PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-287
KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2012–2014 M. ATASKAITA
I. ĮVADAS
Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2020 metų (toliau – Plėtros planas) buvo
patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. TS-3
(patikslintas 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-133, 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.
TS-294, 2014 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. TS-109, 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS183, 2015 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS-167 ir 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. TS-219).
Plėtros planas yra pagrindinis Kėdainių rajono plėtros planavimo dokumentas, būtinas
tolygiam rajono vystymuisi. Jis apima rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės situacijos bei
stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizę, rajono savivaldybės plėtros viziją, misiją,
prioritetus, jų pasiekimo tikslus, uždavinius bei priemones iki 2020 metų, lėšas priemonėms
įgyvendinti, taip pat plano įgyvendinimo priežiūros sistemą.
Vadovaudamasis Plėtros planu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d.
sprendimu Nr. TS-168 patvirtintu Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje
organizavimo tvarkos aprašu, Savivaldybės padalinių, atsakingų už atitinkamų priemonių
koordinavimą, bei atskirų institucijų ir įstaigų pateiktais duomenimis, Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius parengė Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2012–2014 metus.
Plėtros plane bei Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos apraše
numatyta, kad ne rečiau kaip kas treji metai rengiama Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos
ataskaita. Šioje ataskaitoje pateiktas Plėtros plane numatytų priemonių vykdymas, investuotos lėšos,
įgyvendinimo stebėsenos rodikliai bei išvados.
II. PLĖTROS PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Plėtros planui iki 2020 metų įgyvendinti numatytos 253 priemonės, kurios suskirstytos pagal
tris prioritetus. 2012–2014 m. laikotarpiu buvo vykdomos 145 priemonės. Per trejus metus įvykdyta
20 priemonių, t. y. 8 proc. visų Plėtros plane numatytų priemonių. Pastebėtina, kad dauguma Plėtros
plane numatytų priemonių yra tęstinės, vykdomos visą Plėtros plano įgyvendinimo laiką, taip pat
didelė priemonių dalis yra infrastruktūrinės, vykdomos ilgiau nei vienerius metus. Plėtros plane
numatytų priemonių įgyvendinimas 2012–2014 m. laikotarpiu pagal prioritetus pateikiamas 1
lentelėje.
1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo pagal prioritetus rodikliai
I prioritetas „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai
žinių visuomenei“
Numatyta priemonių (iš viso)
Vykdoma priemonių:
Iš jų įvykdyta priemonių
Planuojama vykdyti priemonių

II prioritetas „Konkurencinga vietos ekonomika“
Numatyta priemonių (iš viso)

Faktas iki 2014 m. pab.

vnt.

%

70
46

100
66

4

6*

24
34
Faktas iki 2014 m. pab.

vnt.

%

16

100

2
Vykdoma priemonių:

13

81

Iš jų įvykdyta priemonių

2

13*

Planuojama vykdyti priemonių

3

19

III prioritetas „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi
užtikrinanti infrastruktūra“

Faktas iki 2014 m. pab.

vnt.

%

167
86

100
51

Iš jų įvykdyta priemonių

14

8*

Planuojama vykdyti priemonių

81

49

Numatyta priemonių (iš viso)
Vykdoma priemonių:

Visi prioritetai
Numatyta priemonių (iš viso)
Vykdoma priemonių:
Iš jų įvykdyta priemonių
Planuojama vykdyti priemonių
*proc. nuo visų Plėtros plano prioritete numatytų priemonių.

Faktas iki 2014 m. pab.

vnt.

%

253
145

100
57

20

8*

108

43

Daugiausia priemonių, t. y. 167, yra numatyta Plėtros plano III prioritetui „Darnų žmogaus
ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ įgyvendinti. Šio prioriteto priemonės sudaro 66
proc. visų Plėtros plano priemonių. Visų Plėtros plane numatytų priemonių procentinis
pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas 1 pav.

1 pav. Visų Plėtros plane numatytų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus, proc.

I prioritetui „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ įgyvendinti
numatyta 70 priemonių, kurios sudaro 28 proc. visų Plėtros plane numatytų priemonių.
Mažiausiai priemonių, t. y. 16, yra numatyta II prioritetui „Konkurencinga vietos
ekonomika“ įgyvendinti ir jos sudaro 6 proc. visų Plėtros plano priemonių.
Vertinant Plėtros plano priemonių vykdymo 2012–2014 m. rodiklius matyti, kad per trejus
ataskaitinio laikotarpio metus pradėta vykdyti daugiau nei pusė, t. y. 57 proc., visų Plėtros plane
numatytų priemonių. Vykdomų priemonių procentinis pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas
2 pav.
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2 pav. 2012–2014 m. vykdomų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus, proc.

Įgyvendinant Plėtros planą per trejus ataskaitinio laikotarpio metus buvo vykdomos 145
priemonės. Plėtros plano priemonių vykdymas 2012–2014 m. pagal prioritetus yra pateiktas 3 pav.

3 pav. Plėtros plano priemonių vykdymas 2012–2014 m. pagal prioritetus

Įgyvendinant III prioritetą „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti
infrastruktūra“ 2012–2014 m. buvo vykdomos 86 priemonės (59 proc. visų vykdomų Plėtros plano
priemonių). Per trejus metus įvykdyta 14 priemonių.
Įgyvendinant I prioritetą „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“
2012–2014 m. buvo vykdomos 46 priemonės (32 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių). Per
trejus metus įvykdytos 4 priemonės.
Įgyvendinant II prioritetą „Konkurencinga vietos ekonomika“ 2012–2014 m. buvo vykdoma
16 priemonių (9 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių). Per trejus metus įvykdytos 2
priemonės.
III. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMUI INVESTUOTOS LĖŠOS
Plėtros planui įgyvendinti iki 2020 m. iš viso yra numatyta investuoti 245,4 mln. Eur, iš jų
23,6 mln. Eur (9,6 proc.) Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 54,1 mln. Eur (22 proc.)
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Valstybės biudžeto lėšos, 135,9 mln. Eur (55,4 proc.) Europos Sąjungos fondų, kitos užsienio
valstybių paramos lėšos, 31,8 mln. Eur (13 proc.) privačios lėšos (žr. 4 pav.).

4 pav. Plėtros plano prioritetams numatytos lėšos pagal finansavimo šaltinius, mln. Eur

Plėtros plane numatytoms priemonėms vykdyti 2012–2014 m. investuota 49,1 mln. Eur, iš
jų 7,5 mln. Eur (15,3 proc.) Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 8 mln. Eur (16,3 proc.)
Valstybės biudžeto lėšos, 27,3 mln. Eur (55,6 proc.) Europos Sąjungos fondų, kitos užsienio
valstybių paramos lėšos, 6,3 mln. Eur (12,8 proc.) privačios lėšos (žr. 5 pav.).

5 pav. Plėtros plano prioritetams vykdyti 2012–2014 m. investuotos lėšos pagal finansavimo šaltinius,
mln. Eur

Plėtros plano įgyvendinimui numatytos lėšos, taip pat kaip ir priemonės, yra suskirstytos
pagal tris prioritetus. Plėtros plano prioritetų lėšos pagal finansavimo šaltinius yra pateiktos 2
lentelėje.
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2 lentelė. Plėtros plano prioritetų lėšos pagal finansavimo šaltinius

Prioritetai ir tikslai

I prioritetas.
EFEKTYVŪS IR
KVALIFIKUOTI
ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI ŽINIŲ
VISUOMENEI
II prioritetas.
KONKURENCINGA
VIETOS
EKONOMIKA
III prioritetas.
DARNŲ ŽMOGAUS
IR APLINKOS
VYSTYMĄSI
UŽTIKRINANTI
INFRASTRUKTŪRA
Iš viso

Lėšų
poreikis,
tūkst.
Eur

Planuota iki 2020 m.
Finansavimo šaltiniai, mln. Eur
Valstybės
Rajono
ES fondai,
Privačios
biudžeto
savivald
kita
lėšos
lėšos
ybės
užsienio
lėšos
valstybių
parama

Investuo
tos lėšos,
tūkst.
Eur

Investuota 2012-2014 m. laikotarpiu
Finansavimo šaltiniai, mln. Eur
Rajono
Valstybės
ES
Privačios
savivald
biudžeto
fondai,
lėšos
ybės
lėšos
kita
lėšos
užsienio
valstybių
parama

12,0

4,3

1,6

5,9

0,2

3,7

1,0

1,0

1,6

0,1

12,5

0,7

3,2

8,2

0,3

3,8

0,1

0,3

3,4

0,0

221,0
245,4

18,6
23,6

49,3
54,1

121,8
135,9

31,3
31,8

41,6
49,1

6,4
7,5

6,7
8,0

22,3
27,3

6,2
6,3

Per ataskaitinį laikotarpį didžioji lėšų dalis buvo investuota III prioriteto „Darnų žmogaus ir
aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ priemonėms vykdyti, t. y. 41,6 mln. Eur, kurie
sudaro 85 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų (žr. 6 pav.). III
prioriteto priemonės vykdytos viešosios infrastruktūros modernizavimo, aplinkos kokybės
gerinimo, kaimiškųjų vietovių poilsio ir turizmo infrastruktūros atnaujinimo, švietimo, sveikatos
priežiūros, kultūros ir sporto, socialinių paslaugų infrastruktūros sutvarkymo ir pritaikymo
gyventojų poreikiams srityse. Šių sričių projektai dažnai yra didelės apimties bei reikalauja nemažų
investicijų.
Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitiniu laikotarpiu sutvarkytos Kėdainių miesto Budrio,
Kęstučio, Respublikos, Gegučių gatvės, taip pat Laukagalio gatvė Paežerių kaime. Gerinant
gyvenamą aplinką, mažinant aplinkos taršą, tvarkytos praeityje užterštos teritorijos, griauti apleisti
bešeimininkiai pastatai bei sutvarkytos jų teritorijos, 25 gyvenvietėse rekonstruoti apšvietimo
tinklai, įgyvendinti vandentvarkos ūkio atnaujinimo ir plėtros projektai mieste ir rajone, pastatyti
Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai, atlikti Dotnuvėlės ir Smilgos upelių gamtosauginio
tvarkymo darbai. Paminėtini didesnės apimties švietimo įstaigų modernizavimo projektai:
rekonstruotos Akademijos, Josvainių, Šėtos gimnazijos, „Ryto“ ir J. Paukštelio progimnazijos,
Kėdainių kalbų mokykla, lopšelis-darželis „Pasaka“, mokykloje-darželyje „Vaikystė“ sutvarkytos
aktų ir sporto salės, įrengtas pedagogų metodinis kabinetas, vykdyti baigiamieji Pajieslio bei
Pagirių daugiafunkcių centrų įrengimo darbai. Modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas
ataskaitiniu laikotarpiu įkurtas Psichikos dienos stacionaras (centras) VšĮ Kėdainių pirminės
sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos skyriuje, remontuotas VšĮ Kėdainių ligoninės
Terapijos skyrius. Kultūros ir sporto srityje rekonstruota M. Daukšos viešoji biblioteka, Arnetų
namas pritaikytas visuomeninei paskirčiai ir viešiesiems turizmo poreikiams, taip pat buvo
atnaujinami rajono kultūros centrai (Akademijos, Josvainių ir Šėtos miesteliuose), septyniose
kaimiškose rajono vietovėse įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, pastatyta universali sporto ir pramogų
arena. Paminėtina, kad socialinių paslaugų srityje per ataskaitinį laikotarpį buvo remontuojami
Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“, šalia jų pastatytas ir įrengtas priestatas, kuriame įkurtas
nestacionarių socialinių paslaugų centras, teikiantis kompleksines socialines paslaugas, taip pat
buvo tvarkomas buvęs Dotnuvos vaikų darželio pastatas, jį pritaikant Dotnuvos slaugos namams.
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6 pav. Plėtros plano vykdymui 2012–2014 m. investuotos lėšos pagal prioritetus, proc.

Vykdant II prioritetą „Konkurencinga vietos ekonomika“ 2012–2014 m. buvo investuota 3,8
mln. Eur, kurie sudaro 8 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų (žr. 6
pav.). II prioriteto priemonės vykdomos verslo plėtros, investicijoms palankios aplinkos kūrimo,
verslo ir žemės ūkio konkurencingumo didinimui reikalingos infrastruktūros formavimo srityse.
Paminėtinas vienas iš didžiausią Europos Sąjungos paramą (daugiau nei 3 mln. Eur) gavusių
projektų – Kėdainių pramoninis parkas (Kėdainių laisvoji ekonominė zona), kuriame įrengta visa
investuotojams reikalinga infrastruktūra, t. y. gatvės, apšvietimas, elektros, vandentiekio, buitinių ir
lietaus nuotekų tinklai. Ataskaitiniu laikotarpiu pradedantiems ar vystantiems verslą asmenims buvo
teikiama įvairaus pobūdžio informacija bei konsultacijos, 45 smulkiesiems verslo subjektams
suteikta finansinė parama, įgyvendinti Pagirių, Pelėdnagių, Vikaičių, Nociūnų, Lančiūnavos,
Skaistgirių, Surviliškio ir Krakių bendruomenių verslo projektai.
Vykdant I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“
priemones 2012–2014 m. investuota mažiausiai lėšų, t. y. 3,7 mln. Eur, kurie sudaro 7 proc. visų
Plėtros plano įgyvendinimui 2012–2014 m. investuotų lėšų (žr. 6 pav.). I prioriteto priemonės
vykdomos žmogiškųjų išteklių kompetencijos didinimo, žinių visuomenės plėtojimo, socialinių ir
kultūrinių paslaugų plėtotės bei bendruomenės ugdymo srityse. Per ataskaitinį laikotarpį įvairių
sričių specialistai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, buvo atlikta Kėdainių rajono
savivaldybės veiklos efektyvumo ir kokybės gerinimo analizė, įdiegta kokybės vadybos sistema bei
asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu sistema, atlikus reorganizaciją ir prie VšĮ Kėdainių
pirminės sveikatos priežiūros centro prijungus rajono ambulatorijas, jose pradėti taikyti vieningi
pacientų aptarnavimo standartai, Kėdainių krašto muziejus dalyvavo tarptautiniame projekte
„Virtualios ekspozicijos – ateities muziejų pagrindas“, surengtas Č. Milošo muzikos ir menų
festivalis, suorganizuotos 2 rajono dainų šventės, taip pat buvo vykdomi 2 socialinės rizikos asmenų
socialinei integracijai skirti projektai, finansuotas 51 kūno kultūros ir sporto projektas, įgyvendintas
81 bendruomeninių organizacijų projektas, finansuota 17 jaunimo veiklos projektų, įgyvendinta 12
kaimo bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų kaimo gyventojų
bendruomeniškumo ugdymui.
Per šį ataskaitinį laikotarpį Plėtros planui vykdyti investuota 20 proc. visų Plėtros plano
įgyvendinimui iki 2020 metų numatytų lėšų. Nors Plėtros plano įgyvendinimo rezultatai jau
pastebimi visame Kėdainių rajone, akivaizdu, kad daug darbų dar laukia ateityje. Didelę reikšmę
miesto vystymuisi turės tai, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. Kėdainių miestas yra išskirtas kaip tikslinė
teritorija. Planuojama, kad viešosios infrastruktūros kompleksiškam atnaujinimui Kėdainių tikslinei
teritorijai bus skirta daugiau nei 13 mln. Eur. Intensyvius 2007–2013 m. programavimo laikotarpio
užbaigimo darbus pakeis nauji 2014–2020 m. programavimo laikotarpio projektai. Planuojami
ugdymo įstaigų modernizavimo projektai, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų
atnaujinimas, socialinių paslaugų materialinės bazės stiprinimas, Šėtos g. 93 namo pritaikymas
socialinio būsto paskirčiai, vaikų žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas mieste bei rajone. Ateinančiu
laikotarpiu bus atliekama Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija, viešosios bibliotekos pastato
išplėtimas įkuriant vaikų ir jaunimo skyrių, viešosios bibliotekos filialų remontas, Didžiosios rinkos
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aikštės rekonstrukcija bei Kėdainių senamiestyje esančių objektų kompleksinis sutvarkymas,
dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra, Nevėžio krantinės ir pėsčiųjų tilto sutvarkymas,
miesto parke esančios didžiosios estrados rekonstrukcija. Planuojamas Kėdainių miesto viešųjų
erdvių, maudyklų, upių prieigų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei bei
verslui, praeityje užterštų teritorijų išvalymas, apleistų (bešeimininkių) pastatų likvidavimas, kelių
bei gatvių atnaujinimas, vandentiekio, nuotekų tinklų rekonstrukcija ir įrengimas, hidrotechninių
statinių bei kitų melioracijos sistemų būklės gerinimas, gyventojų saugumo priemonių (vaizdo
kamerų, apšvietimo) diegimas. Tai tik stambiausi planuojami atlikti darbai ar jų grupės, kurie yra
neatskiriama Plėtros plano, siekiančio kryptingos Kėdainių miesto ir rajono plėtros, dalis.
IV. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SISTEMA
Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistema susideda iš 90 rodiklių, suskirstytų
pagal tris prioritetus (1 priedas). Visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių procentinis
pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas 7 pav.

7 pav. Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pagal prioritetus, proc.

I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ įgyvendinimo
efektyvumui stebėti numatytas 41 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (37
rodikliai). II prioriteto „Konkurencinga vietos ekonomika“ įgyvendinimo efektyvumui stebėti
numatyti 27 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (24 rodikliai). III prioriteto
„Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ įgyvendinimo efektyvumui
stebėti numatyti 32 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (29 rodikliai).
Iš visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 93
proc. arba 84 rodikliai. Stabilūs arba teigiamo pokyčio Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos
rodikliai visų numatytų rodiklių atžvilgiu pagal prioritetus yra pateikti 8 pav.
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8 pav. Stabilūs arba teigiamo pokyčio Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai visų
rodiklių atžvilgiu pagal prioritetus.

Apibendrinant I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“
įgyvendinimo stebėsenos rodiklius matyti, kad iš 37 rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 31.
Lyginant 2012 m. ir 2014 m. apie 6 proc. padaugėjo apsilankymų bibliotekose skaičius, daugiau nei
13 proc. padaugėjo muziejų lankytojų, taip pat sumažėjo nedarbo lygis, beveik dvigubai padaugėjo
bendrų tarptautinių ir tarpregioninio bendradarbiavimo projektų skaičius.
Apibendrinant II prioriteto „Konkurencinga vietos ekonomika“ įgyvendinimo stebėsenos
rodiklius matyti, kad iš 24 rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 24. Lyginant 2012 m. ir 2014
m. daugiau nei 15 proc. išaugo tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui,
daugiau nei 9 procentų padidėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, beveik 8 proc. padaugėjo
veikiančių įmonių skaičius, išaugo prekių ir paslaugų realizavimo apimtys, taip pat beveik 6 proc.
padaugėjo atvykusių turistų skaičius ir daugiau nei 9 proc. padidėjo vidutinis ūkio dydis.
Apibendrinant III prioriteto „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti
infrastruktūra“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, pažymėtina, kad iš 29 rodiklių stabilūs arba
teigiamo pokyčio yra 29. Apžvelgiant 2012 m. ir 2014 m. duomenis matyti, kad dvigubai padidėjo
biologinio kuro dalis viso naudojamo kuro sudėtyje, daugiau ne 7 proc. sumažėjo komunalinių
atliekų kiekis vienam gyventojui, daugiau nei 14 proc. pailgėjo vandens tinklo vamzdynas, beveik 2
proc. padidėjo iki reikalaujamų normų išvalomų nuotekų dalis, daugiau nei 3 proc. padaugėjo kaimo
gyventojų, kurie naudojasi nuotekų tvarkymo sistema, taip pat ženkliai didėja per metus nutiestų ar
rekonstruotų kelių ilgis.
Atsižvelgiant į tai, kad ataskaita teikiama už pirmuosius trejus Plėtros plano vykdymo
metus, galima teigti, kad įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimui Plėtros plane numatytų
priemonių vykdymas šiuo ataskaitiniu laikotarpiu padarė pirminę įtaką, kuri iki 2020 metų didės ir
prisidės prie Kėdainių rajono savivaldybės vizijos siekimo.
V. IŠVADOS
1. Per 2012–2014 m. ataskaitinį laikotarpį buvo vykdoma 57 proc. Plėtros plane numatytų
priemonių.
2. Įgyvendinant I prioritetą 2012–2014 m. buvo vykdomi 32 proc. visų vykdomų Plėtros
plano priemonių. Įgyvendinant II prioritetą 2012–2014 m. buvo vykdomi 9 proc. visų vykdomų
Plėtros plano priemonių, o įgyvendinant III prioritetą 2012–2014 m. buvo vykdomi 59 proc. visų
vykdomų Plėtros plano priemonių.
3. 2012–2014 m. buvo investuota 49,1 mln. Eur Plėtros plano priemonėms vykdyti, t. y. 20
proc. nuo visų Plėtros plano įgyvendinimui iki 2020 metų numatytų lėšų.
4. I prioriteto priemonėms vykdyti 2012–2014 m. investuota 3,7 mln. Eur (7 proc. visų
Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų). II prioriteto priemonėms vykdyti 2012–
2014 m. investuota 3,8 mln. Eur (8 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų
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lėšų). III prioriteto priemonėms vykdyti investuota 41,6 mln. Eur (85 proc. visų Plėtros planui
įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų).
5. Per 2012–2014 m. ataskaitinį laikotarpį buvo vertinama 90 rodiklių, iš kurių 93 proc.
buvo stabilūs arba teigiamo pokyčio.
6. Iš I prioriteto 37 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo
31. Iš II prioriteto 24 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo 24. Iš
III prioriteto 29 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo 29.
7. Plėtros plano 2012–2014 m. ataskaita parodo, kad Kėdainių rajono savivaldybė
kryptingai siekia plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų
viso rajono vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.

10

1 priedas
Eil.Nr.

Rodiklio pavadinimas

Reikšmė
2012 m.

Reikšmė
2014 m.

14,29

14,36

Pastabos

I Prioritetas. Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji
ištekliai žinių visuomenei
1.

Vienam moksleiviui tekantis bendrojo
lavinimo įstaigų bendrasis plotas (m2)

2.

Moksleivių ir studentų, besimokančių
mokymo įstaigose (skaičius mokslo metų
pradžioje)

3.

Bendrojo lavinimo mokyklų absolventų,
išvykusių dirbti arba mokytis (skaičius ir
proc.)*

4.

Mokinių ir pedagoginio personalo etatų
skaičiaus santykis (proc.)

8827

570

10,4

8079

471

10,3

5.

Mokinių pasiskirstymas į vidurinio ir
profesinio mokymo programas (proc.)

71,4 /
24,3

73,4 /
25,2

6.

Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis
(skaičius 100 moksleivių)

15,3

15,5

7.

Pateikta projektų finansinei paramai gauti
(vnt.)

8.

Įgyvendinti projektai paramai gauti (vnt.)

9.

9

41*

Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys.
Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys.

Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys. *-Pateiktas bendras
absolventų skaičius 2012 m. ir
2014 m.
Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys. Pateiktas rodiklis kiek
vienam pedagoginio personalo
etatui tenka mokinių.
Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys. Nurodyta kiek proc.
baigusių pagrindinio ugdymo
programą mokinių toliau mokosi
bendrojo ugdymo mokyklose
pagal vidurinio ugdymo
programą ir kiek pasirenka
profesinio mokymo programas.

Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys.
Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus duomenys. *pateikta projektų finansinei
paramai gauti (vnt.) per visą
ataskaitinį laikotarpį.
Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus duomenys. *įgyvendinta paramos projektų
(vnt.) per visą ataskaitinį
laikotarpį.
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31*

Vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose
užimtumas (proc.)

96,8

97,8

Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys.

10.

Apsilankymų bibliotekose skaičius
(vnt./1000 gyv.)

4413

4712

Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys.

11.

Muziejų lankytojų skaičius (vnt./1000 gyv.)

566

652

Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys.

12.

Kultūrinėje veikloje dalyvaujančių žmonių
skaičius (vnt.)*

146 174

171 305

13.

Viešųjų prieigų prie interneto skaičius (vnt.)

38

37

14.

Prie interneto prisijungę namų ūkiai (proc.)

62,9

71,3

Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys. *-pateiktas kultūros
centrų neunikalių lankytojų ir
dalyvių skaičius.
Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys.
Statistikos departamento
duomenys. Pateikiama
informacija Kauno apskrityje.

11

15.

Nedarbo lygis (proc.)

9,4

8,7

16.

Rizikos grupių žmonių įsidarbinimo rodikliai
(proc.)

17.

Naujų darbo vietų, įsteigtų plėtojant vietines
užimtumo iniciatyvas, skaičius (vnt.)

18.

Specialistų, keliančių
kvalifikaciją/persikvalifikuojančių į regione
trūkstamas kompetencijas, skaičius (vnt.)*

350

191

19.

Bendrų tarptautinių ir tarpregioninio
bendradarbiavimo projektų skaičius

74

137

20.

Apdraustųjų dirbančiųjų santykis su
darbingo amžiaus gyventojais (proc.)

70

72

13,94

0

8,29

6*

21.

Socialinės pajamos (vienam gyventojui)

251,97

243,86

22.

Socialinių pajamų dalis visose pajamose
(vienam gyventojui)

6,68

5,86

23.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei
apsaugai, globai ir rūpybai (tūkst. Eur)

24.

Duomenys iš Mero veiklos
ataskaitų už 2012 m. ir 2014 m.
Kauno teritorinės darbo biržos
Kėdainių skyriaus duomenys apie
ilgalaikių bedarbių įdarbinimą.
Kauno teritorinės darbo biržos
Kėdainių skyriaus duomenys. *įsteigta darbo vietų per visą
ataskaitinį laikotarpį.
Statistikos departamento
duomenys. *- pateikiamas
profesinio mokymo įstaigose
parengtų specialistų skaičius.
Švietimo ir kultūros skyriaus
duomenys.
Statistikos departamento
duomenys.
Socialinės paramos skyriaus
duomenys. Pateiktos socialinės
pajamos per metus (vienam
gyventojui), Eur.
Socialinės paramos skyriaus
duomenys.
Socialinės paramos skyriaus
duomenys. Išlaidos padidėjo, nes
socialinės pašalpos mokėjimas
priskirtas Savivaldybės
savarankiškai funkcijai. *-2012
m. socialinių pašalpų mokėjimui
iš Valstybės biudžeto buvo
panaudota 2.980,2 tūkst. Eur,
todėl matyti, kad bendros
išlaidos soc. apsaugai, globai ir
rūpybai sumažėjo.

2258*

4640,7

Vietų skaičius suaugusiųjų globos namuose
(vnt.)

70

70

Socialinės paramos skyriaus
duomenys.

25.

Vietų skaičius žmonių su negalia globos
namuose (vnt.)

40

45

Socialinės paramos skyriaus
duomenys.

26.

Vietų skaičius vaikų globos įstaigose (vnt.)

78

78

Socialinės paramos skyriaus
duomenys.

27.

Nestacionarių socialinių paslaugų gavėjų
skaičius (vnt.)

1 032

812

Socialinės paramos skyriaus
duomenys.

28.

Rizikos grupių žmonių skaičius (vnt.)

12 768

9 020

Socialinės paramos skyriaus
duomenys.
Statistikos departamento
duomenys. *- pateiktas rodiklis:
Ligoninėje gydytų ligonių
skaičius (vnt./10000 gyventojų).

29.

Atvykusių į ligoninę ligonių skaičius
(vnt./10000 gyventojų)*

2 718

2 684

30.

Lovų skaičius ligoninėse (vnt./10000
gyventojų)

49,6

54,5

31.

Perprofiliuotų sveikatos apsaugos ir
medicininio aptarnavimo objektų skaičius
(vnt.)

0

10

Statistikos departamento
duomenys.
Savivaldybės gydytojos
duomenys. Pateiktas
reorganizuotų sveikatos apsaugos
ir medicininio aptarnavimo
objektų skaičius.
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32.

Gyventojų sergamumas (1000 gyv.)

33.

Įrengta PSP centrų, BPG kabinetų
gyvenvietėse ir kaimuose (vnt.)

34.

Statistikos departamento
duomenys. Pateiktas ligoninėse
gydytų asmenų skaičius,
tenkantis 1 tūkst. gyv., Kėdainių
rajone.

274,2

270,9

1

2

Savivaldybės gydytojos
duomenys.

Gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.)

-2,5

-2,1

Statistikos departamento
duomenys.

35.

Natūralus gyventojų prieaugis (proc.)

-0,5

-0,7

Statistikos departamento
duomenys.

36.

Bendruomenių centrų skaičius (vnt.)

54

55

37.

Užregistruotų nusikaltimų skaičius
(vnt./10000 gyventojų)

219

298

4 584

5 408

Statistikos departamento
duomenys.

74

8

Statistikos departamento
duomenys.

Jaunimo reikalų koordinatorės
duomenys.
Duomenys iš Mero veiklos
ataskaitų.

II Prioritetas. Konkurencinga vietos ekonomika
38.

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios
vienam gyventojui (Eur)

39.

Tiesioginių užsienio investicijų metinis
pokytis (proc.)

40.

Materialinės investicijos, tenkančios vienam
gyventojui (Eur)

41.

Materialinių investicijų metinis pokytis
(proc.)

42.

Visos pajamos, tenkančios vienam
gyventojui, Eur

1 334

1819*

36

34*

687,38

720,62

43.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

594,9

655,2

44.

Statybos darbų apimtys, skaičiuojant vienam
gyventojui (tūkst. Eur)

0,60

0,61

45.

Veikiančių įmonių skaičius (vnt.)

982

1 067

46.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis
1000 gyventojų (vnt.)

19

21

47.

48.

49.

Savivaldybės parama verslo įmonėms (tūkst.
Eur)

Darbo vietų skaičiaus pokytis (proc.)*
Prekių ir paslaugų realizavimo apimties
pokytis (proc.)

Statistikos departamento
duomenys. *-2013 m. duomenys,
nes dar nėra 2014 m.
informacijos.
Statistikos departamento
duomenys. *-2013 m. duomenys,
nes dar nėra 2014 m.
informacijos.
Biudžeto ir finansų skyriaus
duomenys.
Statistikos departamento
duomenys. Pateiktas vidutinis
mėnesinis bruto darbo
užmokestis.
Statistikos departamento
duomenys.
Kėdainių turizmo ir verslo
informacijos centro (toliau Kėdainių TVIC) duomenys.
Kėdainių TVIC duomenys.

90,35

16 008

2,25

256,64*

16 416

9,73

Kėdainių TVIC duomenys. *pateikta informacija apie
Savivaldybės paramą verslo
įmonėms per visą ataskaitinį
laikotarpį.
Kėdainių TVIC duomenys. *pateikta informacija apie esamą
darbo vietų skaičių Kėdainių r.
Statistikos departamento
duomenys. Pateiktas prekybos ir
maitinimo įmonių apyvartos
pokytis Kėdainių r.
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50.

Parduota prekių ir paslaugų vienam
gyventojui (tūkst. Eur)

51.

Naujai įsteigtų įmonių, veikiančių ilgiau nei
trejus metus, skaičius (vnt.)*

52.

Papildomai neįgaliesiems sukurtų darbo
vietų skaičius (vnt.)

53.

Atvykusių turistų skaičius (tūkst. vnt.)

54.

Pateikta projektų ES struktūrinių fondų
paramai gauti (vnt.)*

55.

Gauta parama iš ES struktūrinių fondų
(tūkst. Eur)

2,47

65

3,03

69

3

9*

4,920

5,227

Statistikos departamento
duomenys. Pateiktas prekybos ir
maitinimo įmonių apyvartos
Kėdainių r. rodiklis vienam
gyventojui.
Kėdainių TVIC duomenys. *pateiktas naujai įsteigtų įmonių
Kėdainių r. 2012 m. ir 2014 m.
skaičius.
Kauno teritorinės darbo biržos
Kėdainių skyriaus duomenys. *pateiktas suminis rodiklis per
visą ataskaitinį laikotarpį.
Kėdainių TVIC duomenys.

52

11 311,1

61

21 554,7*

56.

Užimtų asmenų dalis, nedarbo lygis
kaimuose (proc.)*

41,60

42,65

57.

Vidutinis ūkio dydis (ha)

35,71

39,46

58.

Valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo
plėtrai (mln. Eur)

59.

Savivaldybės parama žemės ūkiui ir kaimo
plėtrai (mln. Eur)

2,34

0,575

7,59*

1,789*

60.

Parduota žemės ūkio produkcija (1
gyventojas)*

2,98

2,78

61.

Žemės ūkio įmonių/ūkininkų skaičius (vnt.)

2 442

2 495

*-pateikiama informacija apie ES
fondų paramą gavusių projektų
skaičių.
Duomenys iš strateginių veiklos
planų ataskaitų. *-pateikta
informacija apie investuotą ES
struktūrinių fondų paramą per
visą ataskaitinį laikotarpį.
Statistikos departamento
duomenys. *-pateikta užimtų
asmenų dalis, proc. Nedarbo
lygio Kėdainių r. kaimuose
duomenys nerenkami.
Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus duomenys.
Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus duomenys. *-pateiktas
suminis rodiklis per visą
ataskaitinį laikotarpį.
Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus duomenys. *-pateiktas
suminis rodiklis per visą
ataskaitinį laikotarpį.
Statistikos departamento
duomenys. *-pateikta informacija
apie 2012 m. ir 2014 m. Kėdainių
r. sukurtą bendrąją žemės ūkio
produkciją, tenkančią 1
gyventojui (tūkst. Eur).

Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus duomenys.

III Prioritetas. Darnų žmogaus ir aplinkos
vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra
62.

Pastatytų ir renovuotų kultūros objektų
skaičius (vnt.)

2

8*

*-pateiktas suminis rodiklis per
visą ataskaitinį laikotarpį.

63.

Pastatytų ir renovuotų sporto bei pramogų
objektų skaičius (vnt.)

8

11*

*-pateiktas suminis rodiklis per
visą ataskaitinį laikotarpį.

64.

Pastatytų ir renovuotų švietimo bei ugdymo
objektų (skaičius vnt.)

3

9*

*-pateiktas suminis rodiklis per
visą ataskaitinį laikotarpį.

65.

Investicijos švietimo bei ugdymo įstaigų
statybai bei renovacijai (tūkst. Eur)

1 712,35

4 991,34
*

*-pateiktas suminis rodiklis per
visą ataskaitinį laikotarpį.
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66.

Šilumos tinklų ilgis (km)

49,30

47,20

AB „Panevėžio energija“
duomenys.

67.

Šilumos energijos sunaudojimas vienam
gyventojui (kWh)

2 356

2 155

AB „Panevėžio energija“
duomenys.

68.

Biologinio kuro dalis viso naudojamo kuro
sudėtyje (proc.)

29,5

59,3

AB „Panevėžio energija“
duomenys.
Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus duomenys.

Aplinkos oro kokybė:

2 775,4

2 628,7

Pateikti teršalų išmetimai į
aplinkos orą iš stacionarių taršos
šaltinių (įmonių) per metus.

40

16

Pateiktas KD10 (kietųjų dalelių)
ribinių verčių viršijimas
leistinose ribose.

oro triukšmo lygis

68,7

70,3

Dienos, vakaro ir nakties
triukšmo rodiklis (Ldvn(dB)) 65ribinis dydis.



paviršinio vandens kokybė

45,5

29,6

Pateikti bendrojo azoto (mg/l)
rodikliai. Ribos: l.gera iki 2,0
mg/l - l.bloga nuo 12,0 mg/l.



geriamojo vandens kokybė

0,86

0,76

Pateikti nitratų rodikliai. Leistina
norma: 50 mg/l.

342

317

Bendrojo skyriaus duomenys.
Pateiktas komunalinių atliekų
kiekis 1 gyventojui per metus.



išmetamų teršalų kiekis (t)



ribinių reikšmių viršijimas (proc.)



69.

70.

71.

72.

Komunalinių atliekų kiekis vienam
gyventojui (kg)
Išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekis (tūkst.
t; visų komunalinių atliekų kiekio dalis,
proc.)

Pateikta projektų paramai gauti, t.t. ES
struktūrinių fondų paramai (vnt.)*

1724,6 t;
9,53 %

1

1274,63 t;
7,9 %

5**

Duomenys apie išrūšiuotų
komunalinių atliekų kiekį (t) per
metus pateikti iš UAB
"Skongalis" ir Kauno regiono
atliekų tvarkymo centro ataskaitų
už 2012 m. ir 2014 m.
*-pateikta informacija apie
pateiktų projektų paraiškų ES
struktūrinių fondų paramai gauti
aplinkosaugos srityje. **pateiktas suminis rodiklis per
visą ataskaitinį laikotarpį.
*-pateikta informacija apie
įgyvendintų ES struktūrinių
fondų paramos projektų
aplinkosaugos srityje skaičių. **pateiktas suminis rodiklis per
visą ataskaitinį laikotarpį.

73.

Įgyvendinti paramos projektai, t.t. ES
struktūrinių fondų paramai (vnt.)

3

7

74.

Vandens tinklo vamzdyno ilgis (km)

298,9

348,1

UAB „Kėdainių vandenys“
duomenys.

75.

Nuotekų surinkimo linijų ilgis (km)

237,3

249,1

UAB „Kėdainių vandenys“
duomenys.

76.

Iki reikalaujamų normų išvalomų nuotekų
dalis (proc.)

81,8

83,3

UAB „Kėdainių vandenys“
duomenys.

77.

Namų ūkių/verslo įstaigų skaičius, kuriuos
aptarnauja nauji/patobulinti tinklai
(gyventojų skaičius, proc.)

78.

Bendras miestų gatvių ilgis (km)*:


iš jų gatvių su danga dalis (proc.)

127 / 1,9

358 / 4,8

1 851

1 851

68,94

68,94

UAB „Kėdainių vandenys“
duomenys.

Statistikos departamento
duomenys. *-pateikta informacija
apie bendrą Kėdainių r. kelių ilgį
(km).
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(proc.)
79.

80.

81.

iš jų gatvių su pagerinta danga

Kelių tankis 1 km2 (km)

Žvyruotų gatvių ilgis (km)*

Nutiestų/ rekonstruotų kelių ilgis (km)

82.

Kaimo gyventojų dalis (skaičius vnt.), kurie
naudojasi nuotekų tvarkymo sistema

83.

Dviračių takų ilgis (km)

84.

Vidutinis eismo intensyvumas mieste
(automobilių skaičius / val.)

85.

Keleivių važinėjančių visuomeniniu
transportu skaičius (vnt.)*

86.

1000 gyventojų tenka individualių lengvųjų
automobilių (vnt.)

87.

Elektros energijos metinis sunaudojimas
vienam gyventojui (kWh)*

88.

Renovuotų daugiaaukščių gyvenamųjų namų
skaičius (vnt.)*

89.

Savivaldybės soc. būstų dalis nuo bendro
būstų skaičiaus (proc.)

90.

Investicijos gyvenamųjų namų statybai
(tūkst. Eur)*

9,08

9,23

1,1

1,1

1 108

1,47

1 105

6,634*

8 451

8 735

28

28

173

180

2 287,90

2 033,88

564

369

880

902

3

46**

3,39

3,24

20

38

Statistikos departamento
duomenys.
Statistikos departamento
duomenys. *-pateikta informacija
apie žvyro kelių ilgį Kėdainių r.
(km).
Statybos ir komunalinio ūkio
skyriaus duomenys. *-pateiktas
suminis rodiklis per visą
ataskaitinį laikotarpį.
UAB „Kėdainių vandenys“
duomenys. Pateikta informacija
apie kaime esančius namų ūkius,
kurie naudojasi nuotekų
tvarkymo sistema.
Statybos ir komunalinio ūkio
skyriaus duomenys.
Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos duomenys. Pateikta
informacija apie vidutinį eismo
intensyvumą atkarpoje AristavaKėdainiai-Cinkiškis.
UAB "Kėdbusas" duomenys. *pateikta informacija apie
parduotus bilietus miesto ir
priemiestinių maršrutų
keleiviams (tūkst. per metus).
Statistikos departamento
duomenys.
Statistikos departamento
duomenys. *- pateiktas galutinis
elektros suvartojimas namų
ūkiuose 1 Lietuvos gyventojui.
Informacija Kėdainių r.
nerenkama.
*- pateiktas renovuotų ir
renovuojamų daugiaaukščių
gyvenamųjų namų skaičius. **pateiktas suminis rodiklis per
visą ataskaitinį laikotarpį.
Socialinės paramos skyriaus
duomenys.
Statistikos departamento
duomenys. *-pateiktas Kėdainių
r. baigtų statyti gyvenamųjų
namų skaičius 2012 m. ir 2014
m. Statistinė informacija apie
investicijas gyvenamųjų namų
statybai nerenkama.

