir
modernizuotų rajono
viešosios bibliotekos
kaimo filialų skaičius
– 18 vnt.

2009-2020

2009-2014

Raseinių rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka,
RRSA, Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
Raseinių rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka,
RRSA, Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius

5.400.000

950.000

400.000

400.000

4.450.000

Uždavinys 2.2.5. Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine veikla
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

2.2.5.1. Skatinti ir remti sporto
klubų steigimąsi ir veiklą

2.2.5.2. Organizuoti įvairių
sporto šakų rajonines
pirmenybes ir kitus sportinius
renginius
2.2.5.3. Plėsti Raseinių kūno
kultūros ir sporto centre
veikiančių sporto šakų skaičių,
įsteigiant naujus trenerių
etatus. Seniūnijose įsteigti
naujus kūno kultūros ir sporto
organizatorių etatus

Pasiekimo
indikatorius

Naujai įsteigtų klubų
skaičius – 8 vnt.
Iš dalies finansuotų
sporto klubų
programų skaičius –
255 vnt.
Surengtų renginių,
pirmenybių skaičius –
2670 vnt.

Pasiekimo laikas

2009-2020

2009-2020
Naujai veikiančių
sporto šakų skaičius –
2 vnt.
Įsteigtų trenerių ir
seniūnijų kūno
kultūros ir sporto
organizatorių etatų
skaičius – 3 vnt.

2009-2020

Atsakinga
institucija

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius,
Raseinių kūno
kultūros ir sporto
centras
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius,
Raseinių kūno
kultūros ir sporto
centras
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius,
Raseinių kūno
kultūros ir sporto
centras,

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios lėšos

1.500.000

585.000

100.000

100.000

715.000

1.200.000

810.000

40.000

320.000

30.000

750.000

550.000

100.000

100.000

2.2.5.4. Sudaryti sąlygas
bendruomenės nariams
naudotis mokyklų sporto baze
vakarais, savaitgaliais ir
mokinių atostogų metu
2.2.5.5. Renovuoti Raseinių
kūno kultūros ir sporto centro
patalpas ir stadioną bei
pastatyti ir įrengti
daugiafunkcį sporto manieţą
Ariogaloje

2.2.5.6. Renovuoti arba
pastatyti naujas bendrojo
lavinimo mokyklų sporto sales,
aikšteles (Viduklės Simono
Stanevičiaus, Prezidento Jono
Ţemaičio, Ariogalos
gimnazijų, po to vidurinių ir kt.
mokyklų)

Atvirų bendruomenės
nariams sporto salių
skaičius –13-14 salių
per metus
Renovuotas kūno
kultūros ir sporto
centras - 1 vnt.
Renovuotas kūno
kultūros ir sporto
centro stadionas – 1
vnt.
Pastatytas ir įrengtas
daugiafunkcis sporto
manieţas -1 vnt.
Renovuotų arba
pastatytų naujų sporto
salių ir aikštynų
skaičius – 10 vnt.

2009-2020

2012-2016

2009-2020

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius,
Raseinių kūno
kultūros ir sporto
centras
RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius,
Raseinių kūno
kultūros ir sporto
centras

RRSA Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius
Raseinių kūno
kultūros ir sporto
centras

50.000

50.000

5.000.000

175.000

5.000.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

3.325.000

3.000.000

Tikslas 2.3. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, plėtrą bei socialinę integraciją
Uždavinys 2.3.1. Modernizuoti, optimizuoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų įstaigų tinklą
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios lėšos

2.3.1.1. Reorganizuoti ir
modernizuoti stacionarias
ir nestacionarias
socialinių paslaugų
įstaigas bei gerinti
socialinės srities įstaigų
darbo ir veiklos sąlygas,
atnaujinant įrangą, pagal
poreikį statant naujus
pastatus (vaikų globos
namų statyba ir kt.)
2.3.1.2. Steigti naujas
stacionarias ir
nestacionarias socialinių
paslaugų įstaigas

Reorganizuotų ir
modernizuotų socialinių
paslaugų įstaigų skaičius –
6 vnt.

RRSA
Socialinės
paramos skyrius

10.000.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000

500.000

4.500.000

6.000.000

2009-2020

Įsteigtų naujų socialinių
paslaugų įstaigų skaičius –
3 vnt.

2013-2020

RRSA
Socialinės
paramos skyrius

Uždavinys 2.3.2. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

2.3.2.1. Plėtoti socialines
paslaugas asmens
namuose ir kitas
bendrąsias bei
specialiąsias
nestacionarias socialines
paslaugas
2.3.2.2. Skatinti ir remti
bendruomenės institucijų,
NVO, dirbančių
socialiniame sektoriuje,
veiklą, pagal rėmimo
tvarkos aprašuose
nustatytus prioritetus

Asmenų, kuriems suteiktos
socialinės paslaugos,
(maitinimo, transporto
organizavimo, asmens
higienos ir prieţiūros,
pagalbos, globos namuose ir
kt.) skaičius – 18117 asm.
Bendruomenių ir NVO
projektų, remiamų iš
savivaldybės biudţeto,
skaičius – 160 vnt.

Pasiekimo laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

RRSA
Socialinės
paramos skyrius
2009-2020

13.000.000

13.000.000

1.200.000

1.200.000

RRSA
Socialinės
paramos skyrius
2009-2020

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios
lėšos

2.3.2.3. Organizuoti
globėjų, įtėvių (globai)
paiešką, atranką ir
mokymą

2.3.2.4. Telkti specialistų
(pedagogų, soc. pedagogų,
psichologų ir kt.)
komandas ir vykdyti
prevencinį darbą su
delinkventinio elgesio
vaikais, socialinės rizikos
vaikais ir jų šeimomis
2.3.2.5. Didinti
savivaldybės socialiai
remtiniems gyventojams
skirtų būtų fondą,
įsigyjant butus ar statant
namus

Globėjams organizuotų
mokymų skaičius – 22-30
vnt.
Globėjų, dalyvavusių
mokymuose, skaičius – 2230 asm.
Be tėvų globos likusių
vaikų, globojamų šeimose,
skaičius – 935-940 asm.
Įvaikintų vaikų skaičius –
43-47 asm.
Suteiktos kompleksinės
pagalbos paslaugų skaičius
– 135-157 vnt.
Suteiktos pagalbos vaikų,
sugrįţusių į biologines
šeimas, skaičius – 109-127
vnt.
Socialiai remtiniems
asmenims įsigytų ir/ar
pastatytų butų skaičius – 34
vnt.

RRSA
Vaiko teisių
apsaugos
skyrius
2009-2020

2009-2020

2009-2020

RRSA
Vaiko teisių
apsaugos
skyrius,
Socialinės
paramos skyrius

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius

24.000

24.000

12.000

12.000

2.500.000

500.000

2.000.000

Tikslas 2.4. Optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą
Uždavinys 2.4.1. Plėtoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą
Finansavimo šaltiniai, Lt

Priemonė

Pasiekimo indikatorius

2.4.1.1. Optimizuoti kaimo
medicinos punktų skaičių bei
steigti bendrosios praktikos
gydytojų kabinetus

Įsteigtų bendrosios
praktikos gydytojų
kabinetų skaičius – 7 vnt.

Pasiekimo laikas

2012-2020

Atsakinga
institucija

RRSA
Savivaldybės
gydytojas

Lėšų poreikis,
Lt

2.000.000

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

400.000

1.000.000

600.000

Privačios
lėšos

2.4.1.2. Uţtikrinti
visuomenės sveikatos
prieţiūros funkcijų vykdymą,
įsteigiant visuomenės
sveikatos biurą arba sudarant
bendradarbiavimo sutartį

Įsteigtas visuomenės
sveikatos biuras arba
sudaryta bendradarbiavimo
sutartis dėl visuomenės
sveikatos prieţiūros
vykdymo – 1 vnt.

2012-2020

RRSA
Savivaldybės
gydytojas

960.000

360.000

600.000

Uždavinys 2.4.2. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

2.4.2.1. Modernizuoti
sveikatos prieţiūros įstaigų
infrastruktūrą ir stiprinti
materialinę bazę

Atliktų materialinės
bazės stiprinimo ir
infrastruktūros
modernizavimo
priemonių skaičius – 41
vnt.

2.4.2.2. Dalyvauti
valstybinėse sveikatos
prevencijos programose,
visuomenės sveikatos
strategijose ir organizuoti
prevencines sveikatos
programas savivaldybėje

Pasiekimo laikas

2009-2020

Atsakinga
institucija

RRSA
Savivaldybės
gydytojas, ASPĮ

Lėšų
poreikis, Lt

41.000.000

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

1.000.000

32.000.000

8.000.000

Privačios
lėšos

ASPĮ
Įgyvendintų programų,
strategijų skaičius – 325
vnt.

2009-2020

1.800.000

1.800.000

Tikslas 2.5. Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą
Uždavinys 2.5.1. Gerinti eismo saugumą
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

ES fondai,
kita uţsienio
valstybių
parama

Privačios lėšos

2.5.1.1. Atnaujinti esamus bei
pastatyti naujus kelio ţenklus

2.5.1.2. Atnaujinti ir plėsti
mokinių įlaipinimo, išlaipinimo
iš autobusų aikšteles

Miestų ir kaimo
vietovių, kuriose
pastatyti ir sutvarkyti
kelio ţenklai, skaičius –
110 vnt.

2009-2020

Atnaujintų bei naujai
įrengtų aikštelių
skaičius – 9 vnt.

2013-2020

2.5.1.3. Modernizuoti ir plėsti
rajono miestų ir kaimo
gyvenviečių gatvių, šaligatvių
apšvietimą, pagal parengtą
Raseinių r. sav. priklausančių
kelių, gatvių ir jų apšvietimo
tinklo inventorizacijos,
modernizavimo ir plėtros planą studiją

Apšviestų gatvių bei
šaligatvių ilgis - 18,1
km

2.5.1.4. Tobulinti eismo
valdymo sistemą ir diegti eismo
saugumo priemones
(apvaţiavimo ţiedai, sankryţų
rekonstravimas ir kt.)

Įdiegtų eismo saugumo
priemonių skaičius – 6
vnt.

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius
Raseinių r.
policijos
komisariatas
RRSA
Švietimo,
kultūros ir
ugdymo skyrius
RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius
Raseinių r.
savivaldybės
saugaus eismo
komisija,

750.000

50.000

400.000

700.000

400.000

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius
2009-2020

2009-2015

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius

2.100.000

1.000.000

400.000

600.000

2.500.000

350.000

1.150.000

1.000.000

Uždavinys 2.5.2. Įgyvendinti prevencines priemones ir programas
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų poreikis,
Lt

Finansavimo šaltiniai, Lt

Savivaldybės
lėšos
2.5.2.1. Plėsti vaizdo kamerų
tinklą rajono savivaldybėje

Įrengtų vaizdo kamerų
skaičius – 10 vnt.

2012-2020

2.5.2.2. Vykdyti prevencines
programas, siekiant didinti
gyventojų sąmoningumą,
kultūrą ir toleranciją viešojo
saugumo srityje

Vykdytų programų,
seminarų skaičius –
107 vnt.

2009-2020

2.5.2.3. Sustiprinti švietimo
įstaigų teritorijų prieţiūrą
(teritorijų aptvėrimas, kitų
apsaugos priemonių įrengimas)

Bendrojo lavinimo
įstaigų, kuriose įrengtos
teritorijų apsaugos
priemonės, skaičius –
12 vnt.

2012-2020

RRSA Bendrųjų
reikalų ir
informacinių
technologijų
skyrius,
Raseinių r.
savivaldybės
saugaus eismo
komisija
Raseinių r.
savivaldybės
saugaus eismo
komisija,
Raseinių r.
policijos
komisariatas,
Raseinių
priešgaisrinės
saugos tarnyba
RRSA
Švietimo,
kultūros ir
ugdymo skyrius

100.000

100.000

200.000

200.000

700.000

140.000

Valstybės
biudţeto
lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios
lėšos

560.000

Tikslas 2.6. Telkti ir aktyvinti bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir plėtoti vietos partnerystę
Uždavinys 2.6.1. Gerinti bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO infrastruktūrą, siekiant jų veiklos efektyvumo
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų poreikis,
Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios lėšos

2.6.1.1. Remti vietos veiklos
grupės ir ţuvininkystės regiono
vietos veiklos grupės strategijų
įgyvendinimą

Įgyvendintų vietos
projektų skaičius –
48 vnt.
2009-2020

2.6.1.2. Remti bendruomenių
organizacijų ir kitų NVO veiklą
rajone

Paremtų
bendruomenių ir kitų
NVO projektų
skaičius – 440 vnt.

2009-2020

Raseinių r. vietos
veiklos grupė
Raseinių rajono
ţuvininkystės
veiklos grupė
„Raseinių krašto
bendrija“,
RRSA Ţemės ūkio
ir kaimo plėtros
skyrius
RRSA
Ţemės ūkio ir
kaimo plėtros
skyrius, Švietimo,
kultūros ir ugdymo
skyrius

9.196.800

200.000

840.000

840.000

8.996.800

Uždavinys 2.6.2. Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

2.6.2.1. Miestelių ir kaimų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas (Kaulakių k.
Pagojukų sen., Nemakščiai
ir kt. pagal poreikį)
2.6.2.2. Įkurti Nemakščių
seniūnijos ir Norgėlų kaimo
bendruomenių namus,
pastatant naujus pastatus
Nemakščių mstl. ir Norgėlų
k. (Raseinių sen.)

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Įgyvendintų projektų
skaičius – 4 vnt.
2009-2020

Pastatytų
bendruomenių namų
skaičius – 2 vnt.
2015-2020

Atsakinga institucija

RRSA Strateginio
planavimo ir projektų
valdymo skyrius,
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius
RRSA Nemakščių
seniūnija,
Strateginio planavimo ir
projektų valdymo
skyrius, Vietinio ūkio ir
turto valdymo skyrius

Lėšų
poreikis,
Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

8.000.000

600.000

600.000

8.000.000

1.000.000

7.000.000

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

6.800.000

Privačios lėšos

2.6.2.3. Kapinių
infrastruktūros plėtra
(kolumbariumo įrengimas
Raseinių miesto civilinėse
kapinėse, naujų kapinių
įrengimas Paliepių
seniūnijoje, kapinių
praplėtimas Vosiliškio k.
(Pagojukų sen.), takų
įrengimas Viduklės
naujosiose kapinėse ir kt.)

Įrengtų ar sutvarkytų
objektų skaičius – 5
vnt.

2012-2020

Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

1.500.000

1.500.000

3.1. Tikslas: Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone
Uždavinys 3.1.1. Plėtoti piligriminio, kultūrinio, kaimo, aktyvaus poilsio, vandens turizmo plėtrai reikalingą infrastruktūrą
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

3.1.1.1. Sutvarkyti ir įrengti
rekreacines teritorijas,
viešąsias erdves, kempingus
(miesto parką, zoną prie
Prabaudos tvenkinio,
Raseinių m., prie Dubysos
upės Ariogalos m. bei
paplūdimius Raseinių r.
Daugodų k. ir Ariogalos m.,
prie Dubysos upės ir kt.)
3.1.1.2. Įrengti vandens
turizmo trasą Dubysos upe ir
kitą infrastruktūrą

Sutvarkytų ir įrengtų
objektų skaičius – 4 vnt.

3.1.1.3. Įrengti dviračių trasas
ir pėsčiųjų takus bei
reikalingą infrastruktūrą
3.1.1.4. Įrengti bėgimo,
slidinėjimo, motokroso trasas
(Sujainiuose, Kalnujuose,
Katauskiuose ir kt. pagal
poreikį)

Įrengtų dviračių trasų ir
pėsčiųjų takų skaičius –
3vnt.
Įrengtų trasų skaičius – 3
vnt.

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija
RRSA Vietinio ūkio
ir turto valdymo
skyrius, Dubysos
regioninio parko
direkcija

2009-2020

Įrengtos vandens turizmo
trasos ilgis - 35 km

2009-2011

2012-2015

2009 - 2020

RRSA Vietinio ūkio
ir turto valdymo
skyrius,
Dubysos regioninio
parko direkcija
RRSA Vietinio ūkio
ir turto valdymo
skyrius
RRSA Vietinio ūkio
ir turto valdymo
skyrius
Privatus sektorius

Lėšų poreikis,
Lt

Savivaldybės
lėšos

Finansavimo šaltiniai, Lt
Valstybės
ES fondai,
biudţeto
kita uţsienio
lėšos
valstybių
parama

6.000.000

1.000.000

5.000.000

1.420.000

110.000

1.310.000

5.700.000

1.250.000

4.450.000

5.000.000

850.000

1.900.000

Privačios
lėšos

2.250.000

3.1.1.5. Įrengti turizmo
informacinius stendus
Raseinių, Ariogalos
miestuose bei kituose rajono
miesteliuose
3.1.1.6. Rekonstruoti ir/ar
pastatyti bei įrengti pramogų,
sveikatingumo centrą
(Ariogaloje) ir ţirgų sporto
(hipodromo) kompleksus

Įrengtų turizmo
informacinių stendų skaičius
– 34 vnt.

2009-2020

Įgyvendintų projektų
skaičius – 2 vnt.
2009-2020

RRSA Vietinio ūkio
ir turto valdymo
skyrius
RRSA Vietinio ūkio
ir turto valdymo
skyrius, privatus
sektorius

20.000

20.000

21.800.000

2.400.000

19.400.000

Uždavinys 3.1.2. Išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus turizmo poreikiams
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

3.1.2.1. Sutvarkyti Šiluvos ir
Betygalos istorines
urbanistines miestelių dalis ir
pritaikyti piligriminio turizmo
reikmėms
3.1.2.2. Įgyvendinti Jono
Pauliaus II piligrimų kelio
projektą ir sukurti turistų
lankymui reikalingą
infrastruktūrą (kryţių kelio
bei dviračių tako RaseiniaiŠiluva įrengimas ir kt. pagal
poreikį)
3.1.2.3. Pasirengti Ţemaitijos
krikšto 600 metų jubiliejaus
renginiams bei sutvarkyti
piligriminio turizmo objektus
(Viduklės, Betygalos,
Ariogalos, Raseinių
baţnyčias ir kt. objektus)
3.1.2.4. Parengti kultūros
paveldo (archeologijos,
istorijos, baţnyčių, dvarų ir
kt.) išsaugojimo ir pritaikymo
viešajam turizmui galimybių
studiją

Sutvarkytų ir pritaikytų
lankymui objektų skaičius –
2 vnt.

Sutvarkytų ir pritaikytų
turistų lankymui objektų
skaičius – 3 vnt.

Pasiekimo laikas

2009-2015

2009-2020

Sutvarkytų objektų skaičius
– 10 vnt.

Atsakinga institucija
RRSA Architektūros
ir teritorijų
planavimo skyrius

Lėšų poreikis,
Lt

Savivaldybės
lėšos

Finansavimo šaltiniai, Lt
Valstybės
ES fondai,
biudţeto
kita uţsienio
lėšos
valstybių
parama

1.500.000

400.000

1.100.000

2.000.000

200.000

1.800.000

600.000

30.000

570.000

70.000

10.000

RRSA Architektūros
ir teritorijų
planavimo skyrius

RRSA Architektūros
ir teritorijų
planavimo skyrius
2009-2017

Parengta studija – 1 vnt.

RRSA Architektūros
ir teritorijų
planavimo skyrius
2010 - 2011

60.000

Privačios
lėšos

3.1.2.5. Sukurti viešai
prieinamą internetinę
duomenų bazę, apimančią
kraštotyrinę, muziejinę
medţiagą ir kitą informaciją
apie rajoną ir jo kultūros
paveldą
3.1.2.6. Pastatyti kelio
ţenklus ir informacines
nuorodas į kultūros paveldo
objektus
3.1.2.7. Sutvarkyti buvusių
Raseinių arešto namų
komplekso teritoriją ir
pritaikyti turizmo reikmėms

Sukurta elektorinė duomenų
bazė – 1 vnt.

3.1.2.8. Sutvarkyti rajono
archeologijos (Molavėnų,
Prabaudos, Palendrių ir kt.
piliakalnius, Kejėnų
pilkapius, kapinyną) ir
istorijos (senąsias saugomas
kapines, Kęstučio apygardos
aukų memorialinio paminklo
statyba Kryţkalnyje ir kt.)
objektus

Sutvarkytų objektų skaičius
– 12 vnt.

3.1.2.9.Dominikonų
vienuolyno ir baţnyčios
komplekso restauravimas (bei
šilumos tinklų plėtra iki
minėto objekto)

Sutvarkytas kompleksas – 1
vnt.

Raseinių r.
savivaldybės viešoji
biblioteka
160.000

80.000

RRSA Architektūros
ir teritorijų
planavimo skyrius

30.000

30.000

RRSA Architektūros
ir teritorijų
planavimo skyrius,
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

870.000

140.000

730.000

RRSA Architektūros
ir teritorijų
planavimo skyrius,
Strateginio
planavimo ir projektų
valdymo skyrius

6.000.000

900.000

5.100.000

RRSA Vietinio ūkio
ir turto valdymo
skyrius
Strateginio
planavimo ir projektų
valdymo skyrius

20.000.000

3.000.000

17.000.000

2013-2014

Pastatytų kelio ţenklų ir
nuorodų skaičius – 80 vnt.
2009-2020
Sutvarkytų teritorijų
skaičius – 1 vnt.
2009-2011

2009- 2020

2014-2020

Uždavinys 3.1.3. Padidinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei kokybę
Pasiekimo laikas Atsakinga institucija
Priemonė
Pasiekimo indikatorius

3.1.3.1. Įdiegti naujus turizmo
maršrutus (sakralinius,
medinės-mūrinės architektūros,

Įdiegtų maršrutų skaičius
– 4 vnt.
2012-2020

VšĮ RTVIC, Raseinių
krašto istorijos
muziejus

Lėšų poreikis,
Lt

20.000

Savivaldybės
lėšos

15.000

80.000

Finansavimo šaltiniai, Lt
Valstybės
ES fondai,
biudţeto
kita uţsienio
lėšos
valstybių
parama

5.000

Privačios
lėšos

Ţemaičių krikšto, laisvės kovų
ir kt.)
3.1.3.2. Inicijuoti kultūrinio,
piligriminio turizmo maršrutų
įtraukimą į nacionalinius
kultūrinio turizmo maršrutus
3.1.3.3. Remti vietos amatų
atgaivinimą ir populiarinimą bei
jų panaudojimą turizmo plėtrai

3.1.3.4. Skatinti rajono
savivaldybės gyventojus ir
verslininkus teikti kokybiškas,
naujoviškas turizmo paslaugas,
organizuojant gerosios patirties
mainų renginius ir dalyvaujant
parodose
3.1.3.5. Bendradarbiaujant su
vietos ir valstybės
institucijomis, verslo
struktūromis skatinti
piligriminį, ekologinį turizmą

Įtrauktų rajone lankomų
objektų į nacionalinius
maršrutus skaičius – 2
vnt.
Atgaivintų senųjų amatų
skaičius – 6 vnt.
Paremtų vietinių amatų
plėtros projektų skaičius –
4 vnt.
Surengtų renginių ir
parodų skaičius – 5 vnt.

VšĮ RTVIC
2009-2011

2009-2020

2009-2020

Sukurtų naujų objektų
skaičius – 2 vnt.
2009-2020

VšĮ RTVIC, Raseinių
krašto istorijos
muziejus, Raseinių
kūno kultūros ir
sporto centras
RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius,
Strateginio
planavimo ir projektų
valdymo skyrius,
VšĮ RTVIC
RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius,
privatus sektorius
Dubysos regioninio
parko direkcija

1.000

1.000

10.000

5.000

25.000

25.000

1.680.000

80.000

5.000

600.000

Uždavinys 3.1.4. Sukurti turizmo plėtrai palankų rajono savivaldybės, kaip piligrimystės centro, įvaizdį ir vystyti turizmo rinkodarą
Pasiekimo laikas Atsakinga institucija
Priemonė
Pasiekimo indikatorius
Lėšų poreikis,
Finansavimo šaltiniai, Lt
Lt
Savivaldybės Valstybės
ES fondai,
lėšos
biudţeto
kita uţsienio
lėšos
valstybių
parama
3.1.4.1. Įkurti turizmo
Įkurtas turizmo
RRSA Vietinio ūkio
informacijos centrą (Muziejaus
informacijos centras – 1
ir turto valdymo
g. 5, Raseiniai) bei Dubysos
vnt.
skyrius, VšĮ RTVIC
2009-2015
100.000
100.000
regioninio parko lankytojų
Įkurtas parko lankytojų
Dubysos regioninio
centrą (Kaulakių k., Pagojukų
centras – 1 vnt.
parko direkcija
sen.)
3.1.4.2. Sukurti rajono turizmo
Sukurta turizmo
VšĮ RTVIC
galimybes pristatančią interneto informacijos interneto
10.000
10.000
svetainę lietuvių, anglų,
svetainė – 1 vnt.
2009-2011
vokiečių ir lenkų kalbomis
3.1.4.3. Pristatyti Raseinių
Parengtų leidinių skaičius
VšĮ RTVIC
2009 - 2020
rajono savivaldybės turizmo
– 8 vnt.
RRSA Architektūros
85.000
60.000

1.000.000

Privačios
lėšos

25.000

išteklius, leidţiant leidinius,
teikiant informaciją
ţiniasklaidoje ir kitose
komunikacijos priemonėse bei
dalyvaujant respublikinėse ir
tarptautinėse parodose

Parodų, kuriose dalyvauta
skaičius – 9 vnt.

ir teritorijų
planavimo skyrius
Strateginio
planavimo ir projektų
valdymo skyrius

3.2. Tikslas. Sudaryti palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios, aplinką tausojančios pramonės plėtrai
Uždavinys. 3.2.1. Gerinti smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybę
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

3.2.1.1. Parengti SVV plėtros
rajone programą, išskiriant
prioritetines verslų sritis ir
teikiamas paslaugas ir kasmet ją
atnaujinti
3.2.1.2. Plėtoti bendradarbiavimą
tarp vietos savivaldos, valstybinių
institucijų, verslą vienijančių
organizacijų, organizuojant
reguliarius atstovų susitikimus,
susijusius su viešųjų paslaugų,
teikiamų verslui, kokybe ir plėtra
3.2.1.3. Parengti mokesčių
lengvatų teikimo naujai
besikuriančioms įmonėms tvarką
ir teikti lengvatas vadovaujantis
šia tvarka
3.2.1.4. Teikti paramą rajono
verslininkus vienijančioms
organizacijoms pagal parengtą ir
patvirtintą SVV rėmimo tvarką

Pasiekimo
indikatorius

Parengtų rajono SVV
plėtros programų
skaičius – 1 vnt.
Atnaujintų plėtros
programų skaičius – 7
kartai
Suorganizuotų
susitikimų ir juose
dalyvavusių institucijų
skaičius – 39 vnt.
Analizuotų ir išspręstų
verslo plėtros
klausimų skaičius
(sąrašas) – 425 vnt.
Parengta mokesčių
lengvatų teikimo
tvarkų skaičius – 1
vnt.
Mokesčių lengvatomis
pasinaudojusių įmonių
skaičius – 39 vnt.
Parengtų SVV
rėmimo tvarkų
skaičius – 11 vnt.
Paramą gavusių verslo

Pasiekimo
laikas

2009-2020

Atsakinga
institucija

RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius,
VšĮ RTVIC

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

350.000

350.000

40.000

30.000

0

0

350.000

350.000

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai, kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios
lėšos

RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius,
VšĮ RTVIC
2009-2020

RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius
2009-2020

2009-2020

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius

10.000

organizacijų skaičius
– 56 vnt.
3.2.1.5. Parengti informacinius
leidinius, pranešimus apie rajono
SVV įmones ir verslo galimybes
rajone, SVV paramos ir
konsultavimo institucijas ir nuolat
vykdyti informacijos sklaidą apie
SVV paramos ir konsultavimo
institucijas, jų teikiamas
paslaugas, organizacinius
mokymus, pristatyti SVV įmones
parodose
3.2.1.6. Kartu su verslo
organizacijomis dalyvauti
nacionalinėse ir ES šalyse
rengiamose verslo patirties mainų
misijose bei organizuoti verslo
parodą rajono savivaldybėje
3.2.1.7. Organizuoti geriausių
rajono SVV įmonių konkursus,
viešinti teigiamus rajono verslo
pavyzdţius Savivaldybės ir VšĮ
Raseinių verslo informacijos
centro tinklalapiuose

Parengtų informacinių
leidinių, pranešimų,
straipsnių skaičius –
13 vnt.
Šaltinių, kuriuose
vykdyta informacijos
sklaida skaičius – 572
vnt.
Surengtų parodų,
kuriose dalyvauta
skaičius – 22 vnt.
Verslo misijų, kuriose
dalyvauta, skaičius – 5
vnt.
Surengtų rajoninių
verslo parodų skaičius
– 4 vnt.
Suorganizuotų
konkursų skaičius – 9
vnt.
Konkursuose
dalyvavusių verslo
įmonių skaičius – 11
vnt.
Panaudotų viešinimo
priemonių skaičius –
21 vnt.

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius,
VšĮ RTVIC
2009-2020

2009-2020

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius,
VšĮ RTVIC

40.000

30.000

10.000

35.000

25.000

10.000

15.000

10.000

5.000

RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius,
VšĮ RTVIC
2009-2020

Uždavinys. 3.2.2. Sudaryti sąlygas modernios ir aplinką tausojančios pramonės plėtotei, vietos ir užsienio investicijoms
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

3.2.2.1. Uţtikrinti metodinės
pagalbos ir informacijos teikimą
vietos ir uţsienio investuotojams

Teikiamomis
paslaugomis
pasinaudojusiųjų

Pasiekimo
laikas

2009-2020

Atsakinga
institucija

RRSA
Strateginio
planavimo ir

Lėšų
poreikis, Lt

10.000

Savivaldybės
lėšos

10.000

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai,
kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios lėšos

bendradarbiaujant su VšĮ Kauno
regiono plėtros agentūra bei VšĮ
Raseinių turizmo ir verslo
informacijos centru
3.2.2.2.Bendradarbiauti su
susigiminiavusiais uţsienio šalių
miestais, pasirašant susitarimus dėl
informacijos pasikeitimo (nuorodų
savivaldybių tinklalapiuose,
ţiniasklaidos atstovų misijų),
pristatant investavimo galimybes
Raseinių rajono savivaldybėje

3.2.2.3.Inicijuoti dujotiekio tinklų
įrengimą Raseinių rajono
savivaldybės teritorijoje
3.2.2.4. Raseinių miesto prekyvietės
rekonstravimas (Maironio g. 62,
Raseiniai)

potencialių
investuotojų skaičius
– 35 vnt.

projektų valdymo
skyrius, VšĮ
RTVIC

Suorganizuotų
susitikimų skaičius –
37 vnt.
Parengtų ir kartu su
VšĮ Lietuvos
ekonominės plėtros
agentūros leidiniais
išplatintų
informacinių
pranešimų skaičius –
63 vnt.
Įrengtų tinklų ilgis –
120 km

RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius,
VšĮ RTVIC,

Rekonstruota miesto
prekyvietė– 1 vnt.

2009-2020

2016-2020

2015-2020

RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius
RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius

40.000

40.000

200.000

200.000

7.000.000

1.000.000

6.000.000

Uždavinys 3.2.3. Pagerinti turizmo ir verslo plėtrą sąlygojančią susisiekimo infrastruktūrą
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

3.2.3.1. Išasfaltuoti vietinės reikšmės
ţvyrkelius, vietinės reikšmės kelius
bei gatves su ţvyro ir grunto danga
bei išasfaltuoti ir įrengti
privaţiuojamuosius kelius prie
turizmo objektų, pagal Raseinių r.
sav. tarybos sprendimu patvirtintą
eiliškumą
3.2.3.2. Įrengti Raseinių miesto
aplinkkelius (Raseinių m. Pušyno g.
įrengimas; Stonų g. tęsinio
rekonstrukcija; Ateities g. tęsinio

Išasfaltuotų ţvyrkelių
ilgis – 18 km
Įrengtų kelių ilgis –
7,5 km

Įrengtų aplinkkelių
skaičius – 4 vnt.
Įrengtų aplinkkelių
ilgis – 3 km

Pasiekimo
laikas

2009-2020

2009-2020

Atsakinga
institucija

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

ES fondai,
kita uţsienio
valstybių
parama

25.000.000

500.000

10.000.000

14.500.000

15.000.000

300.000

500.000

14.200.000

Privačios lėšos

rekonstrukcija)

3.2.3.3. Atnaujinti, gerinti gatvių,
šaligatvių bei pėsčiųjų takų dangas ir
esant poreikiui įrengti naujus
šaligatvius, gatves, pagal parengtą
Raseinių r. sav. priklausančių kelių,
gatvių ir jų apšvietimo tinklo
inventorizacijos, modernizavimo ir
plėtros planą
3.2.3.4. Įrengti transporto priemonių
laikino ir nuolatinio stovėjimo
aikšteles Raseinių mieste

3.2.3.5. Atnaujinti Raseinių r.
savivaldybės viešojo transporto
priemonių parką (Ekologiško viešojo
transporto plėtra Raseinių rajono
savivaldybėje)
3.2.3.6. Raseinių autobusų stoties ir
jai priklausančios infrastruktūros
modernizavimas bei UAB "Raseinių
autobusų parkas" bazės įrengimas perkėlimas į Norgėlų k.

Rekonstruotų gatvių
ilgis – 18 km
Rekonstruotų
šaligatvių ilgis – 10
km
Įrengtų naujų
šaligatvių ilgis – 4 km
Naujai įrengtų gatvių
ilgis – 5 km
Įrengtų transporto
priemonių laikino ir
nuolatinio parkavimo
aikštelių skaičius – 3
vnt.
Įsigytų naujų
transporto priemonių
skaičius – 25 vnt.

Modernizuota
autobusų stotis ir jai
priklausanti
infrastruktūra – 1 vnt.

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius
2009-2020

2012-2015

2009-2020

2012-2016

RRSA
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius,
Architektūros ir
teritorijų
planavimo skyrius
RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius,
UAB „Raseinių
autobusų parkas“
RRSA Vietinio
ūkio ir turto
valdymo skyrius,
UAB „Raseinių
autobusų parkas“

25.000.000

2.000.000

300.000

300.000

12.000.000

1.000.000

3.500.000

500.000

10.000.000

13.000.000

1.000.000

10.000.000

3.000.000

Tikslas 4.1. Sukurti ir įgyvendinti šiuolaikišką regiono atliekų tvarkymo sistemą
Uždavinys 4.1.1. Dalyvauti atliekų tvarkymo programose
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų poreikis,
Lt

Savivaldybė
s lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

ES fondai,
kita uţsienio
valstybių
parama

Privačios
Lėšos

4.1.1.1. Dalyvauti kuriant
Kauno regiono atliekų tvarkymo
sistemą

Sukurtų Kauno regiono atliekų
tvarkymo sistemų skaičius – 1
vnt.

4.1.1.2. Dalyvauti specifinių
(didţiųjų, pavojingų buities,
elektros ir elektroninės įrangos ir
kt. )atliekų tvarkymo
programose
4.1.1.3. Dalyvauti Kauno
regiono komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos plėtroje
(konteinerių įsigijimo, ţaliųjų
atliekų aikštelių įrengimo ir kt.)

Įgyvendintų priemonių
skaičius – 12 vnt.

2009-2010

RRSA
Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius;
Kauno regiono
atliekų tvarkymo
centras

863.000

863.000

2009-2020

RRSA
Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius

100.000

60.000

RRSA
Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius
Kauno regiono
atliekų tvarkymo
centras

7.900.000

118.000

Įgyvendintų priemonių
skaičius – 6 vnt.
2011-2020

40.000

6.000.000

1.782.000

Uždavinys 4.1.2. Sutvarkyti užterštas teritorijas ir nenaudojamus pastatus
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

4.1.2.1. Tvarkyti praeityje
uţterštas teritorijas valstybinėje
ţemėje

Sutvarkytas uţterštų
teritorijų plotas – 13 ha

4.1.2.2. Sutvarkyti valstybinėje
ţemėje apleistus, pripaţintus
bešeimininkiais nenaudojamus
statinius

Sutvarkytų pastatų skaičius
– 30 vnt.

Pasiekimo
laikas

2009-2020

2009-2020

Atsakinga institucija

RRSA Architektūros
ir teritorijų planavimo
skyrius
RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

Lėšų poreikis,
Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto lėšos

ES fondai, kita
uţsienio
valstybių
parama

Privačios
lėšos

100.000

700.000

300.000

100.000

200.000

3.000.000

500.000

500.000

2.000.000

Tikslas 4.2. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvią kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės apsaugą
Uždavinys 4.2.1. Plėtoti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

Lėšų

Finansavimo šaltiniai, Lt

poreikis, Lt

4.2.1.1. Pastatyti ar rekonstruoti
buitinių nuotekų valymo
įrenginius

Pastatytų buitinių nuotekų
valymo įrenginių skaičius
– 61 vnt.

4.2.1.2. Sutvarkyti paviršinių
vandenų (lietaus) nuotekas
miestuose ir gyvenvietėse

Sutvarkytų paviršinių
vandenų (lietaus) nuotekų
sistemos ilgis – 63 km

2010-2020

4.2.1.3. Dalyvauti nacionalinėje
asbesto šalinimo programoje ir
parengti rajono asbesto šalinimo
programą

Įgyvendintų programos
priemonių skaičius - 1
vnt.

2010-2020

4.2.1.4. Atlikti nenaudojamų
gręţinių inventorizaciją ir
inicijuoti jų likvidavimą

Atliktų inventorizacijų
skaičius – 1 vnt.

4.2.1.5. Plėsti ir modernizuoti
vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo inţinerinę
infrastruktūrą ir pagerinti
tiekiamo vandens kokybę, pagal
atskirus tarybos sprendimus

4.2.1.6. Dalyvauti Nemuno
vidurupio baseino investicinių
vandentvarkos projektų
įgyvendinime (Ariogalos,
Raseinių, Viduklės
vandentvarkos projektai)

Likviduotas nenaudojamų
gręţinių skaičius – 40 vnt.
Įrengtų ar modernizuotų
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
inţinerinių tinklų ilgis –
397 km
Įrengtų ar modernizuotų
vandens gerinimo
įrenginių skaičius – 27
vnt.

2010-2020

RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius,
UAB „Raseinių
vandenys“

2010-2015

RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius,
UAB „Raseinių
vandenys“
RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius
RRSA
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

2009-2020

RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius,
UAB „Raseinių
vandenys”

Įgyvendintų investicinių
projektų skaičius – 3 vnt.
2009-2011

RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius,
UAB „Raseinių
vandenys”

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

41.591.000

7.549.000

34.042.000

31.198.000

6.240.000

24.958.000

2.500.000

300.000

300.000

360.000

100.000

70.000.000

10.500.000

59.500.000

11.505.000

2.090.000

9.415.000

ES fondai,
kita uţsienio
valstybių
parama

1.900.000

260.000

Privačios
lėšos

4.2.1.7. Dalyvauti nacionalinėje
dumblo tvarkymo programoje

Įgyvendintų investicinių
projektų skaičius – 1 vnt.

2010-2012

RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius,
UAB “Raseinių
vandenys”

2.765.000

285.000

2.480.000

Uždavinys 4.2.2. Mažinti energijos sąnaudas ir oro teršimą
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

4.2.2.1. Rekonstruoti švietimo,
kultūros, socialinės ir sveikatos
prieţiūros ir viešojo
administravimo įstaigų pastatus
ir įgyvendinti kitas energijos
taupymo priemones siekiant
padidinti jų energetinį
efektyvumą (Raseinių „Kalno“
vid. m-klos II et.; Ariogalos
lopšelio-darţelio (Smėlynų g. 7
a, Ariogala) lopšelio-darţelio
„Saulutė“ (Vaiţganto g. 18,
Raseiniai); Pastato, esančio
Dariaus ir Girėno g. 13,
Raseiniai); Šiluvos seniūnijos
administracinis pastatas,
Raseinių rajono kultūros centro
Betygalos filialo;
Girkalnio darţelio (Draugystės
g. 14, Girkalnis, Raseinių r.
sav.); Betygalos seniūnijos
(Sporto g. 1, Betygala, Raseinių
r. sav.)

Rekonstruotų pastatų
skaičius – 25 vnt.

4.2.2.2. Teikti paramą
daugiabučių namų bendrijų
energijos taupymo projektams ir
daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimui

Atnaujintų daugiabučių
gyvenamųjų namų
skaičius – 33 vnt.

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

ES fondai,
kita uţsienio
valstybių
parama

Privačios
lėšos

RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius,
Strateginio planavimo ir
projektų valdymo skyrius

2009-2020

2009-2020

RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

50.000.000

5.000.000

5.000.000

25.000.000

1.000.000

9.000.000

40.000.000

15.000.000

4.2.2.3. Modernizuoti katilines,
pritaikant naudoti
atsinaujinančius energijos
išteklius bei įrengti biokatilus

Modernizuotų katilinių
skaičius, įrengtų biokatilų
skaičius – 6/6 vnt.

4.2.2.4. Rekonstruoti ir plėsti
centralizuotos šilumos tiekimo
tinklų sistemą

Rekonstruota ir išplėsta
centralizuotos šilumos
tiekimo tinklų sistema – 1
vnt.

4.2.2.5. Oro kokybės valdymo
programos priemonių plano
parengimas ir jo vykdymas

Įgyvendintų programos
plano priemonių skaičius
– 96 vnt.
Parengtų ir pakoreguotų
oro kokybės valdymo
priemonių planų skaičius
– 2 vnt.
Įgyvendintų programos
priemonių skaičius – 6
vnt.

4.2.2.6 Dalyvauti valstybinėje
triukšmo prevencijos programoje
4.2.2.7 Rajono savivaldybės
aplinkos monitoringo programos
rengimas ir jos įgyvendinimas

4.2.2.8. Parengti atsinaujinančių
energijos išteklių plėtros planą

Parengtų aplinkos
monitoringo programų
skaičius – 3 vnt.
Atliktų aplinkos
monitoringo programos
matavimų skaičius – 2638
vnt.
Parengtų planų skaičius –
1 vnt.

2009-2020

2009-2020

RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius
UAB „Raseinių šilumos
tinklai“
RRSA
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

11.100.000

2.325.000

4.650.000

4.125.000

7.831.000

1.908.000

3.774.000

2.149.000

200.000

100.000

100.000

300.000

300.000

500.000

400.000

100.000

100.000

RRSA
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius
2011-2020

2009-2020

RRSA
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius,
Savivaldybės gydytojas
RRSA Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius

2009-2020

2012-2015

RRSA Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius

100.000

Uždavinys 4.2.3. Pagerinti kraštovaizdžio būklę bei užtikrinti efektyvią kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą
Finansavimo šaltiniai, Lt
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

Lėšų
poreikis, Lt

Savivaldybės
lėšos

Valstybės
biudţeto
lėšos

ES fondai,
kita uţsienio
valstybių
parama

Privačios
Lėšos

4.2.3.1. Gerinti atvirų vandens
telkinių kokybę, didinti jų
rekreacinį potencialą bei maţinti
taršą (Raseinių m. Prabaudos
tvenkinio išvalymas ir kt. pagal
poreikį)

Sutvarkytų vandens
telkinių skaičius – 4 vnt.

4.2.3.2. Renovuoti griovius,
hidrotechninius statinius ir kitus
melioracijos įrenginius

Renovuotų griovių, ilgis–
141 km.

4.2.3.3. Inventorizuoti ţeldynus
ir ţeldinius ir sutvarkyti miestų,
miestelių ţaliuosius plotus
(parkus, skverus)

Įgyvendintų priemonių
skaičius – 11 vnt.

4.2.3.4. Remti švietimo įstaigų,
visuomeninių organizacijų ir kt.
vykdomus švietimo
aplinkosaugos ir ekologijos
klausimais projektus

Finansuotų projektų
skaičius – 25 vnt.

2009-2020

Renovuotų hidrotechninių
statinių ir kitų
melioracijos įrenginių
drenaţo plotas – 1120 ha.

RRSA
Ţemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius;
Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

5.600.000

390.000

19.000.000

980.000

700.000

300.000

50.000

50.000

5.210.000

RRSA
Ţemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius
2009-2020

2009-2020

2010-2020

Sutrumpinimai:
RRSA - Raseinių rajono savivaldybės administracija
PSPC – Pirminės sveikatos prieţiūros centras
DRP direkcija – Dubysos regioninio parko direkcija
VšĮ RTVIC - VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras
SVV- Smulkus ir vidutinis verslas
ASPĮ – Asmens sveikatos prieţiūros įstaigos

RRSA
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

RRSA
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

11.900.000

200.000

5.800.000

200.000

320.000

