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RAJONO SAVIVALDYB S PL TROS IKI 2020 MET

VIZIJA

Raseini kraštas - modernus Ryt ir Vidurio Europos piligrimyst s centras, patogus ir
saugus gyventi, viliojantis sve iuotis, patrauklus investuoti

Kiekvienas šio skambaus apibr žimo žodis turi savo paaiškinim . Vizijos elementas - modernus
Ryt ir Vidurio Europos - galime argumentuoti tuo, kad m
rajono savivaldyb prisid s prie
bendros Kauno regiono pl tros vizijos (ji skamba taip: Kauno apskritis - modernus Ryt ir Vidurio
Europos žini ekonomikos regionas, europinis mokslo, aukšt
ir informacini technologij ,
kult ros bei turizmo centras <...>), taip pat yra nurodoma tikslin teritorija, kurioje siekiame
išgarsinti savo krašt .
Vizijos elementas „Piligrimyst s centras“ yra esminis, nurodantis pagrindin m
rajono
Savivaldyb s pl tros krypt , susiet su viena iš ryškiausi stiprybi . Šiluva - tai vieta, kur pirm
kart Europoje buvo pripažintas Šv . Mergel s Marijos apsireiškimas (1608 m.). Šis miestelis yra
svarbi Lietuvos piligrimyst s kelio dalis, vienas svarbiausi maldinink traukos centr , tod l šiuo
pasakymu siekiame sigilinti dvasines vertybes, formuoti gero, svetingo, piligrim laukian io
krašto, vaizd .
Patogus gyventi - pirmiausiai vertiname, kad m
rajonas yra beveik Lietuvos viduryje, geras
susisiekimas su Vilniumi, Kaunu, Klaip da. Iki 2020 met siekiame sukurti efektyvi , kokybišk ir
visiems gyventojams prieinam švietimo sistem , vis gyventoj grupi poreikius tenkinan
sveikatos, socialini , kult ros ir sporto paslaug infrastrukt , modernizuoti inžinerin
vandentvarkos bei keli infrastrukt .
Saugus gyventi - mums r pi viešasis ir privatus gyventoj saugumas, tiek fizine, tiek socialine
prasme. Tai sutvarkyta apšvietimo sistema, saugus eismas, efektyvus policijos tarnyb darbas,
aukšta socialini paslaug kokyb .
Viliojantis sve iuotis - graži gamta, Šiluva, Maironio t višk , Molav
piliakalniai, Dubysa ir
kitos kult ros bei gamtos vertyb s, j išsaugojimas ir efektyvus panaudojimas turizmo ir
rekreacijos reikm ms, gali lemti patraukl rajono vaizd .
Patrauklus investuoti - siekiame gerinti verslo s lygas, ypating d mes atkreipiant inžinerin s
vandentvarkos bei keli infrastrukt ros modernizavim , tarptautini savivaldyb s ryši pl tr .
Skatiname pl toti konkurencing , aukštesn prid tin vert rajonui kurian
pramon , žem s,
žuvininkyst s, mišk ir maisto
bei kitus verslus, orientuotus
efektyv vietos ištekli
panaudojim . Ypa bus skatinamos verslo id jos, susijusios su piligrimyste (piligrim viešbu iai,
piligrim kavin s, parduotuv s, piligrim parkai ir pan.).

Vizijos gyvendinimui suformuoti 4 prioritetai:

1. ŽMOGIŠK
IŠTEKLI IR VALDYMO TOBULINIMAS
2. GYVENIMO KOKYB IR SAUGUMAS
3. PILIGRIMINIO TURIZMO, VERSLO IR PRAMON S PL TRAI PALANKIOS
APLINKOS FORMAVIMAS
4. ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA
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Prioritet strukt ra:
VIZIJA

1 PRIORITETAS

1.1
Tikslas

1.2
Tikslas

1.1.1

2 PRIORITETAS

1.3
Tikslas

1.2.1

2.1
Tikslas

1.3.1

2.2
Tikslas

2.3
Tikslas

2.4
Tikslas

3 PRIORITETAS

2.5
Tikslas

2.6
Tikslas

3.1
Tikslas

4 PRIORITETAS

3.2
Tikslas

2.1.1
Uždavi
nys

2.2.1
Uždavi
nys

2.3.1
Uždavi
nys

2.4.1
Uždavi
nys

2.5.1
Uždavi
nys

2.6.1
Uždavi
nys

3.1.1
Uždavi
nys

3.2.1
Uždavi
nys

2.3.2
Uždavi
nys

2.4.2
Uždavi
nys

2.5.2
Uždavi
nys

2.6.2
Uždavi
nys

3.1.2
Uždavi
nys

3.2.2
Uždavi
nys

3.1.3
Uždavi
nys

3.2.3
Uždavi
nys

Uždavi
nys

Uždavi
nys

Uždavi
nys

1.1.2
Uždavi
nys

1.2.2
Uždavi
nys

1.3.2
Uždavi
nys

2.1.2
Uždavi
nys

2.2.2
Uždavi
nys

1.3.3
Uždavi
nys

2.1.3
Uždavi
nys

2.2.3
Uždavi
nys

4.1
Tikslas

4.2
Tikslas

4.1.1
Uždavi
nys

4.2.1
Uždavi
nys

4.2.3
Uždavi
nys

3.1.4
Uždavi
nys

2.2.5
Uždavi
nys
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IŠTEKLI

IR VALDYMO TOBULINIMAS

Žmogiškieji ištekliai yra svarbiausias veiksnys Raseini rajono savivaldyb s pl troje. Jie
didele dalimi apsprendžia socialin rajono savivaldyb s pažang bei potencial . Žmogišk
ištekli
formavimas yra ypa aktualus pakitusioje ekonomin je ir socialin je erdv je
besivystantiems kaimo regionams.
Nors rajono savivaldyb je užimt gyventoj išsilavinimas yra santykinai aukštas,
patenkinamas apsir pinimas darbo j gos ištekliais, ta iau pastebima daug reiškini , kurie gali
tur ti neigiam pasekmi tolimesnei rajono savivaldyb s pl trai. Pastaruosius 12 met Raseini
rajono savivaldyb je gana spar iai maž ja gyventoj skai ius – d l maž jan io gimstamumo ir
gyventoj emigracijos (1 pav.).
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1 pav. Vidutinis metinis gyventoj skai ius (t kst.) Kauno apskrityje ir Raseini r. sav.

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV, 2007 m.

Gyventoj skai iaus maž jimo mastai rajono savivaldyb je buvo didesni už šalies ir Kauno
apskrities gyventoj skai iaus maž jimo lyg . Spartesn s gyventoj skai iaus maž jimo tendencijos
lyginant su šalies ir Kauno apskrities poky iais išlieka ir pastaruoju metu. Neigiamas nat ralus
gyventoj prieaugis ir migracija iš rajono savivaldyb s s lygojo negatyvius demografinius
poky ius: jaunimo maž jim , gyventoj sen jimo proces .
Rajono savivaldyb je žymiai spartesniais tempais vyksta gyventoj sen jimo procesas,
lyginant su pad timi Lietuvoje ir Kauno apskrityje. Sen jimo indeksas Lietuvoje 2007 m. buvo 129,
Kauno apskrityje - 131, o Raseini rajono savivaldyb je - 137. Demografiniai poky iai mažina
galimyb reprodukuoti kvalifikuotos darbo j gos išteklius rajono savivaldyb je
Kauno apskrities miestuose 2007 m. liepos 1 d. gyveno 71,8 proc. vis apskrities gyventoj
ir j skai ius santykinai did ja. Raseini rajono savivaldyb je vyksta atvirkštinis procesas:
kaimiškoje rajono savivaldyb s teritorijoje gyveno du kartus daugiau žmoni nei vidutiniškai
Lietuvoje ir Kauno apskrityje. J skai ius per analizuojam laikotarp did jo. Jei 1995 m. Raseini
rajono savivaldyb je kaimo gyventojai sudar 61,23 proc. bendro gyventoj skai iaus, tai 2004 m.
– 64,4 proc., 2007 m. – 62,6 proc. Poky ius l
mieste padid s nedarbo lygis, pabrang s
pragyvenimas, padid
mokes iai už komunalinius patarnavimus. Tai rodo rajono savivaldyb s
agrarin krypt ir kaimo pl tros svarb gyventoj socialini ir ekonomini s lyg gerinimui.
Darbuotoj kvalifikacija tampa vis svarbesniu kriterijumi, apib dinan iu darbo j gos
pasi . Ateityje rajono savivaldyb s
kio konkurencingum lems produkcijos kokyb ,
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inovatyvumas, darbo našumas, kyje toliau vyks restrukt rizacijos procesas, persiorientuojant link
aukštesn s prid tin s vert s produkt ir paslaug gamybos.
Nors pastarojo meto situacija užimtumo ir nedarbo srityje atrodo pakankamai palankiai,
ta iau gilesn analiz ir besikei ianti ekonomin ir finansin visos šalies pad tis atskleidžia ir
nemažai susir pinim kelian
tendencij .. 2007 m. Raseini r. sav. buvo registruota 2389
bedarbi . Nedarbas mieste 2007 m. pabaigoje buvo 4,7 proc., kaimo teritorijoje – 3,7 proc. Išlieka
nedarbo lygio skirtumai tarp miesto ir kaimo teritorij (2 pav.).
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(44)
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s en.
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Bedarb i pro centa s
nuo da rbin go amžia us
gy vent oj
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(84)
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(39)

Ik i 3.0
3.1 -4.0

4,1%
(87)

3,3%
(36)

5,0%
(37 7)
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2,7% Girkalni o sen.

(18)

4,2 %
(45)

sen.

Bet yg alos sen.

2,9%
(40)

Ariogalos sen.

4,5 %
(118)

A riogal os m. sen. 4,4%

(10 1)

4.1 - 6.0
6.1 - 8 .0
8.1 -10 .0

2 pav. Bedarbi procentas (nuo darbingo amžiaus gyventoj skai iaus) 2008-01-01
Šaltinis. Raseini darbo biržos duomenys, 2008 m.

Viena svarbiausi konkurencingos ekonomikos, žini visuomen s pl tros ir socialin s
atskirties prevencijos prielaid yra aktyvus vis amžiaus grupi gyventoj mokymasis. Daugelio
gyventoj bendrosios žinios ir
džiai n ra pakankami, pirmiausia – kompiuterinio raštingumo,
verslumo, komunikabilumo, iniciatyvumo, k rybingumo srityse. Bendrosios žinios ir
džiai yra
labai svarb s, gerinant rajono savivaldyb s gyventoj prisitaikym prie rinkos poky , didinant
galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir siekti kokybiško užimtumo. gyvendinant šiuos tikslus,
ypatingai svarbi rajono savivaldyb je veikian : Raseini rajono švietimo centro, Vš „Raseini
verslo informacijos centro“, Vš Raseini technologijos ir verslo mokyklos veikla.
Stiprinant viešojo administravimo srities darbuotoj kompetencijas b tina stiprinti bendr
rajono Savivaldyb s viešojo administravimo sistem . Reikia: tobulinti rajono Savivaldyb s
administracijos personalo valdymo sistem , atsižvelgiant personalo valdymo funkcij specifik
staigoje, tobulinti nuolatin darbuotoj mokym bei kvalifikacijos tobulinim , diegti pažangias
vieš
paslaug teikimo ir veiklos planavimo naujoves, kurti teigiam staigos vaizd .
Žmogišk
ištekli pl trai rajono savivaldyb s pl tros strateginiame plane numatytas
pirmas prioritetas, jo tikslai, uždaviniai ir priemon s ir orientacinis l
poreikis:
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1.1. Tikslas: Didinti gyventoj ekonomin aktyvum , sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje
Uždavinys 1.1.1. Gerinti verslo moni darbuotoj kvalifikacij ir moni geb jim prisitaikyti prie kintan
aplinkos s lyg
Priemon
1.1.1.1. Atlikti mokym verslo
moni vadovams ir
darbuotojams poreikio tyrim ir
parengti mokym programas
1.1.1.2. Organizuoti mokymus ir
seminarus verslo moni
vadovams ir darbuotojams,
gyventojams planuojantiems
prad ti, pradedantiesiems versl
bei su piligriminiu turizmu
susijusi versl skatinimo
mokymus
1.1.1.3. Parengti mokymo
program gyventojams
planuojantiems prad ti versl
1.1.1.4. Parengti ir skleisti
informacij apie galimybes
mokytis, skatinant mones
investuoti darbuotoj
kvalifikacij

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atliktas tyrimas,
parengt mokymo program
skai ius

2009-2010

Suorganizuot mokym skai ius
pagal temas,
mokymuose dalyvavusi
skai ius

Parengta mokymo programa

Parengt leidini , informacini
pranešim , straipsni skai ius

Uždavinys 1.1.2. Ugdyti asmen , vykdan

Atsakinga institucija
Vš Raseini verslo
informacijos centras
(toliau– Vš RVIC)

kasmet

Vš RVIC

2009-2010

Vš RVIC

kasmet

Vš RVIC

kin veikl , kompetencijas

Priemon

Pasiekimo indikatorius

1.1.2.1. Dalyvauti nacionaliniuose
kio valdymo, agrarin s
aplinkosaugos ir ekonomini
kompetencij ugdymo
projektuose
1.1.2.2. Dalinai finansuoti
asmen , vykdan
kin veikl
kaime dalyvavim parodose,
gerosios patirties main misijose,
pagal prioritetus nustatytus
Kaimo pl tros programoje

Kompetencij k lusi dalyvi
skai ius

Parod , gerosios patirties main
priemoni skai ius ir juose
dalyvavusi asmen skai ius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

2008-2013

RRSA Kaimo reikal
skyrius

kasmet

RRSA Kaimo reikal
skyrius

1.2. Tikslas: Sudaryti gyventojams galimybes mokytis vis gyvenim
Uždavinys 1.2.1. Sukurti ir tobulinti mokymosi vis gyvenim sistem
Priemon

Pasiekimo indikatorius

1.2.1.1. Parengti rajono
savivaldyb s gyventoj
mokymosi vis gyvenim
galimybi , vertinant galimus
dus bei formas, ir motyvacijos

Parengta ir patvirtinta programa
(iki 2010 m), galim mokymosi
vis gyvenim b
s rašas

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

2009-2020

Raseini r. švietimo
centras
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gyvendinti
1.2.1.2. Sukurti
bendradarbiavimo, tarp Raseini
r. savivaldyb s, Raseini darbo
biržos, švietimo centro ir Vš
Raseini technologijos ir verslo
mokyklos model , sprendžiant
suaugusi
švietimo bei
mokymosi vis gyvenim
klausimus
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Sukurtas bendradarbiavimo
modelis, Suorganizuot bendr
susirinkim , rengini , bendr
mokymo projekt skai ius

1.2.1.3. steigti nuotolinio
mokymo centr prie Raseini
rajono švietimo centro

steigtas nuotolinio mokymo
centras

1.2.1.4. Teikti kokybiškas
profesinio orientavimo paslaugas
rajono savivaldyb s gyventojams

Asmen , gavusi profesinio
orientavimo paslaugas skai ius

1.2.1.5. Sudaryti galimyb gyti
aukšt išsilavinim rajono
savivaldyb je (pasirašius sutart
su kuria nors aukšt ja mokykla ar
kt.)

Aukšt išsilavinim
asmen skai ius

2009-2011

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal
skyrius, Raseini r.
švietimo centras,
Raseini darbo birža,
Vš Raseini
technologijos ir verslo
m-kla

2009-2011

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal
skyrius,
Raseini r. švietimo
centras

kasmet

gijusi
2012-2015

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal
skyrius, Raseini r.
švietimo centras

Uždavinys 1.2.2. Ugdyti gyventoj geb jimus ir galimybes naudotis informacin mis technologijomis, didinant
galimybes mokytis vis gyvenim
Priemon

Pasiekimo indikatorius

1.2.2.1. rengti viešuosius
interneto prieigos taškus rajono
savivaldyb s viešosios
bibliotekos filialuose ir palaikyti
veikl
1.2.2.2. diegti LIBIS (bibliotek
informacin sistem ) visuose
rajono viešosios bibliotekos
filialuose, dalyvaujant Bilo ir
Merildos Geits fondo
finansuojamame projekte
„Bibliotekos pažangai“
1.2.2.3. Organizuoti
kompiuterinio raštingumo
mokymus gyventojams

Vieš
prieigos tašk skai ius ir
seni nij , kuriose jie yra, s rašas

Pasiekimo laikas
kasmet

Filial , kuriuose diegta LIBIS,
skai ius
2009-2011

Suorganizuot mokym skai ius,
mokymuose dalyvavusi
gyventoj skai ius

kasmet

Atsakinga institucija
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini r. savivaldyb s
viešoji biblioteka
RRSA
Kult ros, švietimo,
sporto ir jaunimo
reikal skyrius,
Raseini r. savivaldyb s
viešoji biblioteka
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini r. savivaldyb s
viešoji biblioteka,
Raseini darbo birža,
Vš RVIC

1.2.2.4. Apr pinti rajono
savivaldyb s vieš bibliotek
tradiciniais, vaizdiniais, garsiniais
dokumentais, reikalingomis

Užprenumeruot elektronini
duomen bazi skai ius, leidini ,
mokom
program skai ius,
informacini rengini skai ius

kasmet

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius
Raseini r. savivaldyb s
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(j prenumerata) bei nuolat
informuoti gyventojus apie
galimybes jais naudotis
1.2.2.5. diegti MOBIS (mokykl
bibliotek informacin sistem )
visose mokykl bibliotekose
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viešoji biblioteka

Mokykl bibliotek , kuriose
diegta MOBIS, skai ius
2009-2011

RRSA
Kult ros, švietimo,
sporto ir jaunimo
reikal skyrius,
Raseini r. savivaldyb s
viešoji biblioteka

1.3 Tikslas: Stiprinti administracinius geb jimus ir valdymo kokyb , didinant viešojo administravimo
efektyvum
Uždavinys 1.3.1. Tobulinti Savivaldyb s administracijos bei Savivaldybei pavaldži biudžetini
darbuotoj kvalifikacij ir administracinius geb jimus
Priemon

Pasiekimo indikatorius

1.3.1.1. Dalyvauti projektuose ir
organizuoti kompetencijos
tobulinimo, administracini
geb jim stiprinimo mokymus
rajono Savivaldyb s
administracijos bei Savivaldybei
pavaldži biudžetini staig
darbuotojams
1.3.1.2. Rengti rajono
savivaldyb s socialini
darbuotoj kvalifikacijos
tobulinimo projektus bei
dalyvauti respublikiniuose ir
tarptautiniuose socialini
darbuotoj kvalifikacijos k limo
kursuose, seminaruose ir
konferencijose

Mokym skai ius,
Mokymuose dalyvavusi
skai ius

1.3.1.3. Dalyvauti
parengiamuosiuose seminaruose
socialini darbuotoj atestacijai
1.3.1.4. Stiprinti rajono turizmo
srities darbuotoj
administracinius bei rinkodaros
geb jimus, ypating d mes
skiriant gerosios patirties
per mimui
Uždavinys 1.3.2. Gerinti vieš
technologijas
Priemon
1.3.2.1. diegti „Vieno langelio“
princip (sistem ) rajono
savivaldyb je, dalyvaujant
regioniniame projekte

Pasiekimo laikas

kasmet

Socialini darbuotoj
kvalifikacijos tobulinimo projekt
skai ius, socialini darbuotoj
dalyvavusi kvalifikacijos k limo
kursuose, seminaruose skai ius

Atestuot
skai ius

socialini

darbuotoj

Surengt seminar bei mokym
skai ius,
apmokyt turizmo darbuotoj
skai ius

kasmet

staig
Atsakinga institucija

RRSA Personalo
skyrius

RRSA Personalo
skyrius, Socialini
reikal ir sveikatos
apsaugos skyrius

2009-2011

RRSA Socialini
reikal ir sveikatos
apsaugos skyrius

2010-2012

Turizmo informacijos
centras, Vš RVIC

paslaug teikim verslui ir pilie iams, panaudojant informacines
Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

diegta „Vieno langelio“ sistema
2009-2011

Atsakinga institucija
RRSA
Informacini
technologij
ir
komunikacijos skyrius,
Bendr
reikal
skyrius
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1.3.2.2. gyvendinti E- sveikatos
paslaug projekt rajono
savivaldyb je, dalyvaujant
regioniniame projekte

Teikiam el. sveikatos paslaug
ir j naudotoj skai ius

1.3.2.3. gyvendinti Edemokratijos projekt rajono
savivaldyb je

diegt el. demokratijos
priemoni skai ius

1.3.2.4. Pl sti Raseini r.
savivaldyb s administracijos
teikiamas el. paslaugas ir skatinti
gyventojus jomis naudotis,
organizuojant mokymus bei
rengiant informacinius
pranešimus
1.3.2.5. diegti elektronines darbo
organizavimo ir proces valdymo
priemones rajono savivaldyb je ir
jai pavaldžiose biudžetin se
staigose

Sukurt el. paslaug skai ius,
Suorganizuot mokym ir/ar
parengt informacini pranešim
skai ius

sigyt
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2010-2011

2011-2013

kasmet

program skai ius,

staig naudojan
el.
dokument tvarkymo ir
apskaitos programas skai ius

2009-2012

RRSA Socialini
reikal ir sveikatos
apsaugos skyrius, Vš
Raseini ligonin ,
PSPC
RRSA Informacini
technologij ir
komunikacijos skyrius
RRSA
Informacini
technologij ir
komunikacijos skyrius

RRSA Informacini
technologij ir
komunikacijos skyrius

Uždavinys 1.3.3. Parengti ir atnaujinti savivaldyb s veiklos ir teritorij planavimo dokumentus, diegti planavimo bei
veiklos valdymo sistemas
Priemon

Pasiekimo indikatorius

1.3.3.1. Atnaujinti Raseini r.
savivaldyb s pl tros strategin
plan (ilgalaik )

Atnaujintas strateginis pl tros
planas

1.3.3.2. Parengti trumpalaik
Raseini r. savivaldyb s
strategin plan ir diegti
programinio Savivaldyb s
biudžeto sistem

Parengtas trumpalaikis
strateginis planas,
diegta programinio Savivaldyb s
biudžeto sistema

1.3.3.3. Kasmet atnaujinti
trumpalaik Raseini r.
savivaldyb s veiklos strategin
plan , gyvendinant pl tros
strategin plan bei vykdyti j
gyvendinimo prieži
1.3.3.4. Atlikti Raseini r.
savivaldyb s funkcij vykdymo
audit , parengti jos veiklos
tobulinimo rekomendacijas ir jas
gyvendinti
1.3.3.5. diegti Raseini r.
savivaldyb s administracijos ir
savivaldyb s biudžetini staig
veiklos kokyb s valdymo sistem

Atnaujintas strateginis veiklos
planas,
parengt ataskait , leidini ,
vykdant gyvendinimo prieži
skai ius
Atliktas auditas
Parengtos ir gyvendintos veiklos
tobulinimo rekomendacijos

Pasiekimo laikas

2012-2015

2009

kasmet

Atsakinga institucija
RRSA Strateginio
planavimo, investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius
RRSA Strateginio
planavimo, investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius,
Biudžeto skyrius
RRSA Strateginio
planavimo, investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius,
Biudžeto skyrius

2009-2011

RRSA direktorius,
Centralizuoto vidaus
audito skyrius

2010-2012

RRSA Strateginio
planavimo, investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius,

diegta kokyb s valdymo sistema
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1.3.3.6. Parengti Raseini r.
savivaldyb s Ariogalos miesto,
Šiluvos ir Betygalos miesteli ,
Nemakš
ir Vidukl s miesteli
ir kt. teritorij bendruosius
ir/arba specialiuosius,
detaliuosius planus
1.3.3.7. Parengti Raseini r.
savivaldyb s miest ir Šiluvos
miestelio centr detaliuosius
planus
1.3.3.8. Parengti Raseini r.
savivaldyb s miest ir miesteli
urbanizuot teritorij kvartal
aukštinimo ir tankinimo
galimybi studijas
1.3.3.9. diegti, kurti ir pl toti GIS
(geoinformacin sistem )

1.3.3.10. Parengti inžinerin s
infrastrukt ros ir susisiekimo
sistemos pl tros specialiuosius ir
detaliuosius planus
1.3.3.11. Parinkti Betygalos tilto ir
autokelio tras ir parengti
rekreacinio komplekso special
plan , Betygalos miestelio centro
vystymo special plan su
paveldosaugine dalimi
1.3.3.12. Parengti daugiafunkcinio
pramon s-logistikos-komercijosgyvenamojo komplekso prie
Eržvilko kelio sankryžos su
automagistrale architekt rinius
urbanistinius pasi lymus
1.3.3.13. Parengti Kryžkalnio
daugiafunkcinio pramon slogistikos-komercijosgyvenamojo komplekso
architekt rinius urbanistinius
pasi lymus
1.3.3.14. Parengti Ariogalos
rekreacinio arealo, Daug liški Pliki -Butkišk s daugiafunkcinio
rekreacinio-gyvenamojo
komplekso projektinius
pasi lymus
1.3.3.15. Atnaujinti Raseini r.
savivaldyb s teritorijos, miest
bendruosius planus

Parengt teritorij bendr
speciali , detali
plan
skai ius

Parengt detali

Centralizuoto vidaus
audito skyrius
RRSA Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

ir/ar

plan skai ius

Parengt galimybi studij
skai ius

2009-2017

2009-2012

2009-2011

diegta GIS (geoinformacin
sistema)

Parengt speciali
plan skai ius
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ir detali

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius
RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

2009-2011

RRSA
Informacini
technologij ir
komunikacijos skyrius,
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

2009-2011
2012-2015

RRSA Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

2009-2015

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

2009-2010

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

2009-2010

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

2015-2016

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

2012-2020

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

Parengtas specialusis planas

Parengti architekt riniai
urbanistiniai pasi lymai

Parengti architekt riniai
urbanistiniai pasi lymai

Parengti projektiniai pasi lymai

Atnaujinti bendrieji planai
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2 PRIORITETAS. GYVENIMO KOKYB IR SAUGUMAS
Žmogaus ir bendruomen s raidai ypa svarbi gyventoj socialin gerov ir socialinis
saugumas. Siekiant užtikrinti aukšt gyventoj gyvenimo kokyb , turi b ti sukurta efektyvi,
kokybiška ir visiems rajono savivaldyb s gyventojams prieinama švietimo sistema. Tam reikalingas
išpl totas ir visiems vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymosi pradžios prieinamas
ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, geras ugdymosi s lygas užtikrinan ios ugdymo staigos,
aukštos kvalifikacijos pedagogai. Rajono savivaldyb je 2008 m. sausio 1 d. buvo 5 ikimokyklinio
ugdymo staigos, 1 mokykla-darželis, 2 pradin s mokyklos, 17 pradinio ugdymo skyri , 10
pagrindini mokykl , 5 vidurin s mokyklos (Raseini ,,Kalno“ vidurin m-kla su suaugusi
klas mis), 3 gimnazijos.
Mokini pažintiniai poreikiai tenkinamai 2 neformaliojo švietimo staigose (Meno mokykla
bei K no kult ros ir sporto centras), kuriose sudarytos s lygos pl totis j specialiesiems geb jimams
bei skatinama mokini saviraiška, suteikiama papildom žini ir
dži . Edukacines programas
mokiniams gyvendina Raseini krašto istorijos muziejus, Raseini rajono savivaldyb s viešoji
biblioteka, Dubysos regioninio parko direkcija ir kt. staigos.

Nuotraukoje: Raseini rajono savivaldyb s pastatas

Nuotraukoje: Raseini kredito unijos pastatas

Numatoma sukurti profesinio orientavimo sistema leis rajono savivaldyb s mokiniams
geriau susipažinti su norima pasirinkti specialybe, drauge orientuojantis specialist poreik
rajono savivaldyb s pramonei, socialinei sri iai ar žem s kiui.
l žmoni socialin s nelygyb s, s lygotos rinkos ekonomikos, atsiranda žmoni , kurie
jau iasi socialiai neapsaugoti ar net skursta. Socialin parama orientuota tuos asmenis, kuriems
tos paramos tikrai reikia. Paramos prioritetas - pad ti darbingiems ir socialiai remiamiems
asmenims sugr žti
ekonomiškai aktyvi veikl . Socialin parama ypa svarbi yra seniems
asmenims, žmon ms su negalia, šeimoms, auginan ioms vaikus, socialin s rizikos asmenims.
Pastaruoju metu Raseini miesto ir Ariogalos seni nijos gyventojai gali naudotis gana pla iu
socialin s paramos ir paslaug tinklu, ta iau socialini paslaug ypa stinga kaimiškosiose
seni nijose gyvenantiems socialin s rizikos šeimoms, seniems bei ne galiems asmenims. Siekiant
užtikrinti socialini paslaug prieinamum socialiai pažeidžiamoms gyventoj grup ms,
socialin s paslaugos turi b ti teikiamos kuo ar iau j gyvenamosios vietos ir tolygiai
pasiskirs iusios visoje teritorijoje. Rajono savivaldyb s seni nijose stinga vaik dienos užimtumo
centr . Centr steigimui tikslinga panaudoti uždaryt mokykl , kaim bendruomeni ar kitas
tinkamas šiai veiklai patalpas.
Kult ra yra sud tin rajono savivaldyb s politin s, socialin s, ekonomin s raidos dalis, ne
tik priklausanti nuo šios raidos poky
ir problem , bet dažnai pati skatinanti naujoves bei
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nestokojanti gali socialinei bei ekonominei krašto pl trai spartinti. Kult ra saugo ir tvirtina
tautin , istorin , kult rin asmens ir bendruomen s tapatum , padeda kurti darni , tolerantišk ,
saugi , išsilavinusi ir atvir visuomen . Raseini rajono savivaldyb s teritorija pasižymi
nekilnojamojo kult ros paveldo objekt gausa ir jo vairove. Daugeliui rajono Savivaldyb s
kult ros paveldo objekt b dingas glaudus s ryšis su gamtiniu kraštovaizdžiu, tod l siekiama
išsaugoti rajono identitet , puosel ti etnin kult .

Nuotraukose: Tradicini kult ros rengini Raseini rajono savivaldyb je akimirkos

Informacinei visuomenei b ding princip gyvendinimas ir informacini technologij
panaudojimas yra ne tik pagrindiniai augimo ir pl tros, bet ir gyventoj saugumo veiksniai.
Raseini rajono savivaldyb je, gyvendinant program „Bibliotekos pažangai“, visuose kaimo
bibliotek filialuose bus rengtos interneto prieigos. 2007 metais rajono Savivaldyb s viešoji
biblioteka pareng 8 paraiškas projektui „Vieš
interneto prieigos tašk tinklo pl tra“ ir gavo
finansavim 8 viešiesiems interneto prieigos taškams steigti viešosios bibliotekos kaimo filialuose.
Pastar
2006-2008 met ekonomin šalies b kl l
demografini rodikli blog jim :
maž ja gimstamumas, santuok skai ius, did ja mirtingumas, gyventoj emigracija. D l
demografinio sen jimo poky
did ja socialini ir sveikatos prieži ros paslaug poreikis.
Sveikatos apsaugai tiek Lietuvoje, tiek Raseini rajono savivaldyb je tur
b ti skiriamas didesnis
mesys, nes nuo žmoni sveikatos priklauso ekonominis klest jimas, t.y. sveiki žmon s gali
produktyviau dirbti, aktyviau dalyvauti ekonominiame, socialiniame ir politiniame gyvenime.
Šiuo metu rajono savivaldyb je veikia Vš Raseini ligonin , Vš Raseini pirmin s sveikatos
prieži ros centras, Vš Ariogalos pirmin s sveikatos prieži ros centras su medicinin s slaugos ir
palaikomojo gydymo ligonine, Vš Raseini psichikos sveikatos centras bei naujai steigta Vš
Raseini rajono greitoji medicinos pagalbos stotis, 3 priva ios bendrosios praktikos gydytoj
klinikos.

Nuotraukoje: Renovuotas Vš „Raseini centrin s“ ligonin s pastatas
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Viena iš pagrindini Raseini rajono savivaldyb s visuomen s sveikatos prieži ros
funkcij yra svarbi bendruomenei sveikatos stiprinimo program rengimas ir gyvendinimas,
sveikatos saugos ir sveikatos ugdymo, bei stiprinimo (ypa vaik ir jaunimo sveikatos išsaugojimo
ir stiprinimo) priemon s, informacijos apie visuomen s sveikat ir jos gerinimo b dus sklaida,
bendradarbiavimas su valstyb s institucijomis, nevyriausybin mis organizacijomis, bendruomene,
šeima. Asmens sveikata taip pat priklauso ir nuo susiformavusi sveikos gyvensenos
dži .
Aktyviai veiklai reikalinga sukurti tinkamas s lygas. Raseini rajono savivaldyb je dar stinga
sporto sali , gerai rengt aikštyn , basein . Aktyvus gyventoj dalyvavimas sportin je veikloje
didint j sveikatingum ir darbingum .
Gyventoj pragyvenimo lyg stipriai veikia 2007 m. visoje šalyje kilusi infliacija. D l to
maž ja socialiai remtin , mažas pajamas gaunan
gyventoj ekonominis bei socialinis
saugumas. Ekonominis nestabilumas turi takos socialiai pažeidžiam žmoni moralin ms
nuostatoms, taip pat nusikalstamumui. Nusikalstamumui ir policijos veiklai tak daro ir Raseini
rajono savivaldyb s geografin pad tis, nes savivaldyb yra centrin je šalies dalyje, per j eina
geležinkelio linijos, respublikin s ir tarptautin s reikšm s keliai. Gana didel saugumo jausm
tiesiogiai apsprendžia efektyvi policijos komisariato veikla ir jau kuris laikas maž jantis
nusikalstamumas. 2003 - 2007 metais nusikalstam veik skai ius Raseini mieste sumaž jo 18,0
proc., Ariogalos mieste - 22,0 proc., Ariogalos seni nijoje net 38 proc.
Sprendžiant min tas švietimo, sveikatos, socialin s infrastrukt ros bei socialini paslaug
kokyb s gerinimo, saugumo užtikrinimo problemas rajono savivaldyb s pl tros iki 2020 met
strateginiame plane numatytas antras prioritetas, jo tikslai, uždaviniai ir priemon s:
Tikslas 2.1. Tobulinti ugdymo proces ir infrastrukt

2.1.1. Uždavinys. Optimizuoti švietimo staig tinkl , siekiant sukurti lanks
ugdymo sistem
Priemon
2.1.1.1. Optimizuoti ugdymo
staig tinkl
2.1.1.2. Organizuoti mokini
pav jim /iš ugdymo
staigas
2.1.1.3. Universalaus
daugiafunkcinio centro (UDC)
steigimas Raseini rajono
savivaldyb je
2.1.1.4. Gerinti pedagogin s
psichologin s pagalbos kokyb
ir prieinamum

Pasiekimo indikatorius

kiekvienam asmeniui prieinam

Pasiekimo laikas

Sukurtas optimalus ugdymo
staig tinklas, sudarantis vienodas
ir modernias ugdymosi galimybes
kiekvienam vaikui

2009 - 2011

sigyt nauj autobus skai ius,
pav
vaik skai ius
steigt UDC skai ius, lankan
UDC vaik ir kit asmen skai ius

steigt nauj specialist etat
skai ius,
suteikt paslaug skai ius

Atsakinga institucija
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

kasmet

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

2011 - 2012

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

2009 - 2011

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Pedagogin
psichologin tarnyba

Uždavinys 2.1.2. Gerinti neformaliojo vaik švietimo ir užimtumo paslaugas
Priemon

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija
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2.1.2.1. Pl sti neformaliojo vaik
švietimo staig tinkl , jaunimo
veiklos centrus
2.1.2.2. gyvendinti vaik ir
jaunimo socializacijos
programas Raseini rajono
bendrojo lavinimo mokyklose
2.1.2.3. rengti stacionari vaik
ir jaunimo stovykl

steigt neformaliojo ugdymo
staig ir/ar j filial skai ius,
neformaliojo ugdymo staigas
lankan
vaik skai ius
Surengt stovykl skai ius,
stovyklose užimt vaik skai ius

rengta stacionari vaik ir jaunimo
stovykla

2009-2011

Priemon

Pasiekimo indikatorius

2.1.3.1. Modernizuoti švietimo
staig infrastrukt
ir
materialin baz

staig , kuriose modernizuota
materialin baz , infrastrukt ra
skai ius
Sudarytos s lygos visose
seni nijose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams
ti ugdomiems
Modernizuot ir pastatyt nauj
ugdymo staig skai ius

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

kasmet

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

2016-2020

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

Uždavinys 2.1.3. Tobulinti švietimo ir ikimokyklinio ugdymo staig infrastrukt
baz

2.1.3.2. Tobulinti ir pl sti
ikimokyklinio ugdymo staig
infrastrukt
bei modernizuoti
materialin
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ir modernizuoti j materialin

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

kasmet

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

2009 - 2020

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

Tikslas 2.2. Išsaugoti ir efektyviau panaudoti rajono savivaldyb s kult ros ir sporto išteklius

Uždavinys 2.2.1. Pl toti svarbiausias etnin s kult ros sritis
Priemon
2.2.1.1 Parengti rajono
savivaldyb s etnin s kult ros
pl tros program ir j
gyvendinti

Pasiekimo indikatorius

Parengta etnin s kult ros pl tros
programa (2009-2010 m.)

2.2.1.2. Remti ir teikti metodin
pagalb , rengiant etnin s
kult ros projektus

Paremt ir gyvendint
skai ius

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

Suorganizuot rengini skai ius,
dalyvi skai ius

projekt

Pasiekimo laikas

kasmet

2009-2020

kasmet

Atsakinga institucija
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini r. kult ros
centras
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini r. kult ros
centras

Uždavinys 2.2.2. Skatinti k rybin veikl ir meno vairov
Priemon

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija
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2.2.2.1. Organizuoti
profesionalaus ir m jiško
meno parodas, instrumentin s ir
vokalin s muzikos koncertus,
populiarinti m jišk
kolektyv pasirodymus, rengti
plenerus, siejant su piligrimyst s
tematika

Organizuot kult rini rengini ,
koncert skai ius, dalyvi skai ius

2.2.2.2. Parengti m
meno ir
nevyriausybini organizacij
kult rin s veiklos pl tros
program ir j gyvendinti

Parengta m
meno kult rin s
veiklos pl tros programa (2009-2010
m.), finansuot projekt skai ius

kasmet

RRSA, Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini r. kult ros
centras

kasmet

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini r. kult ros
centras

Uždavinys 2.2.3. Optimizuoti kult ros staig tinkl ir stiprinti materialin baz
Priemon
2.2.3.1. Vadovaujantis kult ros
proces vertinimo kriterijais,
parengti Raseini r. kult ros
centr tinklo optimizavimo
program ir j gyvendinti
2.2.3.2. Renovuoti kult ros
staig pastatus (Raseini r.
kult ros centras (2009-2011 m.),
Raseini krašto istorijos
muziejus (2009-2011 m.),
kult ros centro Ariogalos filialas
(2011-2012 m.))
2.2.3.3. Apr pinti kult ros
staigas kompiuterine, garso ir
vaizdo aparat ra
Uždavinys 2.2.4. Stiprinti vieš
Priemon

Pasiekimo indikatorius

Parengta ir gyvendinta rajono
kult ros centr tinklo
optimizavimo programa

Renovuot kult ros staig
skai ius

Apr pint nauja aparat ra bei
ranga kult ros staig skai ius

Pasiekimo laikas

2009-2015

2009-2020

kasmet

bibliotek materialin baz , gausinti teikiam paslaug pasi
Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

2.2.4.1. Renovuoti Raseini r.
savivaldyb s vieš bibliotek

Renovuota ir modernizuota viešoji
biblioteka

2009-2010

2.2.4.2. Renovuoti ir
modernizuoti Raseini r.
savivaldyb s viešosios
bibliotekos filialus, gyvendinant
projekt „Bibliotekos pažangai“

Renovuot ir modernizuot rajono
viešosios bibliotekos kaimo filial
skai ius

2009-2011

Uždavinys 2.2.5. Didinti sporto paslaug
veikla
Priemon

Atsakinga institucija
RRSA, Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

RRSA, Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo skyrius,
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius

RRSA, Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius

ir gerinti j kokyb
Atsakinga institucija
Raseini rajono
savivaldyb s viešoji
biblioteka, RRSA,
Kult ros, švietimo,
sporto ir jaunimo
reikal skyrius
Raseini rajono
savivaldyb s viešoji
biblioteka, RRSA,
Kult ros, švietimo,
sporto ir jaunimo
reikal skyrius

vairov ir sudaryti s lygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

______________________________________________________________________________
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2.2.5.1 Skatinti ir remti sporto
klub steigim si ir veikl

Naujai steigt klub skai ius, iš
dalies finansuot sporto klub
skai ius

2.2.5.2 Organizuoti vairi sporto
šak rajonines pirmenybes ir
kitus sportinius renginius

Surengt rengini , pirmenybi
skai ius, dalyvi skai ius

2.2.5.3 Pl sti Raseini k no
kult ros ir sporto centre
veikian
sporto šak skai ,
steigiant naujus treneri etatus.
Seni nijose steigti k no kult ros
ir sporto organizatori etatus
2.2.5.4 Sudaryti s lygas
bendruomen s nariams naudotis
mokykl sporto baze vakarais,
savaitgaliais ir mokini atostog
metu
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Naujai veikian
sporto šak
skai ius. steigt treneri ir
seni nij k no kult ros ir sporto
organizatori etat skai ius

2009-2020

kasmet

2009-2020

Atvir bendruomen s nariams
sporto sali skai ius, sporto sales
lankan
skai ius

kasmet

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

Renovuotos k no kult ros ir
sporto centro patalpos ir stadionas

2009-2013

2.2.5.6 Renovuoti arba pastatyti
naujas bendrojo lavinimo
mokykl sporto sales, aikšteles)

Renovuot arba pastatyt nauj
sporto sali ir aikštyn skai ius

2009-2020

RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini k no kult ros
ir sporto centras
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini k no kult ros
ir sporto centras
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini k no kult ros
ir sporto centras,
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini k no kult ros
ir sporto centras
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius,
Raseini k no kult ros
ir sporto centras
RRSA Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal skyrius
Raseini k no kult ros
ir sporto centras

Tikslas 2.3. Užtikrinti socialini paslaug prieinamum , pl tr bei socialin integracij

Uždavinys 2.3.1. Modernizuoti, optimizuoti ir decentralizuoti socialini paslaug
Priemon
2.3.1.1. Reorganizuoti ir
modernizuoti socialini
paslaug staigas bei gerinti
socialin s srities staig darbo ir
veiklos s lygas, atnaujinti rang
skaitant vaik globos nam
perk lim , pritaikant j
poreikius tenkinant pastat )
2.3.1.2. Steigti naujas socialini
paslaug staigas (seneli globos
nam (padalinio), nakvyn s arba
laikino gyvenimo namai 20122015 m.)

Pasiekimo indikatorius

Reorganizuot ir modernizuot
socialini paslaug staig skai ius

steigt nauj socialini paslaug
staig ir j teikiam paslaug
skai ius,
paslaugas gaunan
asmen
skai ius

staig tinkl

Pasiekimo laikas

2009-2011

2009-2020

Atsakinga institucija
RRSA
Socialini reikal ir
sveikatos apsaugos
skyrius

RRSA
Socialini reikal ir
sveikatos apsaugos
skyrius

Uždavinys 2.3.2. Gerinti socialini paslaug kokyb ir prieinamum

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

Pasiekimo indikatorius

Reorganizuot socialini paslaug
staig ir j teikiam paslaug
skai ius
Paslaugas gaunan
asmen
skai ius

2.3.2.2.Raseini socialini
paslaug centro nestacionari
socialini paslaug
infrastrukt ros pl tra

Sukurt nauj nestacionari soc.
paslaug skai ius

2.3.2.3. Pl toti socialines
paslaugas asmens namuose ir
kitas bendr sias bei speciali sias
nestacionarias socialines
paslaugas

Suteikt socialini paslaug
(maitinimo, transporto
organizavimo, asmens higienos ir
prieži ros ir kt.) asmens namuose
skai ius,
paslaugas gavusi asmen skai ius

2.3.2.4. Skatinti ir remti
bendruomen s institucij ,
privataus sektoriaus, NVO,
dirban
socialiniame
sektoriuje, veikl , pagal r mimo
tvarkos apraše nustatytus
prioritetus
2.3.2.5. Organizuoti glob ,
vi (globai) paiešk , atrank ir
mokym

2.3.2.6 Telkti specialist
(pedagog , soc. pedagog ,
psicholog ir kt.) komandas ir
vykdyti prevencin darb su
delinkventinio elgesio vaikais,
socialin s rizikos vaikais ir j
šeimomis
2.3.2.7. Didinti savivaldyb s
socialiai remtiniems gyventojams
skirt b
fond , sigyjant butus
ar statant namus
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Bendruomeni ir NVO teikian
socialines paslaugas skai ius,
paremt NVO organizacij
skai ius, teikiam socialini
paslaug skai ius
Glob
dalyvavusi mokymuose
skai ius,
glob jams organizuot mokym
skai ius. Be t
globos likusi
vaik , globojam šeimose, ir/ar
vaikint vaik skai ius

Pasiekimo laikas

2009-2015

2009-2010

kasmet

kasmet

kasmet

Suteiktos kompleksin s pagalbos
paslaug skai ius.
l suteiktos pagalbos vaik ,
sugr žusi biologines šeimas,
skai ius
Socialiai remtiniems asmenims
sigyt ir/ar pastatyt but skai ius

kasmet

2009-2020

Atsakinga institucija
RRSA
Socialini reikal ir
sveikatos apsaugos
skyrius

RRSA
Socialini reikal ir
sveikatos apsaugos
skyrius,
Raseini socialini
paslaug centras
RRSA
Socialini reikal ir
sveikatos apsaugos
skyrius

RRSA
Socialini reikal ir
sveikatos apsaugos
skyrius

RRSA
Vaiko teisi apsaugos
skyrius

RRSA
Vaiko teisi apsaugos
skyrius, Socialini
reikal ir sveikatos
apsaugos skyrius

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius

Tikslas 2.4. Optimizuoti sveikatos prieži ros staig tinkl ir gerinti sveikatos paslaug kokyb bei prieinamum

Uždavinys 2.4.1. Pl toti sveikatos prieži ros staig tinkl
Priemon

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

______________________________________________________________________________
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2.4.1.1. Optimizuoti kaimo
medicinos punkt skai
bei
steigti bendrosios praktikos
gydytoj kabinetus
2.4.1.2. Gerinti sveikatos
prieži ros staig infrastrukt
ir materialin baz
(Vš Raseini ligonin s priestato
statyba, Ariogalos PSPC
renovacija, tomografo sigijimas,
Vš Raseini ligonin s šildymo
sistemos renovacija, dalies
pastato apšiltinimas ir kt.)
2.4.1.3. steigti visuomen s
sveikatos biur
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steigt bendrosios praktikos
gydytoj kabinet skai ius

2012-2015

Naujai pastatyt , atnaujint
sveikatos prieži ros staig
pastat skai ius

2009-2020

steigtas visuomen s sveikatos
biuras

2009-2011

RRSA Savivaldyb s
gydytojas

RRSA
Savivaldyb s gydytojas
- Visuomen s sveikatos
biuras

RRSA
Savivaldyb s gydytojas

Uždavinys 2.4.2. Gerinti sveikatos prieži ros staig paslaug kokyb ir prieinamum
Priemon

Pasiekimo indikatorius

2.4.2.1. Pl toti asmens sveikatos
prieži ros paslaugas, sigyjant
reikaling medicinin rang

sigytos asmens sveikatos
prieži ros paslaug teikimui
reikalingos rangos skai ius,
nauj paslaug skai ius, s rašas

2.4.2.2. Vystyti medicinin s
slaugos paslaugas

Medicinin s slaugos paslaugas
gavusi asmen skai ius

2.4.2.3. sigyti greitosios
medicinos pagalbos spec.
paskirties automobilius
2.4.2.4. Dalyvauti respublikin se
lig profilaktikos pl tros
programose bei sveikatinimo
veiklos tinkluose
2.4.2.5. Vykdyti prevencines
sveikatos programas mokyklose

sigyt greitosios medicinos
pagalbos spec. paskirties
automobili skai ius (10
automobili iki 2020 m.)
gyvendint program
(projekt ) ir naudos gav
skai ius, dalyvavusi
(programose, tinkl veikloje)
staig ir asmen skai ius
gyvendint sveikatos
prevencini priemoni skai ius

Tikslas 2.5. Užtikrinti gyventoj vieš

Pasiekimo laikas

2009-2020

2009 -2020

2009-2020

2009-2020

2009-2020

Atsakinga institucija
RRSA
Savivaldyb s gydytojas
RRSA
Savivaldyb
- Visuomen
biuras
RRSA
Savivaldyb
- Visuomen
biuras
RRSA
Savivaldyb
- Visuomen
biuras

s gydytojas
s sveikatos

s gydytojas
s sveikatos

s gydytojas
s sveikatos

RRSA
Savivaldyb s gydytojas
- Visuomen s sveikatos
biuras

saugum

Uždavinys 2.5.1. Gerinti eismo saugum
Priemon

Pasiekimo indikatorius

2.5.1.1. Atnaujinti esamus bei
pastatyti naujus kelio ženklus

Miest ir kaimo vietovi , kuriose
sutvarkyti kelio ženklai, skai ius

Pasiekimo laikas

kasmet

Atsakinga institucija

Raseini r. policijos
komisariatas

______________________________________________________________________________
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2.5.1.2. Atnaujinti ir pl sti
mokini laipinimo, išlaipinimo
iš autobus aikšteles
2.5.1.3. Modernizuoti ir pl sti
rajono miest ir kaimo
gyvenvie
gatvi , šaligatvi
apšvietim
2.5.1.4. Tobulinti eismo valdymo
sistem ir diegti eismo saugumo
priemones (apvažiavimo žiedai,
sankryž rekonstravimas ir kt.)
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Atnaujint bei naujai rengt
aikšteli skai ius

2009-2011
2012-2015

Raseini r. savivaldyb s
saugaus eismo komisija,
RRSA
Kult ros, švietimo,
sporto ir jaunimo
reikal skyrius

Apšviest gatvi bei šaligatvi
ilgis (km),
miest ir kaimo gyvenvie
vietovi skai ius

2009-2020

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius

diegt eismo saugumo
priemoni skai ius

2009-2015

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius

Uždavinys 2.5.2. gyvendinti prevencines priemones ir programas
Priemon
2.5.2.1. Pl sti vaizdo kamer
tinkl rajono savivaldyb je

2.5.2.2. Vykdyti prevencines
programas, siekiant didinti
gyventoj s moningum ,
kult
ir tolerancij viešojo
saugumo srityje
2.5.2.3. Sustiprinti švietimo
staig teritorij prieži
(teritorij aptv rimas, kit
apsaugos priemoni rengimas)

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

rengt vaizdo kamer skai ius
2009-2013

Vykdyt program , seminar
skai ius
kasmet

Bendrojo lavinimo staig ,
kuriose rengtos teritorij
apsaugos priemon s, skai ius

2009-2011
2012-2015

Atsakinga institucija
RRSA Informacini
technologij ir
komunikacijos skyrius,
Raseini r. savivaldyb s
saugaus eismo komisija
Raseini r. savivaldyb s
saugaus eismo komisija,
Raseini r. policijos
komisariatas,
Raseini priešgaisrin s
saugos tarnyba
RRSA
Kult ros, švietimo,
sporto ir jaunimo
reikal skyrius

Tikslas 2.6. Telkti ir aktyvinti bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir pl toti vietos partneryst
Uždavinys 2.6.1. Gerinti bendruomenini organizacij ir kit NVO infrastrukt
Priemon

Pasiekimo indikatorius

2.6.1.1. Remti vietos veiklos
grup s ir žuvininkyst s regiono
vietos veiklos grup s strategij
gyvendinim

gyvendint vietos projekt
skai ius,
gautos paramos l
dydis

2.6.1.2. Remti bendruomeni
organizacij ir kit NVO veikl
rajone

Pasiekimo laikas

2009-2015

Paremt bendruomeni ir kit
NVO projekt skai ius,
skirtos paramos l
dydis

Uždavinys 2.6.2. Gerinti bendruomenin infrastrukt

ir gyvenam

, siekiant j veiklos efektyvumo

kasmet

Atsakinga institucija
Raseini r. vietos
veiklos grup „Raseini
krašto bendrija“,
RRSA Kaimo reikal
skyrius
RRSA
Kaimo reikal skyrius,
Kult ros, švietimo,
sporto ir jaunimo
reikal skyrius

aplink

______________________________________________________________________________
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Priemon

2.6.2.1. Pagojuk sen., Kaulaki
kaimo bendruomenin s
infrastrukt ros ir gyvenamosios
aplinkos gerinimas

2.6.2.2. Nemakš
miestelio
bendruomenin s infrastrukt ros
ir gyvenamosios aplinkos
gerinimas

2.6.2.3. kurti Nemakš
seni nijos bendruomeni
namus, pasta ius nauj pastat
Nemakš
miestelyje
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Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Pagerintos bendruomenin s
infrastrukt ros ir gyvenamosios
aplinkos objekt skai ius,
gautos paramos l
dydis

2009-2011

Pagerintos bendruomenin s
infrastrukt ros ir gyvenamosios
aplinkos objekt skai ius,
gautos paramos l
dydis

2009-2011

Pastatyti bendruomeni namai,
juose teikiam paslaug
skai ius, s rašas
2009-2012

Atsakinga institucija
RRSA Strateginio
planavimo, investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius, Ekonomikos
kio ir turto valdymo
skyrius
RRSA Strateginio
planavimo, investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius, Ekonomikos
kio ir turto valdymo
skyrius
RRSA Nemakš
seni nija,
Strateginio planavimo,
investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius, Ekonomikos
kio ir turto valdymo
skyrius

______________________________________________________________________________
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3 PRIORITETAS. PILIGRIMINIO TURIZMO, VERSLO IR PRAMON S PL TRAI
PALANKIOS APLINKOS FORMAVIMAS
Investicijos

Pagal bendras materialines investicijas 2007 m. Raseini rajono savivaldyb buvo penktoje
vietoje (117,5 mln. lit ) tarp Kauno apskrities savivaldybi . 2004 - 2008 metais materialin s
investicijos augo ne tik statyb , inžinerin infrastrukt , bet ir gamybos modernizavim .
Ta iau vertinus Lietuvos ekonomin situacij ir 2008 m. ekonomist art jan io ekonomikos
jimo bei finansin s kriz s prognozes (soc. m. dr. Gitanas Naus da, žurnalas „Valstyb “, 2008
m.), bankams sugriežtinus skolinimosi s lygas, galima prognozuoti, kad materialin s investicijos
gali maž ti bent jau artimiausius 2-3 metus, nors tai priklausys ir nuo moni sugeb jimo
prisitaikyti.
Be materialini investicij rajono savivaldyb s ekonominiam konkurencingumui yra
svarbios ir tiesiogin s užsienio investicijos. 2007 m. palyginus su 2006 m. tiesiogin s užsienio
investicijos padid jo 54,5 proc. Pagal tiesiogines užsienio investicijas tenkan ias vienam
gyventojui, 2007 m. rajono savivaldyb buvo tre ioje vietoje tarp Kauno apskrities savivaldybi ,
ta iau šis rajono savivaldyb s rodiklis buvo 60,8 proc. mažesnis už Kauno apskrities vidurk , ir
83,4 proc. mažesnis už šalies vidurk .
Šiuo metu dar silpnai išnaudojamas turimas rajono savivaldyb s ekonominio augimo
potencialas - puiki geografin pad tis, s lyginai netoli esantis Karm lavos oro uostas (Kauno
rajone) ir Klaip dos j
uostas. Pagal 2007 metais parengt rajono savivaldyb s teritorijos
bendr
plan , puikias perspektyvas tapti prieinamu centru, mon ms sikurti ir investicijoms
pritraukti, turi teritorija šalia E85 greitkelio. Be to, rajono savivaldyb s - dabar vis ryšk jan io
piligriminio, kult rinio turizmo rekreacinio centro vaizdžio stiprinimui ypa svarbus ne tik
teritorij , esan
prie greitkelio vystymas, bet ir su rekreacija susijusi paslaug pl tra teritorijose
netoli Dubysos up s, su piligrimyste susijusiose teritorijose Šiluvos seni nijoje.
Did jant konkurencinei kovai d l užsienio investicij tarp šalies savivaldybi , Savivaldyb
turi atrasti bei panaudoti tai, kas sustiprint jos investicin patrauklum (tinkamus investicijoms
žem s sklypus, teritorijas, pastatus, si lomas mokes
lengvatas investuotojams ar kt.). B tinas ne
tik patraukli sklyp teritorijos aktyvus marketingas, bet ir vietos valdžios politika nauj
investuotoj atžvilgiu bei pasiruošimas priimti investicijas (reikalingos komunalini paslaug
infrastrukt ros suk rimas, teritorij planavimo dokument parengimas ar dalinis finansavimas,
žmogišk
ištekli mokymo galimybi sudarymas, bendradarbiavimas su šalies ekonomin mis
pl tros agent romis).

Pramon ir paslaugos
LR kio subjekt statistinio registro duomenimis 2008 m. sausio 1 d. Raseini rajono
savivaldyb je buvo registruotos 1157 mon s, veikian
– 597, iš j Raseini mieste - 254. Vienam
kstan iui rajono savivaldyb s gyventoj teko 20,3 mon s. Pagal veikian
moni skai
rajono savivaldyb yra ketvirtoje vietoje tarp kit Kauno apskrities savivaldybi .
Pagal moni teisines formas gausiausia rajono savivaldyb je yra smulkaus ir vidutinio
verslo moni grup – individualios mon s (2007 m. – 253). Ši moni grup vidutiniškai sudar
65 proc. vis smulkaus ir vidutinio verslo moni . Uždaros akcin s bendrov s sudaro beveik 35,0
proc. nuo viso smulkaus ir vidutinio verslo moni skai iaus. Pagal geografin išsid stym per 56
proc. vis SVV moni yra registruotos Raseini mieste.
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Pagal gaunamas pajamas 2007 m. sausio 1 d. duomenimis, rajono savivaldyb je veik 2
didel s mon s, kurios patenka moni grup uždirban
per metus pajam nuo 50 iki 99 mln.
lit . Pagal 2007 m. pardavimus ir paslaugas UAB „Norvelita“, užsiimanti žuvies perdirbimu,
už
239 viet tarp šalies moni . Ji taip pat minima kaip viena iš didžiausi produkcijos ir
žaliav eksportuotoj iš Lietuvos (lašišos gaminiai) ir užima 47 pozicij (2006 m. duomenimis).
2007 m. AB „Šatrija“, veikianti rajono savivaldyb je, pagal pardavim pajamas didžiausi
Lietuvos bendrovi s raše minima kaip AB Utenos trikotažo, esan ios 135 vietoje iš 1000, mon .
Kaip viena iš 1000 pelningiausi moni 150 vietoje minima ir „Džeiranos“ investicin grup ,
kurios dalis moni taip pat veikl vykdo Raseini rajono savivaldyb je.
Pagal ekonomin s veiklos r šis rajono savivaldyb je vyrauja didmenin s ir mažmenin s
prekybos ir paslaug mon s. Daug ja statybos, kaimo turizmo paslaugas teikian
moni . Toks
moni pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos r šis atitinka bendras šalies vystymosi
tendencijas.

Nuotraukoje: Viena stambiausi
ir Raseini
savivaldyb je seniausiai veikianti mon AB „Šatrija“

r.

Nuotraukoje: S mingai vidaus ir užsienio rinkose
prekiaujanti Raseini rajono savivaldyb je
veikianti mon UAB „Norvelita“

Rajono savivaldyb je veikia kelios bendros su užsieniu mon s bei viena užsienio kapitalo
mon . 2004 – 2007 m. Raseini rajono savivaldyb je ekonomin veikl daugiausiai investavo
Rusija, Danija ir Norvegija. Užsienio kapitalo investicijos 2005 metais sudar – 26,1 mln. Lt.
Vienam rajono savivaldyb s gyventojui teko – 1066,2 Lt užsienio kapitalo investicijos. 2005 metais,
lyginant su 2004 metais, užsienio investicijos vienam rajono savivaldyb s gyventojui padid jo 50,9
proc.
2004–2008 m. žymiai suaktyv jo statybos moni veikla. Per š laikotarp statybos darb
apimtys Raseini rajono savivaldyb je padid jo daugiau nei 4 kartus. moni steigimas ir j
veiklos skatinimas yra Raseini rajono savivaldyb s ekonomin s pl tros pagrindas ir vienas iš
nauj darbo viet k rimo šaltini . Ta iau rajono savivaldyb je susiduriama su darbo j gos
problema, nes dalis specialist ir darbinink išvyko dirbti užsienio šalis ir didžiuosius šalies
miestus, kur mokami didesni atlyginimai.
Žem s kis
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Bendras Raseini rajono savivaldyb s žem s plotas 157,3 t kst. ha, iš jo žem s kio
naudmenos sudaro 93,37 t kst. ha arba 62,9 proc. visos žem s. Statiskos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s duomenimis 2007 m. sausio 1 d. vis tip ki skai ius rajono
savivaldyb je buvo 6487, o kinink
ki - 6473. Pagal šiuos rodiklius rajono savivaldyb
pirmauja Kauno apskrityje. Savivaldyb je vyrauja smulk s kiai, pusiau nat riniai kiai, kuri
dydis nuo 2-5 ha ir 5-10 ha, 2007 m. sudar daugiau kaip 62 proc. Vis tip
ki vidutinis kio
dydis rajono savivaldyb je nuo 2005 m. did jo ir 2007 m. pasiek 14,8 ha. Tai didžiausias rodiklis
visoje Kauno apskrityje.
Žem s kio subjekt veikla vairi. Palankios klimatin s s lygos, geografin pad tis,
pakankamai aukštas žem s našumas rajono savivaldyb je leidžia pl toti augalininkyst ir
gyvulininkyst . Bendros žem s kio produkcijos pagamintos visuose rajono savivaldyb s
kiuose vert 2006 m. siek 142 mln. lit . Tai tre ias rodiklis visoje Kauno apskrityje. Pla iai
paplitusi pieno gamyba. Yra 3 kiai, kurie kuria specializuotus pieno kius, atitinkan ius ES
reikalavimus. Rajono savivaldyb pasižymi ir dideliu ekologini
ki skai iumi. 2008 m. j
skai ius išaugo iki 141. Rajono savivaldyb je yra viena sertikuota ekologin s žuvininkyst s (UAB
„Raseini žuvininkyst “) bei m sos perdirbimo (A.Žilien s I ) mon . 5 rajono savivaldyb s
kininkai dalyvavo vairiose SAPARD programos projektuose, ( sisavino ~3 mln. lit paramos).
Lietuvos 2004 - 2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) priemoni parama
ki modernizavimui pasinaudojo 10 kinink ir viena žem s kio bendrov . Bendra ES
paramos pagal ši BPD priemon suma 5,17 mln. lit . 15 kinink pasinaudojo parama pagal
BPD jaun
kinink sik rimo priemon . Rajono savivaldyb s jauniesiems kininkams skirta
1,24 mln. lit paramos.
Turizmas
Raseini rajono savivaldyb šiuo metu galima apib dinti kaip lokalaus ir proginio
turizmo krašt . Pagal Kauno apskrities bendrojo plano (2007 m.) duomenis, turist ,
atvykstan
Kaun , kiekis yra beveik tris kartus didesnis nei turist , atvykstan
kitas
apskrities savivaldybes. Lietuvai tapus ES nare, padid jo ir toliau did s turist iš ES šali
srautas, o turist srautas iš Rusijos ir kit NSV šali pastaraisiais metais kiek sumaž jo d l to,
kad ši šali turistams reikalingos vizos. Analizuojant 2007 m. sausio 1 d. duomenis, matyti
teigiama dinamika – lyginant 2006 m. su 2004 m. rajono savivaldyb s apgyvendinimo mon se
apgyvendint sve
skai ius padid jo daugiau kaip tris kartus, užsienie
beveik du kartus.
Nors numeri ir viet užimtumas Raseini rajono viešbu iuose per 2004 – 2006 met laikotarp
padid jo 3,2 proc. punkto, ta iau lyginant su Kauno apskrities ir visos šalies vidurkiu jis buvo
beveik 2,5 karto mažesnis.
2008 m. pradžioje rajono Savivaldyb je veik 10 sve , nakvyn s paslaug nam bei
moteli , 11 kaimo turizmo sodyb , 2 poilsiaviet s, 4 stovyklaviet s. Turistus ir lankytojus gali
priimti 6 maitinimo staigos, net 5 iš j veikia Raseini mieste. Ypa spar iai auga kaimo
turizmo sodyb skai ius.
Kaip ir visoje Lietuvoje, Raseini rajono savivaldyb je nepakankamas turizmo sektoriaus
pl tros finansavimas, silpnas nauj konkurencing turizmo produkt k rimas. Pozityvios
informacijos apie Raseini rajono savivaldyb stoka mažina jos patrauklum . Nors rajono
Savivaldyb kiekvienais metais didina l šas vaizdžio gerinimui, ta iau ši l
nepakanka.
Rajono savivaldyb s turizmo sektoriuje per l tai yra kuriama infrastrukt ra, netolygi
turizmo paslaug sektoriaus pl tra, tik pradedamas formuoti Raseini krašto kaip ne tik
regionin s, bet ir nacionalin s reikšm s turizmo arealo vaizdis, neišpl tota dvira
ir vandens
turizmo tras infrastrukt ra, neintegruota rajono savivaldyb s turizmo sektori didel kult ros
ir gamtos paveldo objekt dalis, sud tingos rajono savivaldyb s pakraš , kuriuose yra nemažai
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turizmui svarbi objekt , pasiekiamumo s lygos turistams. Šiuo metu rajono Savivaldyb gali
pasi lyti turistams ir lankytojams kelis nacionalinius (dvira
trasa: Vilkija – Tytuv nai – Kelm ,
vandens turizmo trasa Dubysos upe) ir keliolika regionin s reikšm s turizmo maršrut .
Autoturizm , turizm dvira iais stabdo tai, kad gražiausiomis Raseini rajono savivaldyb s
vietomis tenka važiuoti žvyrkeliais, tr ksta dvira
tak , n ra dvira
nuomos punkt . Svarbi
reikšm informacijos skleidimui apie Raseini rajono savivaldyb s traukos objektus, maršrutines
trasas, lankytinas vietas turi Turizmo informacijos centras, kur planuojama steigti 2008 m. už ES
strukt rini
fond
l šas renovuotame buvusi
Raseini
arešto nam
kiniame administraciniame pastate. Šiuo metu dal rajono savivaldyb s turist ir lankytoj aptarnauja
Dubysos regioninio parko informacinis centras.

Nuotraukoje: R.Anulio kaimo turizmo sodyba „Kiršnov ”

Nuotraukoje: Kaimo turizmo ir poilsio kompleksas „Rokyn “

Nuotraukoje: Kaimo turizmo sodyba „Karpyn

Didesnei turist traukai rajono savivaldyb je tr ksta aktyvaus poilsio, pramog objekt bei
nakvyn s viet . Turizmo pl trai takos turi gamtini ištekli - mišk , upi , ežer , vaizding
kraštovaizdži parengimas lankymui ir rekreacijai, tod l rajono Savivaldybei ypa svarbu skirti
šas gamtini turizmo ištekli tvarkymui. Nors Lietuvos teritorijos bendrajame plane (2002 m.)
Raseini r. sav. vardijama tik kaip regioninio turizmo ir rekreacijos prioriteto teritorija, ta iau
rajono savivaldyb s turizmo ištekliai ir pl tros potencialas yra labai didelis. Tod l tinkamai
planuojant turizmo maršrutus, kuriant vieš
turizmo infrastrukt , lankytoj ir turist
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pagaus
Šiluvoje, Maironio gimtin je, Pasandravio draustinyje, S.Stanevi iaus sodyboje
muziejuje. Molav
piliakalni areale but galima rengti teatralizuot rengini kompleks su
pramogomis, riteri kov turnyrais ir t.t.
Remiantis Lietuvos Nacionalini dvira
tras sistemos koncepcija (2005 m.), Dubysos
regioninio parko teritorija patenka nacionalin s dvira
trasos Vilkija - Tytuv nai - Kelm
atkarp , kurios ilgis yra 100 km. Jos infrastrukt ra bus pl tojama padedant valstybei. Pagal 2006 m.
parengt nacionalini vandens tras vystymo koncepcij , kuri patenka ir Dubysos up s vandens
maršrutas, kuris bus taip pat pl tojamas su valstyb s pagalba.
Dar didesnes galimybes viso turizmo sektoriaus pl trai rajono savivaldyb je atveria Šiluvos
traukimas nacionalin Jono Pauliaus II piligrim maršrut bei numatoma 2011-2013 m. Raseini
hipodromo infrastrukt ros pl tra. 2007 m. Vyriausyb patvirtino Jono Pauliaus II piligrim kelio
program 2007— 2013 metams. š keli sujungti objektai, kuriuose lank si Lietuvoje 1993 m.
vieš s popiežius Jonas Paulius II, arba kurie vienaip ar kitaip susij su jo veikla. Šiuos objektus
numatoma pritaikyti piligrim reikm ms, kad juose lankydamiesi piligrimai ir turistai gal
rasti
reikaling vieš infrastrukt . Jono Pauliaus II piligrim keli traukta Šiluvos Šv . Mergel s
Marijos Gimimo bazilika ir Šiluvos Šv . Mergel s Marijos Apsireiškimo koply ia, bei tarp j esanti
teritorija.
2008 m. LR kio ministerijos užsakymu parengtoje Lietuvos hipodrom pl tros studijoje
pažymima, kad vystant Lietuvoje valstyb s remiam nacionalin s ir regionin s reikšm s
hipodrom tinkl 2008-2013 metais, rekomenduojama prioritet kartu su kitais 4 hipodromais teikti
ir Raseini hipodromo, kaip vidurio Lietuvos regiono reikšm s, infrastrukt ros modernizavimui.
Jo infrastrukt ros pl tra yra rekomenduojama d l palankios hipodromo geografin s pad ties bei
jau turim žirg lenktyni organizavimo tradicij . Raseini hipodromo infrastrukt ros vystimasis
taip pat gal
tapti ir viena iš priemoni , turizmo verslo sezoniškumui mažinti, o taip pat tapt
paskatinimu apgyvendinimo, viešojo maitinimo bei dalykinio turizmo sektori pl trai rajono
savivaldyb je.
Atsižvelgiant Raseini rajono savivaldyb s turim turizmo ir rekreacijos potencial , ES ir
valstyb s paramos galimybes nacionalin s reikšm s turizmo pl tros projektams, piligriminis
turizmas išskirtas kaip atskiras savivaldyb s pl tros prioritetas iki 2020 met .
Rajono savivaldyb s pl tros iki 2020 met strateginiame plane piligriminio turizmo bei
verslo pl tros skatinimui yra numatytas tre ias prioritetas, jo tikslai, uždaviniai ir priemon s:
3.1. Tikslas: Sudaryti tinkamas s lygas pl toti piligrimin bei kitas turizmo formas rajone
Uždavinys 3.1.1. Pl toti piligriminio, kult rinio, kaimo, aktyvaus poilsio, vandens turizmo pl trai reikaling
infrastrukt
Priemon

Pasiekimo indikatorius

3.1.1.1. Sutvarkyti ir rengti
rekreacines teritorijas, vieš sias
erdves (miesto park , zon prie
Prabaudos tvenkinio, Raseini m.,
prie Dubysos up s Ariogalos m. bei
papl dimius Daugod k. ir
Ariogalos m., prie Dubysos up s ir
kt.)
3.1.1.2. rengti vandens turizmo
trasas Dubysos upe ir kit
infrastrukt

Sutvarkyt teritorij s rašas ir
plotas (ha),
rengt p
tak , poilsio
aikšteli , suoliuk ir kt. skai ius

rengtos vandens turizmo trasos
ilgis (km)

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

2009-2011
2012-2015

RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius

2009-2011

RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius,
Dubysos regioninio
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3.1.1.3. rengti pažintini turistini
tras ir apžvalgos aikšteli tinkl
Dubysos regioniniame parke

rengt tras ir aikšteli Dubysos
regioniniame parke skai ius ir ilgis
(km)

2012-2015

3.1.1.4. Pl toti dvira
turizm
rajone rengiant dvira
trasas bei
reikaling infrastrukt
3.1.1.5. rengti p
takus rajono
savivaldyb je

rengt dvira
ilgis (km)

tras skai ius ir j

2012-2015

rengt p
ilgis (km)

tak skai ius ir j

3.1.1.6. rengti b gimo, slidin jimo
trasas ir poilsio zonas prie Sujaini
tvenkinio
3.1.1.7. Dalinai finansuoti
motokroso bei slidin jimo tras
rengim
3.1.1.8. rengti turizmo
informacinius stendus Raseini ,
Ariogalos miestuose bei kituose
rajono miesteliuose
3.1.1.9. Rekonstruoti ir/ar pastatyti
bei rengti pramog , sveikatingumo
centrus ir žirg sporto (hipodromo)
kompleksus

rengtos b gimo, slidin jimo trasos
ilgis (km) ir poilsio zonos dydis

2012-2015

rengta motokroso bei slidin jimo
tras skai ius ir ilgis (km)

2012-2015

rengt turizmo informacini
stend skai ius

Rekonstruot ir/ar pastatyt
pramog , sveikatingumo centr
skai ius,
Pastatytas, rekonstruotas ir rengtas
žirg sporto (hipodromo)
kompleksas, teikiam paslaug
skai ius

2012-2015

parko direkcija
RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius,
Dubysos regioninio
parko direkcija
RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius
RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius
RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius
RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius

2009-2011

RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius

2009-2011
2012-2020

RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius,
privatus sektorius

Uždavinys 3.1.2. Išsaugoti ir pritaikyti kult ros paveldo objektus turizmo poreikiams
Priemon

Pasiekimo indikatorius

3.1.2.1. Sutvarkyti Šiluvos istorin
urbanistin miestelio dal ir
pritaikyti piligriminio turizmo
reikm ms
3.1.2.2. gyvendinti Jono Pauliaus II
piligrim kelio projekt ir sukurti
turist lankymui reikaling
infrastrukt
3.1.2.3. Pasirengti Žemaitijos krikšto
600 met jubiliejaus renginiams bei
sutvarkyti piligriminio turizmo
objektus
3.1.2.4. Parengti ir gyvendinti
ilgalaik kult ros paveldo objekt
(archeologijos, istorijos, bažny ,
dvar ir kt.) remonto-restauravimo
ir pritaikymo viešajam turizmui
program

Sutvarkytas ir paruoštas lankymui
objektas

3.1.2.5. Skatinti Raseini r.
savivaldyb je esan
dvar
restauravim ir pritaikym viešajam
turizmui
3.1.2.6. Sukurti kompiuterin

Sutvarkytos ir paruoštos turist
lankymui infrastrukt ros objekt
rašas ir skai ius
Parengt turist lankymui objekt
rašas

Parengta programa,
restauruot ir pritaikyt viešajam
turizmui objekt skai ius

Restauruot dvar skai ius

Sukurta elektorin duomen baz

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

2009-2010

RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius

2009-2011

RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius

2009-2011
2012-2017

RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius

kasmet

2009-2020
2016-2020

RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius

RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius
RRSA Architekt ros
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duomen baz , akumuliuojan
kraštotyrin , muziejin medžiag ir
kit informacij apie rajon ir jo
kult ros paveld
3.1.2.7. Pastatyti kelio ženklus ir
informacines nuorodas kult ros
paveldo objektus
3.1.2.8. Sutvarkyti buvusi Raseini
arešto nam komplekso teritorij ir
pritaikyti turizmo reikm ms

ir urbanistikos
skyrius

Pastatyt kelio ženkl ir nuorod
skai ius

2009-2011

Sutvarkyta teritorija
2009-2011

3.1.2.9. Sutvarkyti Molav
piliakalnio kompleks ir pritaikyti
turizmo reikm ms

Sutvarkytas piliakalni kompleksas

3.1.2.10. Organizuoti tautinio
paveldo (architekt ros ir tradicini
amat ) tyrin jimo ekspedicijas

Organizuot tautinio paveldo
tyrin jimo ekspedicij skai ius

2009-2011

Uždavinys 3.1.3. Padidinti turizmo paslaug ir produkt

2009-2020

RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius
RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius,
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo
skyrius
RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius, Strateginio
planavimo,
investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius
RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius, Kult ros,
švietimo, sporto ir
jaunimo reikal
skyrius

vairov bei kokyb

Priemon

Pasiekimo indikatorius

3.1.3.1. Parengti naujus turizmo
maršrut aprašymus
3.1.3.2. Inicijuoti kult rinio,
piligriminio turizmo maršrut
traukim nacionalinius kult rinio
turizmo maršrutus
3.1.3.3. Remti vietos amat
atgaivinim ir populiarinim bei j
panaudojim turizmo pl trai

3.1.3.4. Skatinti rajono savivaldyb s
gyventojus ir verslininkus teikti
kokybiškas, naujoviškas turizmo
paslaugas, rengiant seminarus,
konferencijas ir gerosios patirties
main vizitus ir dalyvaujant
parodose
3.1.3.5. Bendradarbiaujant su vietos
ir valstyb s institucijomis, verslo
strukt romis skatinti piligrimin ,
ekologin turizm (piligrim parko
rimas miške, rekreacinio labirinto
rengimas)

28

STRATEGINIS PLANAS. SANTRAUKA

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

Buklet skai ius

2009-2011
2012-2015

traukt rajone lankom objekt
nacionalinius maršrutus s rašas ir
skai ius

2009-2011

Turizmo
informacijos centras,
Vš RVIC
Turizmo
informacijos centras,
Vš RVIC

Atgaivint sen
amat s rašas ir
skai ius, paremt vietini amat
pl tros projekt skai ius

2009-2020

Teikiam nauj
rašas

2009-2020

turizmo paslaug

Sukurt nauj objekt skai ius

2009-2020

Turizmo
informacijos centras,
Vš RVIC, Raseini
krašto istorijos
muziejus, Raseini
no kult ros ir
sporto centras
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo
skyrius,
Vš RVIC

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo
skyrius, Dubysos
regioninio parko
direkcija, privatus
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sektorius
Uždavinys 3.1.4. Sukurti turizmo pl trai palank rajono savivaldyb s, kaip piligrimyst s centro, vaizd ir vystyti
turizmo rinkodar
Priemon
Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo laikas
Atsakinga institucija
3.1.4.1. Remti turizmo informacijos
centro veikl , didinant teikiam
paslaug efektyvum

kurtas turizmo informacijos centras
2009-2011

3.1.4.2. Didinti turizmo informacijos
centro informavimo paslaug
efektyvum
3.1.4.3. Sukurti rajono turizmo
galimybes pristatan ios interneto
svetain lietuvi , angl , vokie
ir
lenk kalbomis kalbomis
3.1.4.4. Kas dvejus metus išleisti
informacinius leidinius („Raseiniai
– piligrimyst s centras“, „Kaimo
turizmo sodybos“ ir kt.), turistinius
žem lapius, tinklalapyje – paveldo
objekt panoramas

Parengt leidini skai ius ir
leidini tiražas

3.1.4.5. Rengti ir teikti kasmet
informacij apie rajon ir turizmo
paslaugas šalies turizmo
kataloguose, spaudoje ir kitose
komunikacijos priemon se
3.1.4.6. Kasmet pristatyti Raseini
krašt respublikin se bei
tarptautin se parodose

Pateiktos informacijos vairiuose
šaltiniuose skai ius

2009-2020

Sukurta turizmo informacijos
interneto svetain

2009-2011

Parengti turizmo lediniai, j tiražas

2009-2020

RRSA Ekonomikos,
kio ir turto
valdymo skyrius,
Vš RVIC
Turizmo
informacijos centras,
Vš RVIC
Turizmo
informacijos centras,
Vš RVIC
Turizmo
informacijos centras,
Vš RVIC,
RRSA Architekt ros
ir urbanistikos
skyrius,
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo
skyrius

2009 - 2020

Turizmo
informacijos centras,
Vš RVIC

2009-2020

Turizmo
informacijos centras,
Vš RVIC

Parod , kuriose dalyvauta skai ius,
besidomin
rajonu asmen ir
organizacij skai ius

3.2. Tikslas. Sudaryti palankias s lygas smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios, aplink tausojan ios
pramon s pl trai
Uždavinys. 3.2.1. Gerinti smulkiojo ir vidutinio verslo s lygas bei teikiam verslui vieš
Priemon

Pasiekimo indikatorius

3.2.1.1. Parengti SVV pl tros
rajone program , išskiriant
prioritetines versl sritis ir
teikiamas paslaugas
3.2.1.2. Pl toti
bendradarbiavim tarp vietos
savivaldos, valstybini
institucij , versl vienijan
organizacij , organizuojant
reguliarius atstov
susitikimus, susijusius su
vieš
paslaug , teikiam
verslui, kokybe ir pl tra

Parengta rajono SVV pl tros
programa.
Išskirt rajono prioritetini
SVV sri
s rašas
Suorganizuot susitikim ir
juose dalyvavusi institucij
skai ius.
Analizuot ir išspr st verslo
pl tros klausim skai ius ir
rašas

Pasiekimo laikas

paslaug kokyb
Atsakinga institucija

2009-2010

RRSA Ekonomikos, kio
ir turto valdymo skyrius,
Vš RVIC

kasmet

RRSA Ekonomikos, kio
ir turto valdymo skyrius,
Vš RVIC

______________________________________________________________________________

RASEINI

RAJONO SAVIVALDYB S PL TROS IKI 2020 MET

3.2.1.3. Parengti mokes
lengvat teikimo naujai
besikurian ioms mon ms
tvark ir teikti lengvatas
vadovaujantis šia tvarka
3.2.1.4. Teikti param rajono
verslininkus vienijan ioms
organizacijoms pagal parengt
ir patvirtint SVV r mimo
tvark
3.2.1.5. Parengti informacinius
leidinius, pranešimus apie
rajono SVV mones ir verslo
galimybes rajone, SVV
paramos ir konsultavimo
institucijas ir nuolat vykdyti
informacijos sklaid apie SVV
paramos ir konsultavimo
institucijas, j teikiamas
paslaugas, mokymus,
pristatyti SVV mones
parodose
3.2.1.6. Kartu su verslo
organizacijomis dalyvauti
nacionalin se ir ES šalyse
rengiamose verslo patirties
main misijose bei periodiškai
(kas antri metai) organizuoti
verslo parod rajono
savivaldyb je
3.2.1.7. Organizuoti geriausi
rajono SVV moni konkursus,
viešinti teigiamus rajono verslo
pavyzdžius Savivaldyb s ir
Vš Raseini verslo
informacijos centro
tinklalapiuose
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Parengta mokes
lengvat
teikimo tvarka, mokes
lengvatomis pasinaudojusi
moni skai ius
Parengta SVV r mimo tvarka,
param gavusi verslo
organizacij skai ius,
skirt paramos l
dydis

Parengt informacini
leidini , pranešim , straipsni
bei parod , kuriose dalyvauta,
skai ius, šaltini , kuriuose
vykdyta informacijos sklaida,
rašas

Verslo misij , kuriose
dalyvauta, skai ius,
rajonin s verslo parodos
dalyvi ir lankytoj skai ius

Konkurs skai ius ir
juose dalyvavusi verslo
moni skai ius, viešinimo
priemoni skai ius

2009-2011

kasmet

RRSA Ekonomikos, kio
ir turto valdymo skyrius

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius

kasmet

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
Vš RVIC

2009-2020

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
Vš RVIC

2009-2020

RRSA Ekonomikos, kio
ir turto valdymo skyrius,
Vš RVIC

Uždavinys. 3.2.2. Sudaryti s lygas modernios ir aplink tausojan ios pramon s pl totei, vietos ir užsienio
investicijoms
Priemon
Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo laikas
Atsakinga institucija
3.2.2.1. Nuolat atnaujinti
internete (www.raseiniai.lt ir
www.krda.lt) pateikiam
informacij verslo subjektams
bei rengti leidinius apie
investavimo galimybes rajono
savivaldyb s teritorijoje
3.2.2.2. Užtikrinti metodin s
pagalbos ir informacijos
teikim vietos ir užsienio
investuotojams
bendradarbiaujant su Vš
Kauno regiono pl tros agent ra
bei Vš Raseini verslo
informacijos centru

Atnaujintos verslo informacijos
skai ius, parengt leidini
verslo subjektams skai ius

Teikiamomis paslaugomis
pasinaudojusi
potenciali
investuotoj skai ius

2009-2020

2009-2020

RRSA Strateginio
planavimo, investicij ,
projektavimo ir projekt
valdymo skyrius, Vš
RVIC

RRSA
Strateginio planavimo,
investicij , projektavimo
ir projekt valdymo
skyrius, Vš RVIC
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3.2.2.3. Bendradarbiauti su
susigiminiavusiais užsienio
šali miestais, pasirašant
susitarimus d l informacijos
pasikeitimo (nuorod
savivaldybi tinklalapiuose,
žiniasklaidos atstov misij ),
pristatant investavimo
galimybes Raseini r.
savivaldyb je
3.2.2.4. Inicijuoti dujotiekio
tinkl rengim Raseini
rajono savivaldyb s teritorijoje
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Suorganizuot susitikim
skai ius
Parengt ir kartu su Vš
Lietuvos ekonomin s pl tros
agent ros leidiniais išplatint
informacini pranešim
skai ius

2009-2020

rengt tinkl ilgis (km)

Uždavinys 3.2.3. Pagerinti turizmo ir verslo pl tr s lygojan

2016-2020

RRSA Ekonomikos, kio
ir turto valdymo skyrius,
Vš RVIC,

RRSA Ekonomikos, kio
ir turto valdymo skyrius

susisiekimo infrastrukt

Priemon

Pasiekimo indikatorius

3.2.3.1. Išasfaltuoti vietin s
reikšm s žvyrkelius, vietin s
reikšm s kelius bei gatves su
žvyro ir grunto danga

Išasfaltuot žvyrkeli s rašas ir
ilgis (km)

3.2.3.2. Išasfaltuoti ir rengti
privažiuojamuosius kelius prie
turizmo objekt

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

kasmet

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius

rengt keli ilgis (km),
objekt , prie kuri naujai
rengti ir išasfaltuoti keliai,
rašas

2009-2020

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius

3.2.3.3. rengti Raseini miesto
aplinkkelius

rengt aplinkkeli skai ius ir
ilgis (km)

2009-2020

3.2.3.4. Atnaujinti, gerinti
gatvi , šaligatvi bei p
tak dangas ir esant poreikiui
rengti naujus šaligatvius

Rekonstruot gatvi bei
šaligatvi s rašas ir ilgis (km),
rengt nauj šaligatvi ilgis
(km)

kasmet

3.2.3.5. rengti transporto
priemoni laikino ir nuolatinio
parkavimo (stov jimo) aikšteles
Raseini mieste

rengt transporto priemoni
laikino ir nuolatinio parkavimo
aikšteli skai ius

3.2.3.6. Atnaujinti Raseini r.
savivaldyb s viešojo transporto
priemoni park
3.2.3.7. Rekonstruoti Raseini
autobus stot

sigyt nauj transporto
priemoni skai ius per metus

2012-2015

2009-2012

Rekonstruota autobus stotis
2009-2011

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius
RRSA Ekonomikos, kio
ir turto valdymo
skyrius, UAB „Raseini
autobus parkas“
RRSA Ekonomikos, kio
ir turto valdymo
skyrius, UAB „Raseini
autobus parkas“
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4 PRIORITETAS. ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA
Transporto infrastrukt ra
Raseini rajono savivaldyb s transporto infrastrukt ros pl tra turi dideli galimybi .
Rajono savivaldyb kerta dvi valstybin s reikšm s automagistral s (E85 ir E77) su gera keli
danga, neblogai išvystyta pakel s infrastrukt ra. Vakarin je rajono savivaldyb s dalyje yra
tarptautinio geležinkelio Ryga – Tilž (Sovetskas) atšaka. Ta iau rajono savivaldyb s
poreikiams geležinkelio atšaka mažai išnaudojama. Palyginti netolimas šalies viduryje,
Karm lavoje (Kauno r.), esantis oro uostas.

Nuotraukoje: Lyduv
geležinkelio tiltas ilgiausias (599 m) ir aukš iausias (42 m) Lietuvoje

Svarb vaidmen Raseini rajono savivaldyb je vaidina lygiagre iai, naujajai KaunasKlaip da autostradai lik s senasis Žemai
plentas, su nebloga kelio danga. Kaimo gyvenviet s
ir miesteliai naudojasi juo lokaliems vidiniams ryšiams palaikyti. Rajono savivaldyb je yra
vienas tankiausi valstybini keli tinklas Kauno apskrityje . Savivaldybei tenka didžiausia
Kauno apskrityje žvyruot regionini ir valstybini keli dalis (67 proc. ir 42 proc.), kuri
bendras ilgis – 965,5 km.
Nors valstybiniai keliai gerai integruoja rajono savivaldyb Lietuvos ir tarptautin keli
tinkl , ta iau tuo pa iu kelia urbanistines ir susisiekimo problemas Raseini miesto susisiekimo
sistemoje. Rajono savivaldyb je individuali transporto priemoni skai iaus augimas viršija
respublikos rodiklius, tod l tolimesnis j skai iaus did jimas ir eismo intensyvumo augimas
reikalauja nauj gatvi jung
bei gatvi tinklo pl tros sprendim . Eismo auto vyki
skai iumi rajono savivaldyb “pirmauja” Kauno apskrityje (17 proc. visos apskrities
auto vyki ). Be to, Raseini ir Ariogalos miestuose nepl tojamas dvira
ir p
tak
tinklas. Visa tai neigiamai veikia eismo dalyvi saugum ir daro neigiam poveik aplinkai.
Vietini keli ir gatvi dangos kokyb yra dar viena didel problema. Gatvi dangos
reikalauja spartesnio renovavimo, nes žvyrkeliai Ariogalos mieste sudaro daugiau kaip 30 proc.
gatvi , Raseini mieste jie sudaro 11 proc. gatvi , o kaimo gyvenviet se žvyras bei gruntas
dengia dar daugiau gatvi , pvz. Betygalos, Girkalnio, Raseini kaimiškoje seni nijose sudaro
beveik 50 proc., o Kalnuj net 90 proc. Tai neigiamai takoja susisiekimo greit tarp seni nij
kaim ir seni nijos centro, eismo saugum , poveik aplinkai.
Kadangi Raseini rajono savivaldyb yra kaimiška, keli tinklo b kl galima laikyti
labai svarbiu vietos pl tros veiksniu. Kauno apskrities bendrajame plane (2007 m.) nustatytos
blogiausiai apr pintos transporto ryšiais apskrities teritorijos yra b tent Raseini rajono
savivaldyb je. Rajono savivaldyb s teritorijos bendrojo plano (2007 m.) erdvinio modelio
koncepcijoje si loma modernizuoti rajono savivaldyb s autokeli tinkl , papildant j naujais
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traktais: Raseiniai-Betygala-K dainiai, Betygala–Berteškiai–Kaulakiai–Katauskiai–Lyduv nai.
Labai svarbus rajono savivaldybei ir visai šaliai b
kelias iš Kauno Šiaulius, pro Ariogal –
Betygal –Šiluv . D l keli tinklo modernizavimas šiomis kryptimis tarnaut žymiai išaugusiam
tranzitini keleivi skai iui. Be to šie traktai leist likviduoti užkampi status didelei, bet labai
daug turistini objekt turin iai, rajono savivaldyb s teritorijos daliai, esan iai už Dubysos
up s.

Nuotraukoje: Dubysos up ties Ariogala,
Raseini rajono savivaldyb

Remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos planais iki 2010 m., numatoma
rekonstruoti šalies regionini ir vietini keli tinkl , ta iau Raseini rajono savivaldybei
tenkan ios l šos visiškai netenkina net minimali vis rajono savivaldyb s poreiki , tod l dal
, gyvendinant pl tros strateginiame plane numatytus susisiekimo gerinimo uždavinius,
numatoma skirti ir iš Savivaldyb s biudžeto ar paskolos l
.
Inžinerin infrastrukt ra
Dabartiniu metu Raseini rajono savivaldyb je n ra gamtini duj tiekimo sistemos.
Magistralinio dujotiekio linijos statyba AB ,,Lietuvos dujos“ planuose numatyta po 2009 m.
Raseini bei Ariogalos miest ir dalies kaimo gyventoj savo poreikiams tenkinti naudoja
suskystintas dujas.
Panaudojant ES fond ir rajono Savivaldyb s l šas, sprendžiama kaimo gyventoj
apr pinimo geros kokyb s geriamuoju vandeniu problema. Centralizuoti vandentiekio ir nuotek
tinklai rajono savivaldyb s gyvenviet se ple iami jau užstatytus ir apgyvendintus individuali
gyvenam
nam kvartalus. Raseini mieste veikia centralizuoto vandens tiekimo sistema, kurios
paslaugomis naudojasi apie 72 proc. miesto gyventoj , kuriems tiekiamo vandens kokyb atitinka
higieninius reikalavimus. Ta iau Raseini miesto vandentiekio sistema n ra pakankamai išvystyta.
Dalyje miesto kvartal vandentiekio tinkl n ra. Vandens tiekimas gyvenviet se, turin iose
daugiau kaip 500 gyventoj (nuo 2009 m. – daugiau kaip 2000 gyventoj ) vykdomas pagal
Nemuno vidurupio baseino valstybin strategin plan , kur eina vandens tiekimo, vandens
kokyb s gerinimo bei nuotek tvarkymo priemon s. Vandentvarkos dalinis sutvarkymas atliktas
Šiluvos miestelyje, Kalnuj , Gabši , Norg , Ramon , Gruzdišk s kaimuose.
Raseini mieste yra centralizuoto buitinio nuotakyno sistema, kurios bendras ilgis yra 50
km. Ja naudojasi 66 proc. miesto gyventoj . Ta iau iki norminio lygio išvaloma tik 20 proc. vis
rajono savivaldyb s nuotek , tod l b tina pl sti centralizuotus nuotek
tinklus kaimo
gyvenviet se. Didel rajono savivaldyb s problema yra šachtiniai šuliniai (apie 40 proc. vandens
vartotoj jais naudojasi), kuriuose vanduo yra itin prastos kokyb s, tod l b tina pl sti centralizuoto
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vandens tiekimo tinkl . Opi problema yra m šlo ir srut tvarkymas, nes teršiami gruntiniai, ir
paviršiniai vandenys rajono savivaldyb s gyvenviet se ir kaim teritorijose. Be to, kaimo
gyvenvie , kuriose yra aukštas gruntinio vandens lygis, neveikia drenažin s sistemos. Neišspr sti
paviršini (lietaus) nuotek valymo rengini statybos klausimai. Lietaus nuotek sistema
netenkina dabartinio poreikio bei neatitinka jai keliam reikalavim . Ši sistem b tina visiškai
inventorizuoti, išanalizuoti esam pad , ir parengti planus d l renovacijos bei nauj tinkl
klojimo.
Siekiant spr sti aukš iau min tas problemas pl tros iki 2020 met strateginiame plane yra
numatytas atskiras uždavinys „Pl toti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas“, kuris bus
gyvendinamas atsižvelgiant ir šiuo metu rengiam vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo
infrastrukt ros pl tros plan .
Pagrindin problema rekonstruojant melioracijos sistemas, tvarkant griovius, pralaidas ir
žiotis ir vykdant kitus melioracijos darbus, yra finansini l
tr kumas, nors melioracijos darb
apimtys rajono savivaldyb je kasmet augo. Valstyb s skiriamos l šos melioracijos statini
remontui ir rekonstrukcijai daugiausiai nukreipiamos žem s kio paskirties žem je esan
rengini remont , o rajono savivaldyb s gyvenviet se melioracijos statini b kl kasmet blog ja.
Sausinam žemi plotas 2008 m. sausio 1 d. buvo 100 806 ha, iš j drenažu – 90 965,4 ha.
Esama elektros energijos tiekimo b kl rajono savivaldyb je vertinama, kaip pakankamai
moderni, tod l elektros energijos tiekimo paj gumai yra pakankami, net ir esant numatomam
elektros suvartojimo did jimui.
Centralizuota šiluma rajono savivaldyb je tiekiama Raseiniuose, Ariogaloje ir Vidukl je.
Bendras šilumos tinkl ilgis - 20.6 km, iš j : Raseini mieste - 13.8 km; Ariogaloje - 5.1 km,
Vidukl je - 1.7 km. Investicijos rajono savivaldyb s šilumos
nuo 2002 m. iki 2007 m. padid jo
daugiau kaip du kartus. Esam rajono savivaldyb je centralizuotos šilumos tiekimo b kl b tina ir
toliau gerinti, rekonstruojant šilumos tiekimo tinklus, modernizuojant katilini rang . Rajono
savivaldyb taip pat skatina daugiabu
nam renovacij , siekiant sumažinti šilumos suvartojim ,
sudeginamo kuro kiek bei aplinkos tarš .
Telekomunikacij paslaugas rajono savivaldyb je teikia visi pagrindiniai ryšio operatoriai.
Paskutiniu metu sumaž jo besinaudojan
laidinio telefono ryšiu. Pašto siunt , spaudos
prenumeratos, išmok ir kitas paslaugas teikia AB „Lietuvos paštas“. Pašto teikiamos paslaugos
gyventoj poreikius patenkina, ši paslaug reikšm tarp gyventoj ir organizacij nemaž ja.
Aplinkosauga
Viena iš opiausi aplinkos apsaugos problem ne tik Raseini rajono savivaldyb je, bet ir
visoje Lietuvoje, kuriai spr sti artimiausiu metu teks skirti ypatingai daug pastang ir l , šiuo
metu yra atliek tvarkymas. Komunalini atliek kaupimas s vartynuose kol kas yra pagrindinis
atliek tvarkymo b das. Raseini rajono savivaldyb je yra 19 s vartyn , kuri bendras plotas
31,48 ha. Dauguma ši s vartyn neatitinka minimali aplinkosaugini bei higienini reikalavim
ir j naudojimo kontrol per silpna. Didžioji dalis s vartyn yra nerekultivuoti ir toliau teršia
aplink bei darko kraštovaizd . Tai didel ekologin problema ir gr sm verslui, ypa turizmo
vystymui rajono savivaldyb je. Didžiausi atliek dal sudaro mišrios komunalin s bei geležies ir
plieno atliekos. Didžiausi terš jai yra statybos ir remonto, gamybos mon s. Rajono savivaldyb je
pagal numatyt ir suderint schem jau yra rengta 118 antrini žaliav surinkimo aikšteli .
Raseini mieste, daugelyje miesteli ir didesniuose kaimuose komunalin s atliekos surenkamos
centralizuotai. Siekiant pagerinti atliek tvarkym rajono gyvenviet se ir toliau bus ple iama ši
atliek surinkimo infrastrukt ra, nes augant ekonomikai ir vartojimui, komunalini atliek
kasmet daug ja. Atliek tvarkymo problemos taip pat sprendžiamos dalyvaujant Kauno region
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atliek tvarkymo programoje. Andrušai
s vartynas bus pertvarkytas
atliek r šiavimo
aikštel . Atliek tvarkymo problem sprendimui yra skirta didel dalis 4 prioriteto priemoni .
Gyvenamasis b stas ir patogumai
Raseini rajono savivaldyb pagal gyvenamojo b sto patogum rodiklius žymiai atsilieka
nuo Kauno apskrities ir daugumos kit Kauno apskrities savivaldybi vidurkio. Ypa stipriai
rajono savivaldyb atsilieka pagal gyvenamojo b sto apr pinimu vandentiekiu (58,5 proc.
gyventoj turi vandentiek ), kanalizacija (57,6 proc.). Centrin šildym turi 61,9 proc. b st , voni
ar duš 54,1 proc., o karšt vanden tik 36,6 proc. b st . Gyvenamojo fondo patogumai labai
netolyg s – dideli skirtumai mieste ir kaime. 2008 m. sausio 1 d. rajono savivaldyb je buvo 176
šeimos ir asmenys, kuriems buvo reikalingas b stas.
Rajono savivaldyb s pl tros strateginiame plane viešosios infrastrukt ros modernizavimui
ir pritaikymui šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvi kraštovaizdžio ir biologin s
vairov s apsaug , yra numatytas ketvirtas prioritetas, jo tikslai, uždaviniai ir priemon s:
Tikslas 4.1. Sukurti ir gyvendinti šiuolaikišk regiono atliek tvarkymo sistem
Uždavinys 4.1.1. Dalyvauti atliek tvarkymo programose
Priemon

4.1.1.1. Dalyvauti kuriant
Kauno regiono atliek
tvarkymo sistem
4.1.1.2. Dalyvauti regionin je
medicinini atliek tvarkymo ir
švietimo programoje apskrities
lygiu
4.1.1.3. Dalyvauti alternatyvi
atliek tvarkymo metod
(apimant ir atliek deginim )
diegimo programoje
4.1.1.4. Dalyvauti alternatyvi
atliek tvarkymo
infrastrukt ros tobulinimo
programoje

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

Sukurta Kauno regiono atliek
tvarkymo sistema

2009-2013

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius;
Kauno regiono atliek
tvarkymo centras

gyvendint programos
priemoni skai ius

2009-2020

Raseini r.
savivaldyb s
gydytojas

gyvendint programos
priemoni skai ius

2009-2020

RRSA Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

gyvendint programos
priemoni skai ius

2009-2020

RRSA Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

Uždavinys 4.1.2. Sutvarkyti užterštas teritorijas ir nenaudojamus pastatus
Priemon

Pasiekimo indikatorius

4.1.2.1. Tvarkyti praeityje
pažeistas ir užterštas teritorijas
Raseini rajono savivaldyb je
valstybin je žem je

Sutvarkytas užteršt teritorij
plotas (ha)

Pasiekimo laikas

2009-2011

Atsakinga institucija

RRSA Architekt ros ir
urbanistikos skyrius
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4.1.2.2. Parengti Raseini r.
teritorijoje esan
pavojing
atliek sutvarkymo studij ir
dalyvauti nacionalin je j
sutvarkymo programoje

Parengta pavojing atliek
sutvarkymo studija, sutvarkyt
pavojing atliek kiekis (t)

4.1.2.3. Sutvarkyti žem s kio ir
kit vietovi valstybin je
žem je apleist , nenaudojamus
pastatus

Sutvarkyt pastat skai ius ir
plotas (m2)

Tikslas 4.2. Modernizuoti ir pritaikyti vieš
infrastrukt
efektyvi kraštovaizdžio ir biologin s vairov s apsaug

2012-2015

2009-2011

RRSA Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant

Uždavinys 4.2.1. Pl toti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas
Priemon

Pasiekimo indikatorius

4.2.1.1. Pagerinti tiekiamo
vandens kokyb ir pl toti
inžinerinius tinklus (Ariogaloje,
Vidukl je, Berteškiuose,
Girkalnyje ir kt. pagal poreik ir
finansavimo galimybes)

Išpl st ir modernizuot
inžinerini tinkl skai ius ir
ilgis (km)

4.2.1.2. Pastatyti buitini
nuotek valymo renginius

Pastatyt buitini nuotek
valymo rengini skai ius

4.2.1.3. Sutvarkyti paviršini
vanden (lietaus) nuotekas
miestuose ir gyvenviet se

Miesteli ir gyvenvie ,
kuriose sutvarkyta paviršini
vanden (lietaus) nuotek
sistema, skai ius ir ilgis (km)

4.2.1.4. Dalyvauti nacionalin je
asbesto šalinimo programoje,
organizuoti asbesto turin
gamini surinkim

gyvendint programos
priemoni skai ius ir paramos
dydis

4.2.1.5. Atlikti nenaudojam
gr žini inventorizacij ir
inicijuoti j likvidavim

Atlikta inventorizacija ir
nustatyt likviduoti
nenaudojam gr žini skai ius

4.2.1.6. Pl sti vandens tiekimo ir
nuotek tvarkymo inžinerin
infrastrukt
(Betygalos,
Girkalnio valymo renginiai ir
kt. pagal poreik )

Išpl st vandens tiekimo ir
nuotek tvarkymo inžinerini
tinkl ilgis (km)

Pasiekimo laikas

2010-2015

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2010-2015

2009-2020

Atsakinga institucija

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
UAB „Raseini
vandenys“
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
UAB „Raseini
vandenys“
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
UAB „Raseini
vandenys“
RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius
RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
UAB „Raseini
vandenys”
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4.2.1.7 Dalyvauti Nemuno
vidurupio baseino investicini
vandentvarkos projekt
gyvendinime (Ariogalos,
Raseini , Vidukl s
vandentvarkos projektai)

gyvendint investicini
projekt skai ius ir paramos
dydis

4.2.1.8 Dalyvauti nacionalin je
dumblo tvarkymo programoje

gyvendint investicini
projekt skai ius ir paramos
dydis

2009-2011

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
UAB „Raseini
vandenys”

2010-2012

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
UAB “Raseini
vandenys”

Uždavinys 4.2.2. Mažinti energijos s naudas ir oro teršim
Priemon

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

4.2.2.1. Rekonstruoti švietimo,
kult ros, socialin s ir sveikatos
prieži ros ir viešojo
administravimo staig pastatus
ir gyvendinti kitas energijos
taupymo priemones siekiant
padidinti j energetin
efektyvum

Rekonstruot pastat skai ius

4.2.2.2. Teikti param
daugiabu
nam bendrij
energijos taupymo projektams
ir daugiabu
gyvenam
nam atnaujinimui

Atnaujint daugiabu
gyvenam
nam skai ius

4.2.2.3. Modernizuoti katilines,
pritaikant naudoti
atsinaujinan ius energijos
išteklius bei rengti biokatilus

Modernizuot katilini
skai ius, rengt biokatil
skai ius

2009-2011

4.2.2.4. Rekonstruoti ir pl sti
centralizuotos šilumos tiekimo
tinkl sistem

Rekonstruota ir išpl sta
centralizuotos šilumos tiekimo
tinkl sistema

2009-2020

4.2.2.5 Oro taršos programos bei
monitoringo parengimas ir
vykdymas

gyvendint programos
priemoni skai ius

2012-2015

4.2.2.6 Dalyvauti valstybin je
triukšmo prevencijos
programoje

gyvendint programos
priemoni skai ius

2009-2020

2009-2013

2009-2020

Atsakinga institucija
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius,
Strateginio planavimo,
investicij ,
projektavimo ir
projekt valdymo
skyrius
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius

RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius
RRSA
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius
RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius
RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius,
Savivaldyb s
gydytojas

Uždavinys 4.2.3. Pagerinti kraštovaizdžio b kl bei užtikrinti efektyvi kraštovaizdžio ir biologin s vairov s
apsaug
Priemon

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija
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4.2.3.1. Gerinti atvir vandens
telkini kokyb , didinti j
rekreacin potencial bei
mažinti tarš

Sutvarkyt vandens telkini
skai ius ir plotas (ha)

2009-2020

4.2.3.2. Renovuoti ir išpl sti
griovius, hidrotechninius
statinius ir kitus melioracijos
renginius

Renovuot ir išpl st griovi ,
hidrotechnini statini ir kit
melioracijos rengini skai ius
ir plotas (ha)

2009-2020

4.2.3.3. Inventorizuoti ir
sutvarkyti Raseini r.
savivaldyb s miesteli
žaliuosius plotus

Atlikta inventorizacija,
sutvarkytas žaliasis plotas (ha)

2009-2020

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius;
Ekonomikos, kio ir
turto valdymo skyrius
RRSA
Kaimo reikal skyrius

RRSA
Architekt ros ir
urbanistikos skyrius

Sutrumpinimai:
RRSA - Raseini rajono savivaldyb s administracija
PSPC – Pirmin s sveikatos prieži ros centras
DRP direkcija – Dubysos regioninio parko direkcija
Vš RVIC - Vš Raseini verslo informacijos centras
SVV- Smulkus ir vidutinis verslas

ORIENTACINIS STRATEGINIO PLANO GYVENDINIMO L

POREIKIS

Orientacinis l
poreikis Raseini rajono savivaldyb s pl tros iki 2020 met strateginio plano
gyvendinimui pagal prioritetus pateiktas 1 paveiksle.

0

1. Prioritetas Žmogišk
ištekli ir valdymo
tobulinimas

50

100

4. Prioritetas Žmogaus ir
aplinkos santara

200

250

mln. Lt

23.021.000
9.658.000

195.222.800

2.Prioritetas Gyvenimo
kokyb ir saugumas

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

150

82.438.300

141.712.000
33.733.000

Bendras finansini
ištekli poreikis, Lt
Savivaldyb s l šos, Lt

131.240.000
69.780.000

3 pav. Orientacinis l
poreikis strateginio plano gyvendinimui pagal Raseini rajono
savivaldyb s pl tros iki 2020 met plano prioritetus, litais.
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STRATEGINIO PLANO GYVENDINIMO IR PRIEŽI ROS TVARKA
Raseini rajono savivaldyb s pl tros iki 2020 met strateginio plano gyvendinimo ir
prieži ros institucin strukt
sudaro du lygmenys: politinis ir administracinis (2 pav.).
gyvendinimo prieži ra

Raseini r. savivaldyb s pl tros iki 2020 met strateginis planas
(PSP)
Tvirtinimas,
svarstymas,
gyvendinimo
prieži ra,
pasi lym
teikimas

Raseini rajono strateginis (3 met ) veiklos planas (SVP)
(asignavim valdytoj - koordinatori programos)

gyvendinimas
analiz ,
ataskait
rengimas,
koregavimas

Raseini rajono savivaldyb s metinis biudžetas

Politinis lygmuo

Administracinis lygmuo

Savivaldyb ss taryba
Savivaldyb
taryba

Administracijos direktorius

Tarybos komitetai

Strategin planavim
koordinuojantis skyrius (SPKS)

Strategin s pl tros komisija (SPK)

Už PSP gyvendinim atsakingi SA
padaliniai

Savivaldyb s meras

Atsakingi darbuotojai

Socialiniai ir ekonominiai
partneriai

Ekspertai

4 pav. Strateginio plano gyvendinimo, prieži ros ir institucin s strukt ros schema
Politiniame lygmenyje už pl tros iki 2020 met strateginio plano vykdym ir prieži
atsakingi: Raseini rajono savivaldyb s taryba, rajono Savivaldyb s tarybos komitetai, rajono
Savivaldyb s strategin s pl tros komisija, socialiniai ir ekonominiai partneriai.
Administraciniame lygmenyje: Raseini rajono savivaldyb s administracijos direktorius,
strategin planavim koordinuojantis Savivaldyb s administracijos skyrius, atsakingas už
Savivaldyb s strateginio planavimo sistemos k rim ir pl tojim , kiti Savivaldyb s administracijos
(schemoje - SA) padaliniai, atsakingi už priskirt priemoni gyvendinim bei ekspertai.
Siekiant užtikrinti pl tros iki 2020 met strateginio plano gyvendinimo ir prieži ros
tvarkos gyvendinim , Savivaldyb s administracijos direktorius organizuos šio plano
gyvendinim ir min tos tvarkos diegim Savivaldyb je.
Pl tros iki 2020 met strateginio plano gyvendinimo ir prieži ros tvarkos apraše taip pat
numatyta trij lygi rodikli sistema, kuria naudojantis bus kontroliuojamas strateginio plano
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priemoni gyvendinimas ir s naudos bei vertinamas strateginio plano gyvendinimo poveikis
rajono savivaldyb s pl trai.
Vizijos rodikliai yra pirmojo (aukš iausio) lygio, kur sudaro 11 pagrindini rodikli .
Vizijos rodikliai parodo strateginio plano gyvendinimo poveik rajono savivaldyb s pl trai ir
vizijos pasiekimo lyg .
Prioritet rodikliai yra antrojo (vidurinio) lygio, kur sudaro rodikliai, parodantys
strateginio plano gyvendinimo poveik keturiems strateginio plano prioritetams;
Priemoni gyvendinimo rodikliai yra tre iojo (žemiausio) lygio. Priemoni lygiu nurodyti
rodikliai leidžia vertinti:
per metus gyvendint pl tros iki 2020 met strateginio plano priemoni dal ;
d l priemoni gyvendinimo kintan ius kiekybinius rodiklius;
pl tros iki 2020 met strateginio plano gyvendinimo finansavimo apimtis (l
rodikliai) .
Metin se strateginio plano gyvendinimo ataskaitose kiekvieno konkretaus rodiklio pokytis
bus vertinamas nurodant, kokie šie poky iai yra: teigiami ar neigiami.
Be trij
lygi
kiekybini
rodikli , yra matuojami kokybiniai strateginio plano
gyvendinimo rezultat pasiekimo rodikliai. Jiems nustatyti strategin rajono savivaldyb s pl tr
koordinuojanti institucija kasmet organizuoja socialini ir ekonomini partneri , o pagal poreik ir
ekspert darbo grup s bei kit ekspert , gyventoj apklausas apie strateginio plano gyvendinimo
poveik rajono savivaldyb s pl trai ir šios apklausos rezultatus pateikia metin je pl tros iki 2020
met strateginio plano gyvendinimo ataskaitoje.
Savivaldyb s interneto puslapyje www.raseiniai.lt bus pateikiama pl tros iki 2020 met
strateginio plano gyvendinimo metin ataskaita ir jos santrauka, gyventojams ir organizacijoms
bus sudarytos s lygos pareikšti nuomon , teikti pasi lymus internetu. Taip pat planuojama rengti
kasmetines konferencijas arba informacinius seminarus seni nijose strateginio plano
gyvendinimo rezultatams aptarti.

Piln Raseini r. savivaldyb s pl tros iki 2020 met
adresu: http://www.raseiniai.lt/index.php?2295966469

strateginio plano tekst galima rasti

l papildomos informacijos prašome kreiptis:
Indr Antanaitien , Strateginio planavimo, investicij , projektavimo
ir projekt valdymo skyriaus ved ja, Raseini rajono savivaldyb s administracija
V.Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79 596, mob. (8 615) 31 943, faks. (8 428) 51 604
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