PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2012 m. birželio 28 d. sprendimu
Nr.(1.1)TS-276

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ
STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2011 M. ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas (toliau – PSP) buvo
patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-362
(patikslintas 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-202). Vadovaudamasis Raseinių rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-299 patikslintu Raseinių
rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos
aprašu ir Savivaldybės padalinių, atsakingų už atitinkamų priemonių koordinavimą, pateiktais
duomenimis, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius parengė metinę ataskaitą.
Ataskaitoje pateikti PSP priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai,
tam panaudotų lėšų rodikliai, PSP įgyvendinimo analizė, pateikiant apibendrinimus, išvadas bei
gauti ir susisteminti pasiūlymai dėl PSP koregavimo.
II. PSP PRIEMONIŲ PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
2011 m. buvo įgyvendinta 79 arba 66,67 proc. visų 2011 m. PSP plane suplanuotų vykdyti
priemonių. Taip pat 28 priemonės buvo pradėtos įgyvendinti. Neįgyvendintos ir nepradėtos
įgyvendinti 12 priemonių, kurios turėjo būti pradėtos įgyvendinti. Mažiausiai (kaip ir 2009 m. bei
2010 m.) įgyvendinta prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ priemonių (įgyvendinimo
procentas – 59,09 proc.), kadangi šio prioriteto didelė dalis priemonių susijusi su vandentvarkos,
atliekų tvarkymo, pastatų rekonstravimo (siekiant padidinti jų energetinį efektyvumą) projektais, ir
bus baigtos įgyvendinti 2013 ir vėlesniais metais). Daugiausia (75 proc.) - „Piligriminio turizmo,
verslo ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas“ prioriteto priemonių ir „Gyvenimo
kokybė ir saugumas“ (69,44 proc.) prioriteto priemonių. PSP plane numatytų priemonių 2011 m.
įgyvendinimo lygis pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai
IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuota priemonių
Pradėta įgyvendinti priemonių

2009 m.

2010 m.

51,80
139
20

59,06
149
27

72

88

2011 m.
66,67
120
28
80

I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo
tobulinimas

2009 m.

2010 m.

2011 m.

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

50,00
32
3
16

48,57
35
7
17

60,00
30
9
18

2009 m.
58,82

2010 m.
56,86

2011 m.
69,44

Įgyvendinta priemonių

II. Gyvenimo kokybė ir saugumas
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)

2
Planuota priemonių
Pradėta įgyvendinti priemonių
Įgyvendinta priemonių

51
5
30

51
7
29

36
9
25

2009 m.

2010 m.

2011 m.

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

47,5
40
6
19

80,00
41
3
33

75

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

2009 m.

2010 m.

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

43,75
16
6
7

40,91
22
10
9

2011 m.
59,09
22
7
13

III. Piligriminio turizmo, verslo ir
pramonės plėtrai palankios aplinkos
formavimas

32
3
24

Vertinant PSP priemonių vykdymo rodiklių pasiekimą, bendras priemonių vykdymo
procentas yra gana mažas, kadangi dauguma priemonių buvo tik pradėtos 2009 - 2011 m., o
baigtos bus 2012-2013 m. ar net vėlesniais metais. Tai priklauso ir nuo įgyvendinamos priemonės
specifikos ir nuo skiriamo finansavimo. Be to, dalis priemonių yra kasmetinės ir yra
įgyvendinamos kiekvienais metais. Tačiau lyginant su 2010 m. priemonių įgyvendinimo procentas
2011 m. yra didesnis. Priemonių įgyvendinimo lygis, lyginant tarp prioritetų pateiktas 1 pav.
1 pav. PSP priemonių 2011 m. įvykdymo pagal prioritetus
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2 pav. Priemonių įgyvendinimas, lyginant kiekvieno prioriteto suplanuotas ir įgyvendintas priemones
2011 m., proc.

3 pav. 2011 m. įgyvendintų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus (visų įgyvendintų priemonių
dalys)

2011 m. buvo organizuotas Strateginio plėtros plano priemonių koregavimo procesas, ir
ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į neįgyvendintas priemones. 2009 m. buvo 47 neįgyvendintos
priemonės, 2010 m. – 34, o patikslinus Strateginį plėtros planą neįgyvendintų ir nepradėtų
įgyvendinti priemonių sumažėjo iki 12 (žr. 2 lent.).
2 lentelė. 2011 m. neįgyvendintos PSP priemonių plane numatytos priemonės.
Eil. Nr.
1.3.2.3
1.3.3.8

Priemonės pavadinimas
Plėsti Raseinių rajono savivaldybės administracijos teikiamas elektronines
paslaugas ir skatinti jomis naudotis, organizuojant mokymus bei rengiant
informacinius pranešimus
Parengti Raseinių r. savivaldybės miestų ir miestelių urbanizuotų teritorijų
kvartalų aukštinimo ir tankinimo galimybių studijas
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1.3.3.11
2.2.1.3
2.2.3.3
3.1.1.5

Parinkti Betygalos tilto ir autokelio trasą ir parengti rekreacinio komplekso
specialųjį planą, Betygalos miestelio centro vystymo specialųjį planą su
paveldosaugine dalimi
Dalyvauti svarbiausiuose tarptautiniuose muzikos ir teatro festivaliuose,
organizuoti juos Raseinių rajone
Aprūpinti kultūros įstaigas kompiuterine, garso ir vaizdo aparatūra
Įrengti turizmo informacinis stendus Raseinių, Ariogalos miestuose bei kituose
rajono miesteliuose

3.2.3.5

Inicijuoti kultūrinio piligriminio turizmo maršrutų įtraukimą į nacionalinius
kultūrinio turizmo maršrutus
Bendradarbiaujant su vietos ir valstybės institucijomis, verslo struktūromis
skatinti piligriminį, ekologinį turizmą
Organizuoti geriausių SVV įmonių konkursus, viešinti teigiamus rajono verslo
pavyzdžius Savivaldybės ir VšĮ Raseinių verslo informacijos centro tinklalapiuose
Atnaujinti Raseinių r. savivaldybės viešojo transporto priemonių parką
(Ekologiško viešojo transporto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje)

4.1.2.2

Sutvarkyti valstybinėje žemėje apleistus, pripažintus bešeimininkiais
nenaudojamus statinius

4.2.1.4

Atlikti nenaudojamų gręžinių inventorizaciją ir inicijuoti jų likvidavimą

3.1.3.2
3.1.3.5
3.2.1.7

4 pav. 2011 m. neįgyvendintų PSP priemonių plane numatytų priemonių dalis nuo visų neįgyvendintų
priemonių, proc.

Daugiausiai neįgyvendintų priemonių yra numatytų 3 prioritete „Piligriminio turizmo, verslo
ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas“ - 41 proc. visų neįgyvendintų priemonių. 1
prioritete „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ 25 proc., 2 prioritete „Gyvenimo kokybė
ir saugumas“ 17 proc. visų neįgyvendintų priemonių.
2010 m. situacija buvo priešinga – daugiausia neįgyvendintų priemonių buvo 1 prioritete
„Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ (32 proc. visų neįgyvendintų priemonių) ir 2
prioritete „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ (44 proc. visų neįgyvendintų priemonių) Tikslinant
Strateginį plėtros planą ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į 2 prioriteto priemonių įgyvendinimą,
nes jis ypatingai susijęs su Savivaldybės plėtros iki 2020 metų vizija, jame numatytų priemonių
nevykdymas gali neigiamai įtakoti jos siekimą.
2011 m. dažniausiai nurodoma priežastis, kodėl nebuvo vykdoma viena ar kita priemonė,
išliko tokia pati kaip ir buvo 2010 m. – „neskirtos lėšos priemonės įgyvendinimui“. Tačiau būtina
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atkreipti dėmesį į nevykdomas priemones tiek tikslinant 2012 m. biudžetą, tiek rengiant Raseinių
rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginį veiklos planą.
Išsamūs PSP priemonių įgyvendinimo duomenys bei atsakingų institucijų pastabos,
komentarai pateikiami šios ataskaitos priede.
III. PSP ĮGYVENDINIMUI PANAUDOTOS LĖŠOS
PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2011 m. buvo panaudota
42.349.198,92 Lt, iš jų 8.669.156,39 Lt (20,5 proc.) Savivaldybės lėšos. 2011 m. panaudota
11.666.222,10 Lt daugiau negu 2010 m. (žr. 3 lentelė). Didžioji dalis lėšų panaudota IV prioriteto
„Žmogaus ir aplinkos santara“ priemonėms įgyvendinti, t.y. 21.044.270,65 Lt, kas sudarė 49,89
proc. visų PSP įgyvendinimui skirtų lėšų, tačiau panaudota mažiau nei buvo planuota (74,88 proc.
visų planuotų lėšų).
Mažiausiai lėšų tiek 2009 - 2010 m. tiek ir 2011 m. panaudota vykdant I prioriteto
„Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ priemones. Nors 2011 m. buvo planuota
1.912.700,00 Lt, bet faktiškai priemonėms vykdyti išleistos lėšos sudarė 159,74 proc. visų
prioritetui planuotų skirti lėšų (3.055.335,98 Lt). Tačiau 2011 m. buvo panaudota 2.417.697,05 Lt
daugiau lėšų nei 2010 m., nes šio prioriteto priemonių įgyvendinimas aktyvesnis, todėl atitinkamai
augo ir lėšų poreikis. I prioriteto faktiškai patirtos išlaidos viršijo planuotas, nes dalies projektų
lėšos buvo įsisavintos 2011 m., o ne kaip planuota – 2012 m.
3 lentelė. PSP įgyvendinimui panaudotos lėšos.
IŠ VISO (VISIEMS PRIORITETAMS)
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos
Iš viso planuota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos

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

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

III. Piligriminio turizmo, verslo ir
pramonės plėtrai palankios aplinkos
formavimas

2009 m.
(Lt)
42,19
21.228.705,52
5.697.225,20
15.531.480,32
50.307.370,00
14.857.270,00
35.450.100,00
2009 m.
(Lt)
13,95
360.200,00
268.400,00
91.800,00
2.581.570,00
1.404.770,00
1.176.800,00
2009 m.
(Lt)
69,98
12.368.374,65
3.306.717,65
9.061.657,00
17.673.300,00
7.433.200,00
10.240.100,00

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

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

2009 m.
(Lt)

2010 m.
(Lt)

2011 m.
(Lt)

1.912.700,00
456.400,00
1.456.300,00
2011 m.
(Lt)
88,5
12.828.069,59
5.172.937,63
7.655.131,96
14.494.200,00
4.320.600,00
10.173.600,00
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Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos
Iš viso planuota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos

IV. Žmogaus ir aplinkos santara
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)
Iš viso sunaudota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos
Iš viso planuota lėšų
Iš jų: Savivaldybės
Kitos lėšos

19,60
2.830.572,00
1.111.788,00
1.718.784,00
14.440.800,00
3.560.600,00
10.880.200,00
2009 m.
(Lt)
36,32
5.669.558,87
1.010.319,55
4.659.239,32
15.611.700,00
2.458.700,00
13.153.000,00

51,64
7.492.184,73
1.098.672,51
6.393.512,22
14.507.460,00
3.627.260,00
10.880.200,00
2010 m.
(Lt)
77,41
13.128.527,89
2.853.482,31
10.275.045,58
16.959.900,00
3.073.600,00
13.886.300,00

48,7
5.421.522,70
716.785,32
4.704.737,38
11.133.000,00
1.014.300,00
10.118.700,00
2011 m.
(Lt)
74,88
21.044.270,65
2.242.833,00
18.801.437,65
28.104.000,00
3.586.550,00
24.517.450,00

SVP programų įgyvendinimui faktiškai panaudota 151.060,3 tūkst. Lt, iš jų: 88.821,24
tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšos kartu su Savivaldybei skirtomis valstybės biudžeto
dotacijomis ir LR Vyriausybės nutarimais skirtomis valstybės biudžeto lėšomis. Vertinant PSP ir
SVP panaudotų lėšų santykį, tik PSP vykdymui panaudotos Savivaldybės lėšos sudaro 9,72 proc.
(8.637,78 tūkst. Lt) visų SVP programų vykdymui panaudotų Savivaldybės lėšų, arba 27,9 proc.
(42.147.826,92) visų panaudotų lėšų (lyginant su SVP programų vykdymui panaudotomis lėšomis
iš viso). Didžioji kasmetiniam programų vykdymui išleidžiama lėšų dalis skiriama ne ilgalaikio
PSP plano priemonių vykdymui, bet Savivaldybės institucijų išlaikymui, finansinių įsipareigojimų
vykdymui, nuostolių kompensavimui, socialinės paramos administravimui ir PSP numatytų
priemonių perengiamiesiems darbams. Tačiau lėšų panaudojimo rodiklis vykdant PSP stebėseną,
nėra svarbiausias rodiklis, kadangi apima ne tik rajono Savivaldybės biudžetą, bet ir visus
subjektus esančius savivaldybės rajono teritorijoje.
5 pav. PSP įgyvendinimui 2011 m. planuotos ir panaudotos lėšos, mln. Lt.
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4 lentelė. I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti panaudotos lėšos
Eil.
Nr.
1

Prioritetas ir lėšų šaltiniai

1.1

2011
(įgyvendinta)

1.912.700,00
456.400,00
1.456.300,00

3.055.335,98
536.600,44
2.518.735,54

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

33.500,00
21.500,00
12.000,00

47.525,00
31.520,00
16.005,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Iš viso lėšų
Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.

2011
(planuota)

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

.
Eil.
Nr.
1.1.1

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

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

Eil.
Nr.
1.1.2

Eil.
Nr.
1.2

Eil.
Nr.
1.2.1

Eil.
Nr.
1.2.2

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

23.000,00
16.000,00
7.000,00

24.420,00
23.520,00
900,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

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

23.105,00
8.000,00
15.105,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

Sudaryti gyventojams galimybes mokytis visą gyvenimą
Iš viso lėšų
494.000,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
139.400,00
Kitos lėšos
354.600,00

1.383.839,98
315.941,44
1.067.898,54

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

Sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą
Iš viso lėšų:
182.200,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
8.800,00
Kitos lėšos
173.400,00

1.100.687,00
243.000,00
857.687,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

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

311.800,00
130.600,00
181.200,00

283.152,98
72.941,44
210.211,54
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Eil.
Nr.
1.3

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Eil.
Nr.

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Eil.
Nr.

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

1.623.971,00
189.139,00
1.434.832,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

163.200,00
30.500,00
132.700,00

234.722,00
14.722,00
220.000,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

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

Eil.
Nr.
1.3.3

1.385.200,00
295.500,00
1.089.700,00

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

1.3.2

2011
(įgyvendinta)

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

1.3.1

2011
(planuota)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

647.000,00
101.000,00
546.000,00

1.101.923,00
144.235,00
957.688,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

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

575.000,00
164.000,00
411.000,00

287.326,00
30.182,00
257.144,00

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

2

Prioritetas ir lėšų šaltiniai

2.1

2011
(įgyvendinta)

14.494.200,00
4.320.600,00
10.173.600,00

12.828.069,59
5.172.937,63
7.655.131,96

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

3.658.900,00
1.780.400,00
1.878.500,00

3.866.733,70
2.616.632.70
1.250.101,00

GYVENIMO KOKYBĖ IR SAUGUMAS
Iš viso lėšų
Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.

2011
(planuota)

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

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2.1.2

Eil.
Nr.
2.1.3

Eil.
Nr.
2.2

Eil.
Nr.
2.2.1

Eil.
Nr.
2.2.2

Eil.
Nr.
2.2.3

Eil.
Nr.

2011
(įgyvendinta)

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

Eil.
Nr.

2011
(planuota)

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

1.826.900,00
1.448.400,00
378.500,00

2.163.370,70
2.137.635,70
25.735,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

133.000,00
41.000,00
92.000,00

25.388,00
0,00
25.388,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

Tobulinti švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą ir modernizuoti jų materialinę bazę
Iš viso lėšų:
1.699.000,00
1.677.975,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
291.000,00
478.997,00
Kitos lėšos
1.408.000,00
1.198.978,00
Tikslas ir lėšų šaltiniai

2011
(planuota)

Išsaugoti ir efektyviau panaudoti rajono savivaldybės kultūros ir sporto išteklius
Iš viso lėšų:
2.937.100,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
858.000,00
Kitos lėšos
2.079.100,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Plėtoti svarbiausias etninės kultūros sritis
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Optimizuoti kultūros įstaigų tinklą ir stiprinti materialinę bazę
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2011
(įgyvendinta)
1.135.603,91
483.056,91
652.547,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

160.100,00
98.000,00
62.100,00

2.400,00
2.400,00
0,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

50.800,00
47.000,00
3.800,00

123.000,00
123.000,00
0,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

1.504.000
322.000,00
1.182.000,00

479.052,00
29.852,00
449.200,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)
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2.2.4

Eil.
Nr.
2.2.5

Eil.
Nr.
2.3

Eil.
Nr.
2.3.1

Eil.
Nr.
2.3.2

Eil.
Nr.
2.4

Eil.
Nr.
2.4.1

Eil.
Nr.
2.4.2

Stiprinti viešųjų bibliotekų materialinę bazę, didinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti jų kokybę
Iš viso lėšų:
516.000,00
100.984,91
Iš jų: Savivaldybės lėšos
145.000,00
100.984,91
Kitos lėšos
371.000,00
0,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine veikla
Iš viso lėšų:
706.200,00
430.167,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
246.000,00
226.820,00
Kitos lėšos
460.200,00
203.347,00
Tikslas ir lėšų šaltiniai

2011
(planuota)

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

2011
(įgyvendinta)
3.805.300,00
1.750.800,00
2.054.500,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

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

1.164.340,00
602.040,00
562.300,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

1.394.000,00
1.227.000,00
167.000,00

2.640.960,00
1.148.760,00
1.492.200,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

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

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę bei prieinamumą
Iš viso lėšų:
3.567.000,00
1.750.195,96
Iš jų: Savivaldybės lėšos
83.000,00
103.930,00
Kitos lėšos
3.484.000,00
1.646.265,96
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Plėtoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą
Iš viso lėšų:
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

3.567.000,00
83.000,00
3.484.000,00

1.750.195,96
103.930,00
1.646.265,96
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Eil.
Nr.
2.5

Eil.
Nr.
2.5.1

Eil.
Nr.
2.5.2

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

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

601.200,00
153.200,00
448.000,00

38.271,02
8.771,02
29.500,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

585.200,00
137.200,00
448.000,00

29.500,00
0,00
29.500,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

16.000,00
16.000,00
0,00

8.771,02
8.771,02
0,00

Eil.
Nr.
2.6

2011
2011
(planuota)
(įgyvendinta)
Telkti ir aktyvinti bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir plėtoti vietos partnerystę
Iš viso lėšų:
1.503.000,00
2.231.965,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
136.000,00
209.747,00
Kitos lėšos
1.367.000,00
2.022.218,00

Eil.
Nr.
2.6.1

2011
2011
(planuota)
(įgyvendinta)
Gerinti bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO infrastruktūrą, siekiant jų veiklos efektyvumo
Iš viso lėšų:
836.000,00
1.231.600,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
86.000,00
114.000,00
Kitos lėšos
750.000,00
1.117.600,00

Eil.
Nr.
2.6.2

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

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

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

667.000,00
50.000,00
617.000,00

1.000.365,00
95.747,00
904.618,00

Daugiausiai lėšų buvo panaudota 2.1 tikslo „Tobulinti ugdymo procesą ir infrastruktūrą“
įgyvendinimui, o mažiausiai 2.5 tikslo „Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą“ priemonėms.
6 lentelė. III prioriteto „Piligriminio turizmo, verslo ir pramonės plėtrai palankios aplinkos
formavimas“ tikslams ir uždaviniams įgyvendinti panaudotos lėšos
Eil.
Nr.
3

Prioritetas ir lėšų šaltiniai

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

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

11.133.000,00
1.014.300,00
10.118.700,00

5.421.522,70
716.785,32
4.704.737,38
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Eil.
Nr.
3.1

Eil.
Nr.
3.1.1

Eil.
Nr.
3.1.2

Eil.
Nr.
3.1.3

2011
(planuota)
Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone
Iš viso lėšų
4.647.600,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
628.700,00
Kitos lėšos
4.018.900,00
Tikslas ir lėšų šaltiniai

2011
2011
(planuota)
(įgyvendinta)
Plėtoti piligriminio, kultūrinio, kaimo, aktyvaus poilsio, vandens turizmo plėtrai reikalingą
infrastruktūrą
Iš viso lėšų:
3.207.100,00
642.483,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
391.600,00
40.778,00
Kitos lėšos
2.815.500,00
601.705,00
2011
(planuota)
Išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus turizmo poreikiams
Iš viso lėšų:
1.274.200,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
206.200,00
Kitos lėšos
1.068.000,00

2011
(įgyvendinta)

2011
(planuota)
Padidinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei kokybę
Iš viso lėšų:
142.300,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
8.900,00
Kitos lėšos
133.400,00

2011
(įgyvendinta)

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Tikslas ir lėšų šaltiniai

9.000,00
9.000,00
0,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

Sudaryti palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios, aplinką tausojančios pramonės
plėtrai
Iš viso lėšų
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

Eil.
Nr.
3.2.1

943.597,00
281.150,00
662.447,00

Sukurti turizmo plėtrai palankų rajono savivaldybės, kaip piligrimystės centro, įvaizdį ir vystyti turizmo
rinkodarą
Iš viso lėšų:
24.000,00
179.636,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
22.000,00
179.636,00
Kitos lėšos
2.000,00
0,00

Eil.
Nr.
3.2

1.774.716,00
510.564,00
1.264.152,00

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Eil.
Nr.
3.1.4

2011
(įgyvendinta)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

6.485.400,00

3.646.806,70

385.600,00

206.221,32

6.099.800,00

3.440.585,38

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

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

68.600,00
65.800,00
2.800,00

62.342,00
62.342,00
0,00
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Eil.
Nr.
3.2.2

2011
2011
(planuota)
(įgyvendinta)
Sudaryti sąlygas modernios ir aplinką tausojančios pramonės plėtotei, vietos ir užsienio investicijoms
Iš viso lėšų:
3.800,00
0,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
3.800,00
0,00
Kitos lėšos
0,00
0,00

Eil.
Nr.
3.2.3

2011
(planuota)
Pagerinti turizmo ir verslo plėtrą sąlygojančia susisiekimo infrastruktūrą
Iš viso lėšų:
6.413.000,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
316.000,00
Kitos lėšos
6.097.000,00

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

2011
(įgyvendinta)
3.584.464,7
143.879,32
3.440.585,38

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

Prioritetas ir lėšų šaltiniai

Iš viso lėšų
Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos

24.517.450,00

18.801.437,65

2011
(įgyvendinta)
2.839.029,65
74.140,00
2.764.889,65

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

798.000,00
16.800,00
781.200,00

2.764.889,65
0,00
2.764.889,65

2011
(planuota)
Sutvarkyti užterštas teritorijas ir nenaudojamus pastatus
Iš viso lėšų:
306.200,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
66.000,00
Kitos lėšos
240.200,00

2011
(įgyvendinta)

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

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

4.2

21.044.270,65
2.242.833,00

2011
(planuota)
Sukurti ir įgyvendinti šiuolaikišką regiono atliekų tvarkymo sistemą
Iš viso lėšų
1.104.200,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
82.800,00
Kitos lėšos
1.021.400,00

4.1.1

Eil.
Nr.

28.104.000,00
3.586.550,00

Tikslas ir lėšų šaltiniai

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
4.1.2

2011
(įgyvendinta)

ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA

4

Eil.
Nr.
4.1

2011
(planuota)

Uždavinys ir lėšų šaltiniai

Tikslas ir lėšų šaltiniai

74.140,00
74.140,00
0,00

Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvią
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą
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Iš viso lėšų
Iš jų: Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Eil.
Nr.

18.205.241,00
2.168.693,00
16.036.548,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

17.010.000,00
2.440.000,00
14.570.000,00

7.824.866,00
1.156.042,00
6.668.824,00

2011
(planuota)

2011
(įgyvendinta)

7.878.800,00
919.750,00
6.959.050,00

4.246.134,00
527.698,00
3.718.436,00

Uždavinys ir lėšų šaltiniai
Plėtoti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas

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

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

Eil.
Nr.
4.2.3

26.999.800,00
3.503.750,00
23.496.050,00

2011
2011
(planuota)
(įgyvendinta)
Pagerinti kraštovaizdžio būklę bei užtikrinti efektyvią kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą
Iš viso lėšų:
2.111.000,00
6.134.241,00
Iš jų: Savivaldybės lėšos
144.000,00
484.953,00
Kitos lėšos
1.967.000,00
5.649.288,00
Uždavinys ir lėšų šaltiniai

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

6 pav. PSP įgyvendinimui 2011 m. planuotos ir panaudotos lėšos, pagal prioritetus, mln. Lt.

Didžioji dalis visų lėšų panaudota IV prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“
priemonėms įgyvendinti, t.y. 21.044.270,65 Lt, kas sudarė 49,89 proc. visų PSP įgyvendinimui
skirtų lėšų, kadangi nemaža dalis šio prioriteto priemonių yra susijusios su vandentvarkos srities,
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viešosios paskirties pastatų rekonstravimo, šilumos tinklų infrastruktūriniais projektais, kurių
įgyvendinimui reikalingos didelės lėšos.
Mažiausia lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo
tobulinimas“ priemones. Tačiau skirtų lėšų procentas viršijo planuotų skirti lėšų procentą 59,74
proc. Taip atsitiko, nes dalies projektų lėšos buvo įsisavintos 2011 m., o ne 2012 m. kaip buvo
planuota.
IV. PRIORITETŲ RODIKLIAI
2011 m. buvo parengta „Su savivaldybės funkcijomis susijusių sektorių strateginių tikslų
įgyvendinimo analizė“. Šioje analizėje taip pat pateiktos PSP prioritetų rodiklių reikšmių pokyčiai
2009-2011 m (8 lentelė).
8 lentelė. Prioritetų rodiklių dinamika 2009-2011 m.
Nr.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Rodiklis

Komentaras

Gyventojų amžiaus struktūra
(proc.) metų pradžioje: iki
darbingo/darbingo/pensinio
amžiaus

Šiek tiek padidėjo darbingo ir
pensinio
amžiaus
gyventojų,
sumažėjo iki darbingo amžiaus
gyventojų,
lyginant
esamą
laikotarpį su 2009 m.
Gyventojų užimtumas pagal veiklas
2009-2010 m. keitėsi nežymiai –
šiek tiek padaugėjo darbuotojų
paslaugų ir pramonės sektoriuose,
sumažėjo žemės ūkio ir viešajame
sektoriuose.
Mokymosi visą gyvenimą lygis
išaugo beveik 1,5 procento lyginant
esamą laikotarpį su 2009 m., tačiau
labai nežymiai smuktelėjo lyginant
su 2010 m.
Per
analizuojamą
laikotarpį
savivaldybė nepasiekė e-brandos
lygio, kad būtų teikiamos 3 ir 4
lygio e-viešosios paslaugos.
Nedidelis planavimo dokumentų,
kuriais
remiantis
įgyvendinti
infrastruktūros plėtros projektai
skaičius fiksuojamas 2011 m., 2010
m. nebuvo parengtas nei vienas
dokumentas, tačiau šio rodiklio
reikšmė pakankamai didelė 2009 m.
Didelė (ir toliau po truputį
didėjanti) mokytojų, naudojančių IT
mokymo procese dalis.
Stabilus viešojo interneto prieigos
taškų skaičius.
Kasmet
mažėja
savivaldybės
biudžeto išlaidų dalis švietimui.

Užimti
gyventojai
pagal
veiklas
(proc.):
Paslaugos/Pramonė/Žemės
ūkis/Statybų sektorius
Mokymosi visą gyvenimą lygis
procentais (25-64 m. asmenų,
kurie mokėsi per pastaruosius
metus, dalis (proc.)
Savivaldybės teikiamų 3 ir 4
lygio elektroninių viešųjų
paslaugų skaičius

1.5.

Parengtų
planavimo
dokumentų, kuriais remiantis
įgyvendinti
infrastruktūros
plėtros projektai, skaičius

1.6.

Mokytojų, naudojančių IT
mokymo procese, dalis (proc.)

1.7.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Viešojo interneto prieigos
taškų skaičius
Savivaldybės biudžeto išlaidų
dalis, tenkanti švietimui (Lt,
proc.)
Vietų skaičius ikimokyklinio
ugdymo įstaigose, tenkantis
100 vaikų
Bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių skaičius
Vaikų,
ugdomų
pagal
priešmokyklinio
ugdymo
programas (proc.)

Neryškiai sumažėjo vietų skaičius
ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Mažėja bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių skaičius.
Nors
vaikų,
ugdomų
pagal
priešmokyklinio
ugdymo
programas, skaičius mažėja, tačiau

2009

2010

2011

16,30
64,46
19,24

15,89
64,75
19,36

15,58
64,66
19,77

65,9
20,1
6,2
7,9

68,3
21,1
5,2
5,4

–

3,6

5,3

5,2

0

0

0

4

0

1

91

92,2

94

19

19

19

48.897
tūkst.

44.145
tūkst.

44.508
tūkst.

53,8

48,9

44,0

95

95

93

6086

5740

5307

~80

80,0

80,5
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Nr.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

Rodiklis
Mokinių, kurie gyvena toliau
kaip 3 km, pavežamų į
artimiausią
mokyklą
mokykliniais autobusais (proc.)
Mokinių,
besinaudojančių
vienu kompiuteriu, skaičius
Rekonstruotų,
modernizuotų
kultūros įstaigų, jų filialų
skaičius
Meno
kolektyvų
skaičius/kolektyvų
dalyvių
skaičius
Neformalaus vaikų švietimo
įstaigas lankančių mokinių
skaičius
Sporto klubų skaičius/sporto
klubų dalyvių skaičius
Sporto mokyklas lankančių
vaikų skaičius
Sporto
varžybų
ir
sveikatingumo renginių dalyvių
skaičius
Bendrojo lavinimo mokyklose
pastatytų arba renovuotų sporto
salių skaičius
Suremontuotų/rekonstruotų
ikimokyklinio ugdymo įstaigų
ir bendrojo lavinimo mokyklų
skaičius (proc.) nuo visų
ikimokyklinio
ugdymo
ir
bendrojo lavinimo įstaigų
Užregistruotų
nusikalstamų
veikų
skaičius
1000-iui
gyventojų
Išaiškintų nusikalstamų veikų
skaičius 1000-iui gyventojų
Avaringumo
lygis
(nukentėjusių eismo įvykiuose
skaičius/1000-iui gyv.)
Policininkų skaičius (1000-iui
gyventojų)
Gatvių,
kuriuose
įrengtas
apšvietimas ilgis (proc.) nuo
visų gatvių (km)
Socialinio
būsto
poreikio
tenkinimas (proc.)
Būsto pritaikymo neįgaliesiems
poreikio tenkinimas (proc.)
Socialinių paslaugų gavėjų
skaičius (proc.) nuo gyventojų
skaičiaus
Rekonstruotų, modernizuotų,
įsteigtų socialinių paslaugų
įstaigų skaičius
Savivaldybės biudžeto išlaidos
socialinei apsaugai, globai,
rūpybai (tūkst. Lt ir proc. nuo
visų biudžeto lėšų)

Komentaras
jų dalis išlieka stabili.
Nežymiai išaugo mokinių, kurie
gyvena toliau kaip 3 km, pavežamų
į artimiausią mokyklą mokykliniais
autobusais skaičius.
Nežymiai padaugėjo mokinių,
besinaudojančių
vienu
kompiuterius, skaičius.
Padidėjo,
rekonstruotų
modernizuotų kultūros įstaigų, jų
filialų skaičius
Lyginant su 2009 m. išaugo meno
kolektyvų ir kolektyvų dalyvių
skaičius.
Pastebimai išaugo neformalaus
švietimo įstaigas lankančių vaikų
skaičius.
Padidėjo sporto klubų skaičius, ir
šiek tiek išaugo sporto klubus
lankančių žmonių skaičius.
Ženkliai išaugo sporto mokyklas
lankančių mokinių skaičius
2010 m., lyginant su 2009 m.
rodikliais išaugo beveik dvigubai,
tačiau 2011 m. – žymiai sumažėjo.
Pastatytas/renovuotas 1 objektas.

2011m. lyginant su 2010
rodiklio reikšmė išlieka stabili.

2009

2010

2011

14

14

14,5

8

8

8,7

2

2

4

88
714

74
1126

113
1042

722

793

867

19
3365

24
1518

25
3738

373

394

481

3090

6030

4090

0

1

0

9,5

4,7

4,7

13,92

15,79

16,62

6,85

2,28

6,94

1,38

1,26

1,05

2,25

2,36

2,15

13

15

15

2,57

2,57

2,57

m.

Nežymiai padidėjo užregistruotų
nusikalstamų veikų skaičius.
Padidėjo išaiškintų nusikalstamų
veikų skaičius.
Neryškiai sumažėjo avaringumo
lygis.
Rodiklis nežymiai kinta.
Rodiklis 2010 m. išaugo, tačiau
2011 m. išliko nepakitęs.
Stabili rodiklio reikšmė.
Rodiklio
reikšmė
rodo
nepatenkinamą būsto pritaikymo
neįgaliesiems poreikių tenkinimą..
Nežymiai
išaugo
socialinių
paslaugų gavėjų skaičius.

0

0

0

4,1

4,18

4,5

2011 m. rekonstruota 1 socialinių
paslaugų įstaiga

0

0

1

13.761

17.872

22.936

15,1

20,1

22,7

2010 ir 2011 m. buvo skiriamos
žymiai didesnės lėšos socialinei
sričiai, tai gali būti siejama su
išaugusių socialinių pašalpų gavėjų
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Nr.

Rodiklis

Komentaras

2.26.

Sergamumo rodiklis (1000-iui
gyventojų)
Mirtingumas
(1000-iui
gyventojų)

2.27.

Gimstamumas
gyventojų)

2.25.

2.28.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

(1000-iui

Gydytojų skaičius, tenkantis
1000-iui
gyventojų
SA,
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Materialinės investicijos (mln.
Lt)/metinis
pokytis
(proc.)/dalis Kauno apskrityje
(proc.)
Tiesioginės
užsienio
investicijos (mln. Lt, metų
pabaigoje)/metinis
pokytis
(proc.)/dalis šalyje, (proc.)
Apgyvendinimo
įmonių
skaičius
Vietų skaičius apgyvendinimo
įmonėse1
Apgyvendinta
svečių
apgyvendinimo
įmonėse,
įskaitant kaimo turizmo
sodybas
Kaimo turizmo sodybų skaičius
Dviračių takų ilgis (km)
Ekologinių ūkių skaičius ir
plotas (ha)
Žemės
ūkio
subjektų
skaičius/jų valdomas žemės
plotas (ha)
Deklaruotų pasėlių plotas (ha)
Maitinimo įmonių skaičius
Vietinės reikšmės kelių, gatvių
dalis su asfalto danga (proc.),
lyginant su bendru vietinės
reikšmės kelių, gatvių ilgiu
Nutiesta,
rekonstruota,
atnaujinta kelių (km)

3.13.

4.1.

4.2.

4.3.

Centralizuotai
tiekiamo
vandens suvartojimas vienam
gyventojui,
kub.m/metus),
geriamojo vandens kokybė
Į paviršinius vandens telkinius
išleidžiamų vandens nuotekų
dalis išvalyta iki didžiausios
leistinos teršalų normos
Vandentiekio ir nuotekų tinklų
įrengtų
UAB
„Raseinių

skaičiumi.
Nėra duomenų rodiklio reikšmės
dinamikos analizei.
2011 m., lyginant su 2010 m., 1,2
procentinio
punkto
sumažėjo
mirusiųjų skaičius.
2011 m., lyginant su 2010 m., 0,1
procentiniu
punktu
sumažėjo
gimstamumas.
2011 m., lyginant su 2010 m.,
gydytojų
skaičius
nežymiai
sumažėjo.
Ženkliai sumažėjo
investicijos.

materialinės

Ženkliai
sumažėjo
užsienio investicijos.

tiesioginės

Sumažėjo apgyvendinimo įmonių
skaičius.
Vietų skaičius apgyvendinimo
įmonėse išaugo, nes vien viešbutyje
„Karpynė“ 2011 m. buvo apie 80
vietų.
Nežymiai išaugo apgyvendintų
svečių apgyvendinimo įmonėse
skaičius.
Stabili rodiklio reikšmė.
Stabili rodiklio reikšmė.
Kintanti rodiklio reikšmė.
Nors žemės ūkio subjektų skaičius
2011 m., lyginant su 2009 m.
sumažėjo 1 proc., tačiau jų
valdomas žemės plotas išaugo 5
proc.
Nežymiai išaugo rodiklio reikšmė.
Sumažėjo
maitinimo
įstaigų
skaičius
Rodiklis 2009-2011 m. laikotarpiu
nežymiai išaugo.

2010 m., lyginant su 2009 m.,
rodiklio reikšmė išaugo, tačiau
2011 m. nutiesta, rekonstruota,
atnaujinta tik trečdaliu daugiau
kelių nei 2009 m.
Geriamo vandens kokybė atitinka
numatytas leistinas normas.
Rodiklis
per
laikotarpį padidėjo.

2009

2010

2011

–

4742,31

–

14,7

16,2

15

9,4

8,4

8,3

2,1

3

2,83

90 mln.
826 tūkst.
-42,5
4,12

59 mln.
221 tūkst.
-34,8
3,31

–

83,7
-13,35
0,25

72,9
-12,9
0,21

–

6

8

7

68

64

152

1010

1092

931

9
6
138
9276

11
6
89
5856,22

10
6
116
8482,65

4858/
91241

4924/
94349,61

4800/
95517,20

91241

94350

95518

24

24

23

12,91

12,97

14,10

2

5

3

17,96

17

14,64

627 tūkst.
kub. m

666 tūkst.
kub. m

728 tūkst.
kub. m

17,22

5,13

6,14

analizuojamą

Didėjo įrengtų vandentiekio
nuotekų tinklų ilgis.

ir
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Nr.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

Rodiklis

Komentaras

vandenys“ ir Raseinių rajono
savivaldybės lėšomis, ilgis
(km)
Prie centralizuotų vandens ir
nuotekų tinklų prisijungusių
vartotojų skaičius
Rūšiuojamų
komunalinių
atliekų kiekis nuo bendro
komunalinių atliekų
kiekio (proc.)
Renovuotų (pilnai ar dalinai)
daugiabučių namų skaičius
Įrengtų želdynų plotas, tekantis
1 gyventojui, proc. nuo
teritorijos bendro ploto
Rajono miškingumas (proc.)
Aplinkos oro kokybė (pagal
išmetamų teršalų rodiklius)

4.11.

2010

2011

9214

9308

9407

–

14,1

11,5

0

0

–

–

0,0025

0,0025

23,4
Visi 9,2
kg/1 gyv.,
iš jų
kietosios
medžiagos
– 1,1 kg/1
gyv.,
dujinės ir
skystosios
– 8,1 kg/1
gyv.

23,4
Visi 11,2
kg/1 gyv.,
iš jų
kietosios
medžiagos
– 1,2 kg/1
gyv.,
dujinės ir
skystosios
– 10,0 kg/1
gyv.

23,4

1,92

2,7

Išaugo rodiklio reikšmė

Rodiklis 2011 m., lyginant su 2010
m., ženkliai sumažėjo.
Nėra duomenų rodiklio reikšmės
dinamikos analizei.
Stabili rodiklio reikšmė
Stabili rodiklio reikmė.
Bendras išmetamų teršalų kiekis
padidėjo beveik 12 proc.

4.10.

Renovuotų
griovių,
hidrotechninių statinių ir kitų
melioracijos įrenginių
dalis nuo bendro šių statinių ir
įrenginių skaičiaus (proc.)

2009

Kietųjų
dalelių –
11,6 kg/1
gyv.,
skystųjų 10,3 kg/1
gyv.,
dujinių –
1,4 kg/1
gyv.

Nežymiai kitusi rodiklio reikšmė.
1,2

V. PASIŪLYMAI DĖL PSP KOREGAVIMO
Pasiūlymai dėl PSP koregavimo turi būti teikiami raštu už strateginį planavimą
atsakingam skyriui, kuris organizuoja tolesnį PSP koregavimo procesą. Pasiūlymus gali pateikti
Savivaldybės tarybos nariai, Strateginės plėtros komisija, Savivaldybės administracijos direktorius,
Strateginio planavimo darbo grupė, administracijos padalinių vadovai, savivaldybės biudžetinės ir
viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai, visuomenės
nariai. Atsižvelgiant 2010 m. Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužės 25 d. sprendimu
Nr.1 patvirtintą patikslintą Kauno regiono plėtros iki 2020 metų planą, 2011 m. parengtą Kultūros
paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui studiją, taip pat į rengiamus kelių miestelių teritorijų
bendruosius planus bei minėtų dokumentų sprendinius 2011 m. buvo peržiūrėtos PSP priemonių
plane numatytos priemonės. SPP įgyvendinimo ir stebėsenos proceso subjektai buvo kviečiami
teikti pasiūlymus ir pagal gautus duomenis buvo patikslintas PSP, kuris taip pat buvo derintas su
visuomene. PSP papildytas naujomis priemonėmis (ir jų pasiekimo indikatoriais), kai kurios
priemonės koreguotos arba atmestos, taip pat patikslinta suvestinė apie bendrą finansinių išteklių
poreikį ir savivaldybės lėšas, reikalingas PSP įgyvendinimui. Tuo tarpu PSP prioritetai, tikslai ir
uždaviniai liko nepakitę. Galutinį sprendimą priėmė Savivaldybės taryba 2011 m. spalio 11 d.
sprendimu Nr. (1.1)TS-202 patvirtindama patikslintą PSP priemonių planą.
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VI. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
1. 2011 m. buvo įgyvendinta 79 arba 65,8 proc. visų 2011 m. PSP plane suplanuotų
vykdyti priemonių, taip pat 27 priemonės buvo pradėtos įgyvendinti. Dauguma priemonių
įgyvendinti buvo pradėtos 2009 - 2011 m., o baigtos bus 2012-2013 m. ar vėlesniais metais.
2. Mažiausiai įgyvendinta IV prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ priemonių
(įgyvendinimo procentas – 59,09 proc.), kadangi šio prioriteto didelė dalis priemonių susijusi
su vandentvarkos, atliekų tvarkymo, pastatų rekonstravimo (siekiant padidinti jų energetinį
efektyvumą) projektais, ir bus baigtos įgyvendinti 2013 ir vėlesniais metais. Daugiausia
įgyvendinta II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ priemonių (įgyvendinimo procentas
69,44 proc.).
3. Atlikus Strateginio plėtros plano koregavimą, 3 prioritetų iš 4 įgyvendinimo procentas
padidėjo, nes ypatingas dėmesys buvo atkreiptas neįgyvendintas priemones, įvertintas jų
aktualumas ir prioritetai.
4. Daugiausiai neįgyvendintų priemonių yra numatytų 3 prioritete „Piligriminio turizmo,
ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas“ 43 proc. visų neįgyvendintų
priemonių.
verslo

5. Dažnai priemonių vykdymas priklauso nuo kitų institucijų priimamų sprendimų,
įstatyminės bazės pasikeitimų bei skiriamų lėšų, todėl 2011 m. kaip ir buvo 2010 m. didelė dalis
priemonių neįgyvendinta dėl neskirtų lėšų.
6. Būtina atkreipti dėmesį į nevykdomas priemones tikslinant 2012 m. Savivaldybės
biudžetą bei rengiant Raseinių rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginį veiklos planą ir
2013 m. Savivaldybės biudžetą.
7. Raseinių rajono savivaldybės administracijos padaliniai, savivaldybės įmonės ir įstaigos,
kurioms skiriamos lėšos iš Savivaldybės biudžeto, turi užtikrinti PSP tikslų, uždavinių ir
priemonių įgyvendinimą, todėl informacija apie nevykdomas priemones bus perduota visiems
už priemonių įgyvendinimą atsakingiems subjektams.
8. PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2011 m. buvo panaudota
42.349.198,92 Lt, iš jų 8.669.156,39 Lt (20,5 proc.) Savivaldybės lėšos. Tačiau lėšų
panaudojimo rodiklis vykdant PSP stebėseną, nėra svarbiausias rodiklis, kadangi apima ne tik iš
rajono Savivaldybės biudžeto finansuojamų subjektų veiklą, bet ir kitus subjektus esančius
rajono savivaldybės teritorijoje.
9. Didžioji dalis visų lėšų panaudota IV prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“
priemonėms įgyvendinti, t.y. 21.044.270,65 Lt, kas sudarė 49,89 proc. visų PSP įgyvendinimui
skirtų lėšų, kadangi nemaža dalis šio prioriteto priemonių yra susijusios su vandentvarkos
srities, viešosios paskirties pastatų rekonstravimo, šilumos tinklų infrastruktūriniais projektais,
kurių įgyvendinimui reikalingos didelės lėšos.
10. Mažiausiai lėšų 2011 m. panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir
valdymo tobulinimas“ priemones. Nors 2011 m. buvo planuota 1.912.700,00 Lt, bet faktiškai
priemonėms vykdyti išleistos lėšos sudarė 159,74 proc. visų planuotų skirti lėšų (3.055.335,98
Lt). Tačiau 2011 m. buvo panaudota 2.417.697,05 Lt daugiau lėšų nei 2010 m., nes šio
prioriteto priemonių įgyvendinimas aktyvesnis, todėl atitinkamai augo ir lėšų poreikis. I
prioriteto faktiškai patirtos išlaidos viršijo planuotas, nes dalies projektų lėšos buvo įsisavintos
2011 m. o ne kaip planuota – 2012 m.
11. Į PSP įgyvendinimo ir stebėsenos procesą reikėtų įtraukti daugiau socialinių ir
ekonominių partnerių, užtikrinant aktyvesnį visuomenės dalyvavimą siekiant PSP numatytų
prioritetų tikslų ir vizijos. Būtina Savivaldybės administracijos skyriams, savivaldybės
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įstaigoms ir įmonėms glaudžiau bendradarbiauti su PSP vykdymo dalyviais, kurie nėra pavaldūs
Savivaldybės institucijoms.
12. 2011 m. buvo peržiūrėtos PSP priemonių plane numatytos priemonės. SPP
įgyvendinimo ir stebėsenos proceso subjektai buvo kviečiami teikti pasiūlymus ir pagal gautus
bei apibendrintus duomenis buvo patikslintas PSP, kuris taip pat buvo derintas su visuomene.
Galutinį sprendimą priėmė Savivaldybės taryba 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. (1.1)TS202 patvirtindama patikslintą PSP priemonių planą.
13. Savivaldybės administracijos skyriai, savivaldybės įstaigos ir įmonės, kurie atsakingi
už PSP įgyvendinimą, ir toliau turėtų tinkamai ir laiku vadovaujantis PSP priežiūros tvarka,
pateikti ataskaitas apie PSP įgyvendinimą.
14. PSP prioritetų rodikliai pateikiami praėjus 3 m. nuo PSP vykdymo pradžios, tačiau
fiksuojant esamus duomenis, susidurta su problema, kad kai kurie analizei reikalingi duomenys
nerenkami (Statistikos departamentas prie LRV neskaičiuoja kai kurių rodiklių), todėl siūloma
duomenis fiksuoti Savivaldybės institucijoms pagal koordinuojamas veiklos sritis.

