PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-174
Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo
organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas

PRIORITETŲ KRITERIJŲ ATASKAITA
Nr.

Kriterijus

Informacijos šaltinis

Pasiektas rezultatas (2019 m. duomenys)

1. PRIORITETAS. EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
1.1.1.
1.1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.1. Tikslas. Formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas:
Įgyvendintų verslo skatinimo / rėmimo
Įgyvendinta 1 programa
Lietuvos statistikos departamentas, RRSA Strateginio
programų skaičius
planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius
Veikiančių ūkio subjektų skaičius
659*
1.2. Tikslas. Didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą:
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų
8019
informacijos ir koordinavimo centre
apsilankiusių lankytojų skaičius
Apgyvendinimo įstaigose suteiktų
14505
Lietuvos statistikos departamentas, RRSA Švietimo,
nakvynių skaičius
kultūros ir sporto skyrius, Rokiškio turizmo ir
Viešbučių numerių užimtumas (proc.)
19,1
tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo
centras, Rokiškio krašto muziejus
Naujai įrengtų / modernizuotų turizmo
3
traukos objektų skaičius
72923
Rokiškio krašto muziejaus lankytojų
skaičius
1.3. Tikslas. Didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse:
Ūkių /veikiančių žemės ūkio bendrovių
4161/11
skaičius
Vidutinis ūkio dydis (ha)
20,76
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras,
Bendroji žemės ūkio produkcija (mln.
36,4**
RRSA Žemės ūkio skyrius
Eur )
Gyventojų, gyvenančių kaimo
53 proc.
vietovėse, dalis, nuo visų gyventojų
(proc.)
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2. PRIORITETAS. SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS
2.1. Tikslas. Didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą:
Savivaldybės finansuojamose
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.1.1. ugdomų 1–6 metų vaikų dalis nuo
bendro to amžiaus vaikų skaičiaus
(proc.)
Savivaldybės finansuojamose
neformaliojo švietimo įstaigose
2.1.2. ugdomų mokinių dalis nuo bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus
(proc.)
Bendrojo ugdymo mokyklose
organizuojamoje neformaliojo švietimo
2.1.3.
veikloje dalyvaujančių mokinių dalis
nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.)
Lietuvos statistikos departamentas, RRSA Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2.1.

2.2.2.

66,1 proc. (didžiausias rodiklis tarp Panevėžio apskrities
rajonų savivaldybių; 2,4 proc. daugiau nei 2018 metais).

50,91 proc. (2019 m. spalio 1 d. duomenimis).

35,69 proc.

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 2019 m. spalio 1 d.
duomenimis (be jaunimo, suaugusiųjų, psichiatrijos
ligoninės ir specialiosios mokyklos klasių mokinių):
Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse
Pradinės (1-4) klasės – 17,10;
pagal koncentrus
Pagrindinės programos 1 pakopos (5-8) klasės – 21,28;
Pagrindinės programos 2 pakopos (9-10) klasės – 21,70;
Vidurinės programos (11-12) klasės – 22,40
Mokinių įgijusių:
Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį /
pradinį išsilavinimą dalis – 98,86 proc. (iš jų 3,04 proc.
vidurinį išsilavinimą dalis nuo baigusių
specialųjį);
atitinkamą programą mokinių skaičiaus
pagrindinį išsilavinimą dalis – 94,46 proc. (iš jų 4,5
(proc.)
proc. specialųjį);
vidurinį išsilavinimą dalis – 94,37 proc.
Veikiančių jaunimo NVO skaičius
10
2.2. Tikslas. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas:
Pirminės asmens sveikatos priežiūros
4
įstaigų, su kuriomis Panevėžio
teritorinė ligonių kasa yra pasirašiusi
Panevėžio teritorinė ligonių kasa, Lietuvos statistikos
paslaugų teikimo ir apmokėjimo
departamentas, RRSA Socialinės paramos ir
sutartis, skaičius
sveikatos skyrius
Šeimos gydytojų skaičius 1000-iui
0,85/1000 gyv.
gyventojų
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Vidutinė laukimo trukmė dienomis
7 kalendorinės dienos
2.2.3. gauti šeimos gydytojo paslaugas
pirminės sveikatos priežiūros įstaigose
Socialinių paslaugų prieinamumas
Socialinės priežiūros ir socialinės globos namuose 2.2.4.
(proc.)
96,5 proc./ ilgalaikės socialinės globos – 65,7 proc.
Socialinės rizikos šeimų / jose augančių
181/ 339
2.2.5.
vaikų skaičius
Pagalbą į namus / socialinę globą
119
2.2.6.
namuose gavusių asmenų skaičius
Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti
3,98 proc.
2.2.7.
socialinėms paslaugoms (proc.)
2.3. Tikslas. Užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą:
Mėgėjų meno kolektyvų / juose
86/1001
2.3.1.
dalyvavusių asmenų skaičius
SVB tinklo bibliotekose sutelkta
38,7 proc.
2.3.2.
gyventojų (proc.)
Kultūros įstaigos registruoja lankytojus ir tas pats
gyventojas skaičiuojamas tiek kartų, kiek ateina į
Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų
renginį, bendras renginių žiūrovų skaičius 2019 m.
2.3.3.
Lietuvos statistikos departamentas, Kūno kultūros ir
gavėjų dalis, tarp visų gyventojų (proc.)
duomenimis - 237100; kultūros paslaugas teikiančių
sporto departamentas prie LR Vyriausybės, RRSA
įstaigų, finansuojamų iš biudžeto - 27, saviveiklininkų –
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Rokiškio rajono
1001.
kūno kultūros ir sporto centras
NVO dirbančių kultūros srityje skaičius
Iš visų NVO registro organizacijų aktyviai kultūros
2.3.4. / įgyvendintų kultūros rėmimo
srityje 2019 m. duomenimis veikia 11/projektų -17
programų (projektų) skaičius
Sporto organizacijų / juose
42/3075
2.3.5.
sportuojančių asmenų skaičius
Sporto varžybų ir sveikatingumo
2677/ nebuvo apskaitoma
2.3.6.
renginių dalyvių skaičius
2.4. Tikslas. Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą:
Kvalifikaciją kėlusių savivaldybės
198 administracijos darbuotojai
2.4.1. administracijos / savivaldybės
biudžetinių įstaigų darbuotojų skaičius
Sumokėti ir įskaityti į savivaldybės
Lietuvos statistikos departamentas, RRSA Juridinis ir
17874,9 tūkst. Eur
2.4.2.
biudžetą mokesčiai (tūkst. Eur)
personalo skyrius, Kanceliarijos skyrius, biudžetinių
įstaigų administracijos
Prašymų, į kuriuos atsakymai
99,8 proc.
asmenims pateikti per įstatymais
2.4.3.
nustatytus terminus, dalis, tarp visų
gautų prašymų (proc.)
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3. PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.1. Tikslas. Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą
Centralizuoto vandens tiekimo /
Vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų
nuotekų tvarkymo paslaugas gaunančių
skaičius: 20608** (73 proc. nuo viso rajono gyventojų
gyventojų dalis (proc.)
skaičiaus);
Nuotekų tvarkymo paslaugas gaunančių gyventojų
Lietuvos statistikos departamentas, RRSA Statybos ir
Išleistų iki normos išvalytų nuotekų
skaičius: 16183** (58 proc. nuo viso rajono gyventojų
infrastruktūros plėtros skyrius, AB „Panevėžio
dalis (proc.)
skaičiaus).
energija“, AB „Rokiškio komunalininkas“, UAB
,,Rokiškio vandenys“
Vidutinė centralizuotai teikiamos
5,27 ct/kWh (be PVM)
šilumos kaina (ct/kWh (be PVM))
Technologiniai šilumos perdavimo
14,7 %.
nuostoliai (proc.)
3.2. Tikslas. Užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas
Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių
0,203 km
(gatvių) ilgis (km)
Įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius
32
Lietuvos statistikos departamentas, RRSA Statybos ir
Apšviestų vietinės reikšmės kelių
Per 2019 m. naujai apšviestų vietinės reikšmės kelių
infrastruktūros plėtros skyrius, UAB „Rokiškio
(gatvių) ilgis (km)
(gatvių) nebuvo
autobusų parkas“
Viešojo transporto maršrutais
20514***
pervežamų keleivių apyvarta, (tūkst.
keleivio km)
3.3. Tikslas. Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę
Įgyvendintų aplinkos apsaugos projektų
4
skaičius
Lietuvos statistikos deparamentas, RRSA
Iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą
623,14 t/metus
Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Žemės ūkio
išmestų teršalų kiekis (tonomis)
skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius
Išrūšiuotų atliekų kiekio dalis, nuo viso
63,9 proc.
atliekų kiekio (proc.)
3.4. Tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką
Parengtų bendrojo, detaliojo ir
1
specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų ir jų pakeitimų skaičius
Lietuvos statistikos deparamentas, RRSA Statybos ir
Užregistruotų nusikaltimų skaičius
1477,6
infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir
(100.000-ių gyventojų)
paveldosaugos skyrius, Panevėžio apskrities VPK
Ištirtų nusikaltimų dalis (proc.)
62,4
Rokiškio rajono PK
Renovuotų daugiabučių / viešosios
2019 m. duomenimis renovuoti 30 daugiabučių
paskirties pastatų skaičius (iš dalies
gyvenamųjų namų/renovuojami 11
atnaujinti, darbai tęsiami)
2019 m. renovuoti/atnaujinami 5 viešieji pastatai.
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* 2020 m. sausio mėn. duomenys
** Preliminarus rodiklis, patikslinti 2019 m. duomenys bus patvirtinti 2020 m. spalio mėn.
*** 2018 m. duomenys
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