


KAS BUVO PLANUOTA 2016–2020 METAIS? 

 

Rokiškio rajonas – 

konkurencingas, patrauklus 

lankyti, gyventi, dirbti, 

investuoti šiaurės rytų 

Lietuvos ekonominis, 

socialinis ir kultūros centras. 



KIEK KARTŲ ROKIŠKIO SPP IKI 2022 M. BUVO 
KEISTAS? 

Rokiškio rajono savivaldybės 

plėtros vizija suformuota 

laikotarpiui iki 2022 metų: 

Rokiškio rajonas – 

konkurencingas, patrauklus 

lankyti, gyventi, dirbti, 

investuoti šiaurės rytų 

Lietuvos ekonominis, 

socialinis ir kultūros centras. 

 Pakeistos 5 priemonių formuluotės, papildomai įtraukta 11 naujų priemonių 
ir 5 priemonės išbrauktos. 



RODIKLIŲ SISTEMA 

Rokiškio rajono savivaldybės 

plėtros vizija suformuota 

laikotarpiui iki 2022 metų: 

Rokiškio rajonas – 

konkurencingas, patrauklus 

lankyti, gyventi, dirbti, 

investuoti šiaurės rytų 

Lietuvos ekonominis, 

socialinis ir kultūros centras. 

 Rokiškio SPP 2022 įgyvendinimą apibūdina 3 lygių kriterijų sistema: 



IŠANKSTINĖS SĄLYGOS: 

Rokiškio rajono savivaldybės 

plėtros vizija suformuota 

laikotarpiui iki 2022 metų: 

Rokiškio rajonas – 

konkurencingas, patrauklus 

lankyti, gyventi, dirbti, 

investuoti šiaurės rytų 

Lietuvos ekonominis, 

socialinis ir kultūros centras. 

 Rokiškio SPP 2022 įgyvendinimo vertinimas atliktas 2021 m.  

 Vizijos kriterijų (rodiklių) reikšmės vertintos už 2014-2020 (2021) m. ir/arba 
prognozuojant 2021 m./2022 m. duomenis, bei lyginant juos su nustatytomis 
siekiamybėmis.  

 Prioritetų vertinimas atliktas analizuojant bendras jų kriterijų kitimo tendencijas 2018 
m. ir 2020 m. (arba 2021 m.), jų pasiekiamumas neanalizuotas, nes nebuvo nustatytos 
siektinos reikšmės. 

 Priemonių pasiekimo rodikliai nebus vertinami, nes šiems rodikliams nebuvo nustatytos 
siektinos reikšmės. Pagal parengtas SPP įgyvendinimo ataskaitas įvertintas tik priemonių 
įgyvendinimo lygis. 

 Analizės metu, analizuojant vertinimo kriterijus, naudojamas toks ženklinimas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vertinimo kriterijus santykinai gerėja 

vertinimo kriterijus santykinai blogėja 

vertinimo kriterijaus kryptis yra kintanti 

2 vertinimo kriterijaus reikšmė yra pasiekta arba prognozuojama, kad bus pasiekta 

0 vertinimo kriterijaus reikšmė yra nepasiekta arba prognozuojama, kad nebus pasiekta 

1 nėra aišku, ar vertinimo kriterijaus reikšmė bus pasiekta 



VIZIJOS PASIEKIMO VERTINIMAS: 

VIZIJA: Biržų rajonas – 

šiaurės Lietuvos verslo, 

turizmo ir kultūros 

centras, svetingas, 

istoriškai unikalus 

Radvilų kraštas, 

garėjantis aludarystės 

tradicijomis, vystantis 

ekologinį žemės ūkį, 

patrauklus kurti šeimą ir 

auginti vaikus. 

Nr. Kriterijus  
Esama 

situacija 

2014 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 
2021 m. 

2022 m. 

(siekiam

ybė) 

Bendra 

2014-2020 

(2021) m. 

tendencija 

Išvada (ar rodiklis 

pasiektas/ bus 

pasiektas 2022 

m.) 

1. 

Vidutinis metinis gyventojų 

skaičius (metų pradžios 

duomenys, asm.) 

33 091           

(2013 m.) 
32 748 32 191 31 454 30 451 29 472 28 728 28 072 27 515 27 600 

  

2 

2. Natūrali gyventojų kaita 
-366           

(2013 m.) 
-358 -357 -395 -408 -359 -363 -425 n.d. -350 

  
0 

3. Migracijos saldo 
-320           

(2013 m.) 
-199 -380 -608 -571 -385 -293 -132 n.d. -320 

  
2 

4. 

Tiesioginės užsienio 

investicijos (metų pradžios 

duomenys):                                 

a) mln. EUR;                                                

b) tenkančios vienam 

gyventojui (EUR) 

a) 0,39                 

b) 11,6                    

(2013 m. pr.) 

15,01    

458 

13,12    

408 

13,44   

427 

16,67    

547 

35,8    

1215 

32,61    

1135 

32,9    

1172 n.d. 
a) 0,6               

b) 21,7 

  

2 

5. 

Materialinės investicijos 

(metų pradžios duomenys):                                 

a) mln. EUR;                                                

b) tenkančios vienam 

gyventojui (EUR) 

a) 24,2               

b) 716                    

(2013 m. pr.) 

26,8     

810 

33,2     

1024 

28,9    

907 

30,6    

990 

31,7     

1057 

37,6     

1293 

32,6    

1160 n.d. 

a) 44,0                  

b) 

1 594 
  

1 

6. 

Veikiančių ūkio subjektų 

skaičius, tenkantis 1000-iui 

gyventojų (vnt.) 

17,5                  

(2014 m. pr.) 
17,5 16,1 17,8 20,0 20,8 22,3 23,5 24,6 17,5 

  
2 

7. 

Registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų 

santykis (proc.) 

12,9                   

(2013 m.) 
12,4 12,2 11,3 11,6 12,5 12,0 21,7 14,3 7,0 

  

0 

8. 
Vidutinis mėnesinis bruto 

darbo užmokestis (EUR) 

533                     

(2013 m.) 
582 619 682 713 784 1097 1206 1243 700 

  
2 

SURINKTA BALŲ VISO: 11/16 
VIZIJOS PASIEKIMO LYGIS (2021 m. pr.): 69% 



VIZIJOS PASIEKIMO VERTINIMAS 

 100 proc. įgyvendinta vizija 

galėjo surinkti 16 balų (8 rodikliai 

po maksimaliai 2 balus) 

 Surinko 11 balų iš 16 galimų 

Rokiškio  rajono savivaldybės 
plėtros vizija iki 2022 metų 2021 

m. pradžioje pasiekta 

(įgyvendinta) 69% 



PRIORITETŲ PASIEKIMO VERTINIMAS 

 100 proc. įgyvendinti prioritetai galėjo 

surinkti 96 balus (48 rodikliai po 

maksimaliai 2 balus) 

 Surinkti 64 balai iš 96 galimų, todėl visų 

prioritetų įgyvendinimas – 67% 

 I prioritetas įgyvendintas 82% (18 balų iš 

22) 

 II prioritetas įgyvendintas 64% (28 balų iš 

44) 

 III prioritetas įgyvendintas 60% (18 balų iš 

30) 



PRIEMONIŲ PASIEKIMO VERTINIMAS 

 Priemonių įgyvendinimo lygis 2016-2020 m. 

laikotarpyje siekė 96,5% 

(įgyvendintos/ vykdomos 136 priemonės iš 

141) 

 I prioriteto priemonės įgyvendinamos/ 

vykdomos 100% 

 II prioriteto priemonės įgyvendinamos/ 

vykdomos 97,2% 

 III prioriteto priemonės įgyvendinamos/ 

vykdomos 93,0% 



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPP IKI 2022 M. 
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI (APIBENDRINIMAS) 

64% 

82% 

60% 

67% 69% 

Bendras prioritetų 

pasiekimo lygis 

Vizijos pasiekimo 

lygis 



REKOMENDACIJOS NAUJO SPP RENGIMUI 

 Rengiant naują plėtros viziją, rekomenduotina išryškinti savivaldybės (rajono) 

išskirtinumą, nurodyti norimą (siekiamą) savivaldybės (rajono) teritorijos, 

socialinės ir ekonominės situacijos būklę planuojamu laikotarpiu, apibrėžiant 

savivaldybės (rajono) verslo ir veiklos pagrindines kryptis, pabrėžiant kultūrinių 

tradicijų bei kultūros paveldo, turizmo potencialo išskirtinumą; galima nurodyti 

ir geografinį savivaldybės (rajono) išsidėstymą šalyje, apskrityje; 

 Rengiant naujo SPP stebėsenos sistemą, rekomenduotina nustatyti vizijos 

pažangos vertinimo rodiklius bei tikslų (efekto) ir uždavinių (rezultato) 

vertinimo rodiklius bei jų vertinimo rodiklių esamas (pradines) ir siektinas 

reikšmes, metus, kada tos reikšmės buvo/ bus pasiektos bei informacijos 

šaltinius; 

 Rengiant naują SPP, rekomenduotina nustatyti priemonių (produkto) vertinimo 

rodiklius, jų esamas (pradines) ir siektinas reikšmes, metus, kada tos reikšmės 

buvo/ bus pasiektos bei informacijos šaltinius; 

 Rengiant naują SPP, rekomenduotina surašyti pažangos projektus, jų 

įgyvendinimo terminus ir siektinus rodiklius bei jų reikšmes (vadovaujantis 

nauja Strateginio valdymo metodika). 

  



ŽINIAI 

Projektų vadovė 
ODETA BAČIANSKIENĖ 
info@generalis.lt 
Tel. 8630-00228 
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AČIŪ UŽ SKIRTĄ 
LAIKĄ! 


