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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2025 METŲ STRATEGINIO
PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO TARPINĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2022 m. liepos 28 d. Nr. 1-TS-232
Anykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40
punktu, Anykščių rajono savivaldybės 2019–2025 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-TS-337 „Dėl
Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2025 metų plėtros plano patvirtinimo“, 7 skyriumi,
atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės strateginio planavimo priežiūros komisijos pritarimą,
priimtą 2022 m. liepos 1 d. protokolu Nr. 1-VL-122, Anykščių rajono savivaldybės taryba
nusprendžia:
patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės 2019–2025 metų strateginio plėtros plano
įgyvendinimo tarpinę ataskaitą (pridedama).

Meras

Sigutis Obelevičius

PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2022 m. liepos28 d. sprendimu Nr. 1-TS-232
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2025 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS
PLANO ĮGYVENDINIMO TARPINĖ ATASKAITA

Anykščiųrajonosavivaldybė(toliau–ARS)
strateginį planavimą vykdo pagal Anykščių
rajono savivaldybės strateginio planavimo
organizavimo tvarkos aprašą (toliau –
Aprašas), patvirtintą ARS tarybos 2015 m.
birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-204. Šiame
Apraše yra reglamentuota strateginio plėtros
plano (toliau – SPP) rengimas, tvirtinimas,
įgyvendinimas, keitimas.
Vadovaujantis Aprašu, strateginis plėtros
planas yra ilgesnės kaip 3 metų trukmės
strateginio planavimo dokumentas, skirtas
aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai
savivaldybės teritorijoje numatyti.

Anykščių SPP 2019–2025 suformuota
vizija:

Anykščių krašas – plačiai žinomas
kultūrinio turizmo ir Lėto miesto
kurortas Anykščių šilelio prieglobstyje
su išskirtine gamta, savita kultūra ir
tradicijomis, darbščia ir jaunatviška
bendruomene, išvystyta infrastruktūra.
Čia gera ir saugu gyventi, dirbti ir
ilsėtis.

2018 m. gruodžio 20 d. Anykščių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-337
(su vėlesniais pakeitimais) buvo patvirtintas
Anykščių rajono savivaldybės 2019–2025
metų strateginis plėtros planas.
Anykščių SPP 2019–2025 struktūrą sudaro
Anykščių rajono 2012–2019 m. strateginio
plėtros plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų
analizė, Savivaldybei svarbių
strateginio
planavimo dokumentų analizė, esamos vidaus
ir išorės aplinkos analizė, Anykščių rajono
savivaldybės vizija ir prioritetai, tikslai,
uždaviniai, priemonių planas bei Anykščių
rajono savivaldybės strateginio plėtros plano
2019–2025 metų įgyvendinimo, stebėsenos,
tikslinimo ir atsiskaitymo tvarka.

Anykščių SPP 2019–2025 vizijai įgyvendinti
buvo suformuoti 4 prioritetai:
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Strategijos formavimo dalyje keturiems ilgalaikiams Anykščių rajono savivaldybės prioritetams buvo suformuluoti tikslai ir uždaviniai, o priemonių plano
dalyje – priemonių planas.
Anykščių SPP 2019–2025 buvo suformuota:
 1 vizija,
 4 prioritetai
I – 3 tikslai, 8 uždaviniai;
II – 3 tikslai, 6 uždaviniai;
III – 5 tikslai, 16 uždavinių;
IV – 4 tikslai, 7 uždaviniai.

Anykščių SPP 2019–2025 daugiausiai uždavinių (16) numatyta III prioritetui įgyvendinti, t. y., sumanios, sveikos, saugios, pilietiškos ir aprūpintos
visuomenės kūrimui. Mažiausiai uždavinių (6) numatyta II prioritetui įgyvendinti, t. y., ekonomikos augimo skatinimui. Kultūrinio turizmo vystymui ir kurortinei
plėtrai (I prioritetas) buvo numatyti 8 uždaviniai, viešosios infrastruktūros plėtrai su darnoje su gamtine aplinka – 7 uždaviniai.
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Anykščių SPP 2019–2025 įgyvendinimo vertinimo laikotarpiu (2019–2021 m.) buvo tikslintas 1 kartą – 2021 m. gegužės 27 d. ARS tarybos sprendimu Nr.
1-TS-164.
ARSSPP vizijos, prioritetų, tikslų ir uždavinių peržiūrėjimas vykdomas vieną kartą per ARSSPP įgyvendinimo laikotarpį – 2022 m. kartu su tų metų
ARSSPP tarpinės įgyvendinimo ataskaitos rengimu, pritarimu ir tvirtinimu.
ARSSPP stebėsenos, tikslinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše numatyta dviejų lygių kiekybinių ir kokybinių vertinimo kriterijų sistema, kuria naudojantis
kontroliuojamas ARSSPP priemonių įgyvendinimas:
1) efekto vertinimo kriterijai arba vizijos rodikliai parodo ARSSPP įgyvendinimo poveikį savivaldybės raidai ir artėjimą prie vizijos;
2) rezultato vertinimo kriterijai (prioritetų / tikslų rodikliai) rodo ilgalaikius ARSSPP įgyvendinimo rezultatus.
Anykščių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano (toliau – ARSSPP) stebėsenos, tikslinimo ir atsiskaitymo už įgyvendinimo rezultatus tvarka – tai
sisteminis aplinkos, susietos su patvirtinto strateginio plėtros plano įgyvendinimo metu atsirandančiais kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais, stebėjimo ir
vertinimo procesas, kurio metu parengiamos strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos. Strateginio plėtros plano stebėsenos, tikslinimo ir atsiskaitymo už
įgyvendinimo rezultatus tvarkos tikslas – kontroliuoti strateginio plėtros plano vykdymą, vertinti įdiegtų priemonių poveikį rajono socialiniam ir ekonominiam
gyvenimui, pagal poreikius pildyti ir koreguoti strateginį plėtros planą.
ARSSPP stebėsenos, tikslinimo ir atsiskaitymo už įgyvendinimo rezultatus tvarkos objektai – prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės ir projektai bei
vertinimo kriterijų, pagal kuriuos yra vykdoma ARSSPP stebėsena, sistema.
ARSSPP stebėsenos rezultatas – teikiamos strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos, kurios rengiamos ARSSPP stebėsenos proceso metu, bei
ARSSPP įgyvendinimo vertinimas (ARSSPP vizijos, prioritetų, tikslų ir uždavinių peržiūrėjimas). ARSSPP įgyvendinimo ataskaitos teikiamos du kartus per
įgyvendinimo laikotarpį:
- tarpinė ataskaita rengiama 2022 m.
- galutinė ataskaita rengiama 2026 m.
Pildant tarpinę ARSSPP įgyvendinimo ataskaitą, pasiekta vertinimo kriterijaus reikšmė buvo vertinama 2021 m. arba 2020 m., jei duomenys pildymo metu
už 2021 m. dar buvo neskelbiami.
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VIZIJOS RODIKLIAI (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI)
Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

1.

Anykščių rajono savivaldybėje
apsilankiusių turistų skaičius (tūkst.
asmenų)

2.

Anykščių rajono savivaldybėje
apsilankiusių turistų iš užsienio šalių dalis
nuo visų turistų skaičiaus (procentai)

3.

Anykščių rajono savivaldybėje vykusių
kultūros renginių skaičius (vienetai)

4.

Anykščių rajono savivaldybėje vykusių
regioninių, šalies, tarptautinių kultūros
renginių skaičius (vienetai)

5.

Anykščių rajono savivaldybės tiesioginių
užsienio investicijų, tenkančių 1-am
gyventojui, santykis su šalies rodikliu
(procentai)
Anykščių rajono savivaldybės bendro
vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio
(bruto) santykis su šalies rodikliu
(procentai)
Anykščių rajono savivaldybės nedarbo
lygio (registruotų bedarbių ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis) santykis su
šalies rodikliu (procentai)

6.

7.

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

Atskaitos taškas
(2017 m. arba
2016 m.)
644

Planuojama
reikšmė
2025 m.
(siekiamybė)
800

Pasiekta
reikšmė
(2021 m. arba
2020 m.)
544,2

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius, Anykščių
TVIC
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius, Anykščių
TVIC
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
Lietuvos
statistikos
departamentas

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius

2,5

20,0

3,6

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Investicijų ir
projektų valdymo
skyrius

1 925

Nemažėjantis

1396

30

Didėjantis

28

6,4*

8,0

5,16

Lietuvos
statistikos
departamentas

ARSA Investicijų ir
projektų valdymo
skyrius

78,0

85,0

82,25

Lietuvos
statistikos
departamentas,
Lietuvos
užimtumo tarnyba

ARSA Investicijų ir
projektų valdymo
skyrius

138,0

120,0

129,0

Paaiškinimai, pastabos

Sumažėjo dėl 2020-2021 m.
buvusios COVID-19
pandemijos ir jos įtakotų
apribojimų turizmo sektoriuje
Užsienio turistų skaičiaus
procentas didėja nežymiai dėl
2020-2021 m. buvusios
COVID-19 pandemijos ir jos
įtakotų apribojimų
Renginių skaičius sumažėjo
dėl 2020-2021 m. buvusios
COVID-19 pandemijos ir jos
įtakotų apribojimų
Renginių skaičius sumažėjo
dėl 2020-2021 m. buvusios
COVID-19 pandemijos ir jos
įtakotų apribojimų
Ekonominiai, investiciniai
projektai buvo visai sustoję dėl
COVID-19 pandemijos ir jos
įtakotų apribojimų
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8.

Anykščių rajono savivaldybės jaunų
žmonių dalis nuo visų gyventojų skaičiaus
(procentai)

Lietuvos
statistikos
departamentas

ARSA jaunimo
17,7
20,0
reikalų
koordinatorius
(vyriausiasis
specialistas)
9.
Užregistruotų Anykščių rajono
Lietuvos
ARSA Vyriausias
96,5
Mažėjantis
savivaldybėje nusikalstamų veikų,
statistikos
specialistas
tenkančių 100 000-ių gyventojų, santykis
departamentas
(mobilizacijai ir
su šalies rodikliu (procentai)
civilinei saugai)
* Jei Lietuvos statistikos departamentas strateginio plėtros plano rengimo metu nepateikė 2017 m. duomenų, vertinami 2016 m. duomenys

17,5

Dėl demografinės visos šalies
situacijos

95

PRIORITETŲ/ TIKSLŲ RODIKLIAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI)
I PRIORITETAS. KULTŪRINIO TURIZMO VYSTYMAS IR KURORTINĖ PLĖTRA
Tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

1.1. tikslas.
Kultūrinio turizmo
vystymas rajone

Anykščių rajono savivaldybėje naujai
įrengtų turistinių ir (arba) rekreacinių
objektų skaičius (vienetai per
laikotarpį)

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius

Anykščių rajono savivaldybės
apgyvendinimo, maitinimo įstaigų
skaičius (vienetai)

Lietuvos statistikos
departamentas

Anykščių rajono savivaldybėje
apgyvendintų turistų skaičius
(apgyvendinimo įstaigose ir kaimo
turizmo sodybose) (tūkst. asmenų)

Anykščių TVIC

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba
2016 m.)
-

Planuojama
reikšmė
2025 m.
(siekiamybė)
5

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)
4

19/ 32

Didėjantis

28 / 83

41,1

80,0

41,0

Paaiškinimai, pastabos

Duomenys teikiami remiantis 2021
m. nuo liepos mėn. gautu turisto
mokesčiu

6

Tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Anykščių rajono savivaldybėje
sutvarkytų, pritaikytų ir įveiklintų
kultūros ir gamtos paveldo objektų
skaičius (vienetai per laikotarpį)

1.2. tikslas.
Krašto kultūrinių
tradicijų
saugojimas ir
puoselėjimas

1.3. tikslas.
Kurorto statuso
siekimas ir rajono
įvaizdžio
stiprinimas

Anykščių rajono savivaldybės
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
per vieną dieną apsilankiusių fizinių
asmenų/ virtualių lankytojų skaičius
(tūkst. asmenų)
Anykščių rajono savivaldybės meno
mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius,
tenkantis 1 000-iui gyventojų
(asmenys)
Anykščių rajono savivaldybės
muziejų lankytojų skaičiaus dalis nuo
visų šalies muziejų lankytojų
skaičiaus (procentai)

Gautas kurorto statusas

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba
2016 m.)
-

Planuojama
reikšmė
2025 m.
(siekiamybė)

ARSA Architektūros
ir urbanistikos skyrius

ARSA
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Anykščių VB

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius

150,9 /
27,5

Nemažėjantis

229/44

Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius

31

35

30

3,5

Didėjantis

5,66

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius, Lietuvos
statistikos
departamentas

Ne mažiau
kaip 11

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)
10

ARSA

ARSA

-

Kurorto
statusas

Kurorto
statusas
negautas

Anykščių rajono savivaldybės
gyventojų pasitenkinimas teikiamomis
paslaugomis

Atlikta apklausa

-

Atlikta
apklausa

Atlikta
apklausa

Tarptautinių projektų, tinklų, į kuriuos
įsitraukė Anykščių rajono
savivaldybė, skaičius (vienetai)

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius

ARSA Investicijų ir
projektų valdymo
skyrius, Bendrasis ir
ūkio skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius

-

2

1

Paaiškinimai, pastabos

Procese

Pasikeitus kurorto statuso gavimo
reikalavimams, peržiūrimos
galimybės ir grėsmės Anykščiams
gauti kurorto statusą

* Jei Lietuvos statistikos departamentas strateginio plėtros plano rengimo metu nepateikė 2017 m. duomenų, vertinami 2016 m. duomenys
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II PRIORITETAS. EKONOMIKOS AUGIMO SKATINIMAS
Atsakingas už
duomenų pateikimą

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba
2016 m.)
59,0

Planuojama
reikšmė 2025
m.
(siekiamybė)

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)

62,0

59,5

Tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Duomenų šaltinis

2.1. tikslas.
Patrauklios
investicinės ir
verslo aplinkos
kūrimas

Anykščių rajono savivaldybės
veikiančių ūkio subjektų skaičiaus,
tenkančio 1 000-iui gyventojų,
santykis su šalies rodikliu
(procentai)
Anykščių rajono savivaldybės
materialinių investicijų, tenkančių
1-am gyventojui, santykis su šalies
rodikliu (procentai)
Anykščių rajono savivaldybės
statybos darbų apimčių, tenkančių
1-am gyventojui, santykis su šalies
rodikliu (procentai)
Kūrybinių industrijų rezidentų
Anykščių rajono savivaldybėje,
sukūrusių savo verslus, skaičius
(procentai)
Anykščių rajono savivaldybės
bendrosios žemės ūkio produkcijos,
tenkančios 1-am gyventojui,
santykis su šalies rodikliu
(procentai)
Anykščių rajono savivaldybės
gyvulininkystės žemės ūkio
produkcijos dalis nuo bendrosios
žemės ūkio produkcijos kiekio
(procentai)
Avių skaičius Anykščių rajono
savivaldybėje (vienetai/ per metus)

Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA Investicijų ir
projektų valdymo
skyrius

Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA Investicijų ir
projektų valdymo
skyrius

21,2*

25,0

21,6

Lietuvos statistikos
departamentas

58,2*

60,0

58,8

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA Investicijų ir
projektų valdymo
skyrius, Statybos
skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Žemės ūkio
skyrius
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Didėjantis

20

Didelis susidomėjimas kūrybinių
industrijų erdvėmis ir galimybėmis

181,3*

Nemažėjantis

196

Didėjantis deklaruojamų
pasėlių plotas

Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA Žemės ūkio
skyrius

33,7*

38,0

33,2

Dėl ekonominių priežasčių tampa
nenaudinga vystyti gyvulininkystę

ARSA Žemės ūkio
skyrius

ARSA Žemės ūkio
skyrius

8590

12 500

6676

Dėl išaugusios vilkų populiacijos
apsunkinamas avių auginimas

2.2. tikslas.
Darnaus ir
konkurencingo
žemės ūkio plėtra

Paaiškinimai, pastabos
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Tikslas

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų pateikimą

Sodų plotas Anykščių rajono
savivaldybėje (ha per laikotarpį)

ARSA Žemės ūkio
skyrius

ARSA Žemės ūkio
skyrius

Anykščių rajono savivaldybės
vietos veiklos grupių įgyvendintų
strategijų skaičius (vienetai)

ARS VVG

ARS VVG

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2.3. tikslas.
Teritorinės
sanglaudos
didinimas

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba
2016 m.)
479

Planuojama
reikšmė 2025
m.
(siekiamybė)

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)

600

504,3

Parengtos
strategijos

Ne mažiau
kaip 2

2

Paaiškinimai, pastabos

Sodų plotai nuosekliai didėja,
plečiantis stambiesiems sodų ūkiams

* Jei Lietuvos statistikos departamentas strateginio plėtros plano rengimo metu nepateikė 2017 m. duomenų, vertinami 2016 m. duomenys

III PRIORITETAS. SUMANIOS, SVEIKOS, SAUGIOS, PILIETIŠKOS IR APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS
Tikslas

3.1. tikslas.
Sumanios
visuomenės
poreikius
atitinkančios
ugdymo sistemos
plėtojimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Visos dienos mokyklų skaičius
Anykščių rajono savivaldybėje
Mokinių, dalyvavusių Anykščių r.
sav. NVŠ programose ar formalųjį
švietimą papildančio ugdymo
programose bei BUM būrelius
lankiusių dalis nuo bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių
skaičiaus (procentai)

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

ARSA Švietimo
skyrius

ARSA Švietimo
skyrius

ITC Švietimo
valdymo informacinė
sistema

ARSA Švietimo
skyrius

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba 2016
m.)
1

Planuojama
reikšmė 2025
m.
(siekiamybė)

3

3

69,7

Nemažėjantis

70,52

Paaiškinimai, pastabos
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Tikslas

3.2. tikslas.
Gyventojų sveikatos
išsaugojimas bei
stiprinimas

3.3. tikslas. Saugios
socialinės aplinkos

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba 2016
m.)
12

Planuojama
reikšmė 2025
m.
(siekiamybė)

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)

Nemažėjantis

15

Įgyvendintų respublikinių ir
tarptautinių švietimo projektų
skaičius Anykščių rajono
savivaldybėje (vienetai)
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
Anykščių rajone (metai)

ARSA Švietimo
skyrius

ARSA Švietimo
skyrius

HISIC

ARSA
Savivaldybės
gydytojas

73*

Didėjantis

73,77

Anykščių rajono savivaldybės
gyventojų, dalyvavusių sveikatos
prevencinėse programose dalis nuo
planuotų patikrinti asmenų
skaičiaus (procentai)
Anykščių rajono savivaldybės
sporto varžybų, sporto ir
sveikatinimo renginių skaičius/
dalyvių juose skaičius (vienetai/
asmenys)
Anykščių rajono savivaldybės
sporto organizacijų skaičius
(vienetai)
Anykščių rajono savivaldybės
sportuojančiųjų gyventojų sporto
organizacijose skaičius, lyginant su
bendru gyventojų skaičiumi
(procentai)
Asmenų (šeimų), buvusių Anykščių
rajono savivaldybės sąraše
socialiniam būstui nuomoti,
skaičius metų pabaigoje (asmenys
(šeimos))

Anykščių PSPC

ARSA
Savivaldybės
gydytojas

41,0

Didėjantis

43,65

Lietuvos sporto
statistikos metraštis

ARSA Švietimo
skyrius

216/
11133

Didėjantis

143/6143

Lietuvos sporto
statistikos metraštis

ARSA Švietimo
skyrius

25

Nemažėjantis

23

Lietuvos sporto
statistikos metraštis,
Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA Švietimo
skyrius

2,7

3,0

3,58

ARSA Viešųjų
pirkimų ir turto
skyrius

ARSA Viešųjų
pirkimų ir turto
skyrius

50

Mažėjantis

52

Paaiškinimai, pastabos

10

Tikslas

gyventojams
plėtojimas

3.4. tikslas.
Saugumo
stiprinimas rajone,
didinant gyventojų
pilietiškumą ir
bendruomeniškumą

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba 2016
m.)
50

Planuojama
reikšmė 2025
m.
(siekiamybė)

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)

Mažėjantis

56

Paaiškinimai, pastabos

Anykščių rajono savivaldybės
socialinės pašalpos gavėjų skaičius,
tenkantis 1 000-iui gyventojų
(asmenys)

Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA Socialinės
paramos skyrius

Anykščių rajono savivaldybės
šeimų, kurioms teikiamos
socialinės paslaugos, skaičius,
tenkantis 1 000-iui gyventojų
(šeimos)
Anykščių rajono savivaldybės JO ir
su jaunimu dirbančių organizacijų
skaičius (vienetai)

Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA Socialinės
paramos skyrius

5

Mažėjantis

8

ARSA jaunimo
reikalų
koordinatorius

ARSA jaunimo
reikalų
koordinatorius
(vyriausiasis
specialistas)

2/ 68

Nemažėjantis

0/9

Anykščių rajono savivaldybės
NVO, bendruomenių, religinių
organizacijų skaičius (vienetai)

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Bendrasis ir
ūkio skyrius

ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Kultūros,
turizmo ir
komunikacijos
skyrius
ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

77/ 50/ 13

Nemažėjantis

82/51/16

0,5

Ne mažiau
kaip 3,0

0,5

11

Didėjantis

16

Stebėjimo vietos buvo išplėstos dėl
konteinerinių aikštelių stebėjimo

Lietuvos statistikos
departamentas

ARSA
vyriausiasis
specialistas
(mobilizacijai ir

73

Mažėjantis

102

Pagal atlikus ikiteisminius tyrimus
nustatyta, kad pagrindinės gaisrų
priežastys yra netinkama turimų
kūrenimo įrenginių priežiūra,

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos vykdomų viešųjų
paslaugų perdavimas NVO
(procentai)
Stebėjimo vietų viešosiose
Anykščių rajono savivaldybės
erdvėse skaičius (vienetai)
Anykščių rajono savivaldybėje
vykusių gaisrų skaičius (vienetai)

Skaičiai mažėjantys, nes pagal LR
jaunimo politikos pagrindų įstatymą
jaunimo ir su jaunimu dirbančios
NVO yra tos, kurių vienas iš veiklos
tikslų – atlikti darbą su jaunimu
(2020), ir kitos organizacijos
nebeatitinka reikalavimų

11

Tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba 2016
m.)

Planuojama
reikšmė 2025
m.
(siekiamybė)

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)

civilinei saugai)

3.5. tikslas. Didinti
Savivaldybės
valdymo ir veiklos
efektyvumą, gerinti
teikiamų viešųjų
paslaugų kokybę

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų,
dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo
kursuose, seminaruose, renginiuose,
dalis nuo bendro savivaldybės
administracijos darbuotojų
skaičiaus (procentai)
Anykščių rajono savivaldybės
gyventojų parašytų pagrįstų skundų
dėl administracijos darbuotojų
veiksmų arba neveikimo skaičius
per metus (vienetai)
Suteiktų elektroninių paslaugų
skaičius Anykščių rajono
savivaldybės administracijoje per
metus (vienetai)

ARSA Teisės,
personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

ARSA Teisės,
personalo ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

-

100
(kiekvienas
darbuotojas
bent 1 kartą
per metus)

90

ARSA Bendrasis ir
ūkio skyrius

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

-

0

0

ARSA Bendrasis ir
ūkio skyrius

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

982

Didėjantis

800

Paaiškinimai, pastabos

kaminų būklė. Tarp kitų priežasčių
paminėtina tokios, kaip neatsargus
rūkymas, netinkamas gyvenimo
būdas, dūmų detektorių nebuvimas
Kiekvienas darbuotojas (išskyrus
C ir D lygio pareigybių darbuotojus)
bent 1 kartą per metus

* Jei Lietuvos statistikos departamentas strateginio plėtros plano rengimo metu nepateikė 2017 m. duomenų, vertinami 2016 m. duomenys
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IV PRIORITETAS. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA DARNOJE SU GAMTINE APLINKA
Tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

4.1. tikslas.
Kokybiškos ir
saugios susisiekimo
sistemos plėtra

Anykščių rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio
dalis nuo bendro vietinės reikšmės kelių
ilgio (procentai)
Anykščių rajono savivaldybėje vykusių
įskaitinių kelių eismo įvykių, kuriuose
sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius
(vienetai)

Lietuvos
statistikos
departamentas

ARSA Statybos
skyrius

Lietuvos
statistikos
departamentas

Anykščių rajono savivaldybėje renovuotų
daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius
(užbaigta renovacija) (vienetai)
Anykščių rajono savivaldybės gyventojų,
prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų,
dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus,
procentai
Anykščių rajono savivaldybės gyventojų,
prisijungusių prie nuotekų surinkimo
tinklų, dalis nuo bendro gyventojų
skaičiaus, procentai
Iki reikalaujamų normų išvalomų
centralizuotai surenkamų ūkio, buities ir
gamybos nuotekų dalis Anykščių rajono
savivaldybėje, procentai
Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis
Anykščių rajono savivaldybėje nuo viso
surinktų atliekų kiekio per metus,
procentai
Anykščių rajono savivaldybės aplinkos
monitoringo programos įgyvendinimas
per metus, vienetai

4.2. tikslas.
Efektyvios ir
modernios
inžinerinio
aprūpinimo
sistemos vystymas

4.3. tikslas. Darnios
gamtinės aplinkos
vystymas

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba 2016
m.)
28,1

Planuojama
reikšmė 2025
m.
(siekiamybė)

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)

Paaiškinimai, pastabos

30,0

28,73

Pagal Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus rajono savivaldybės
Taryboje patvirtintus duomenys

17

Mažėjantis

25

ARSA Statybos
skyrius

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius,
Statybos skyrius,
Saugaus eismo
komisija
ARSA Statybos
skyrius

35

90

57

UAB „Anykščių
vandenys“

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

50,5

Didėjantis

62,26

UAB „Anykščių
vandenys“

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

38,3

Didėjantis

49,14

UAB „Anykščių
vandenys“

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

100,0

100,0

100,0

UAB „Anykščių
komunalinis
ūkis“

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

86,0

Nemažėjantis

86,0

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

ARSA Bendrasis
ir ūkio skyrius

1

1

1

Renovacija vyksta sėkmingai, net ir
padidėjus statybos medžiagų ir
darbų kainoms dėl pandemijos

13
Tikslas

4.4. tikslas. Kitos
rajono viešosios
infrastruktūros
priežiūra

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Metinių Anykščių rajono savivaldybės
seniūnijų ataskaitų teikimas

Duomenų šaltinis

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

ARSA
seniūnijos

ARSA seniūnijos

Atskaitos
taškas
(2017 m.
arba 2016
m.)
Rengiamos
ataskaitos

Planuojama
reikšmė 2025
m.
(siekiamybė)

Pasiekta
reikšmė
(2021 m.
arba 2020
m.)

Paaiškinimai, pastabos

Patvirtintos
ataskaitos

Patvirtintos
ataskaitos

Ataskaitos rengiamos, patvirtinamos
seniūnaičių ir viešinamos kasmet
Savivaldybės interneto svetainėje
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