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SOCIALINĖS BŪKLĖS ANALIZĖS
IŠVADOS

Teigiami faktoriai
›Anykščių rajono savivaldybė daugiau nei pusę gyventojų sudaro darbingo amžiaus
asmenys: 2010 m. vaikai sudarė 13,39 proc., darbingo amžiaus gyventojai – 63,40 proc.,
pensinio amžiaus gyventojai – 23,21 proc.
›Išvystytas paslaugų sektorius (2010 m. užėmė 54 proc. visų veikiančių įmonių), sukuriantis daugiausia darbo vietų.
›Pramonės sektoriuje pagrindinė produkcijos dalis sukuriama naudojant vietinius
gamtinius išteklius.
›Žemės ūkio sektoriuje Savivaldybė turi 4 proc. daugiau veikiančių žemės ūkio veikloje
įmonių lyginant su šalies vidurkiu.
›Didžiąją dalį pagaminamose žemės ūkio produkcijos atitenka augalininkystei.
›Sumažėjęs išmetamų į orą teršalų kiekis (2005-2009 m. duomenimis).
›Per visą analizuojamą laikotarpį visiškai nebuvo išleista užterštų (be valymo)
nuotekų. Nuolat vykstantys, įgavę tam tikras tradicijas kasmetiniai miesto ir seniūnijų
kultūriniai renginiai.
›Platus kaimo turizmo sodybų tinklas.
›Beveik visos apgyvendinimo vietos veikia ištisus metus ir palyginti su kitais kurortiniais miestais Anykščiai išsiskiria mažiausiu sezoniškumu.
›Santykinai žema viešbučio numerio kaina lyginant su kitais kurortiniais miestais.
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›2006-2010 m. vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme, dalis išaugo nuo 36 proc.
iki 40,7 proc.
›2010 m. bibliotekai tenkantis skaitytojų skaičius yra didžiausias šalyje.
›Sudarytos sąlygos suaugusiųjų mokymuisi.
›Plėtojamas neformalus ugdymo tinklas.
›Aktyvus dalyvavimas ES projektuose, atstatant materialinę švietimo įstaigų bazę bei
gerinant jų infrastruktūrą.
›Veikia net 22 sporto klubai, plėtojama 19 sporto šakų.
›Anykščių rajono savivaldybės uždaras 25 m. plaukimo baseinas ir UAB „Keturi kalnai”
krepšinio arena atitinka reikalavimus, leidžiančius rengti Lietuvos čempionatus ir iš
dalies tarptautines varžybas.
›Rajono gyventojams teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos namuose ir socialinės
globos įstaigose.
›Privačių sveikatos priežiūros įstaigų augimas.
›Lyginant su šalies vidurkiu Savivaldybės gyventojas apsilanko 1,4 karto rečiau per
metus poliklinikose ar ambulatorijose, t.y. sergamumas mažesnis.

Neigiami faktoriai
›Gyventojų skaičiaus mažėjimas. Per 2006-2010 m. vidutinis gyventojų skaičius
rajone sumažėjo 6,7 proc.
›Ženklus senstančios visuomenės požymis.
›2010 m. gimstančiųjų ir mirštančiųjų santykis -11,1
›Smulkaus ir vidutinių įmonių skaičiaus mažėjimas.
›Vykdoma nepakankamai aktyvi investicijų pritraukimo ir skatinimo veikla.
›Nepakankamai išvystyta kelių infrastruktūra, t.y. didelę dalį kelių– net 41
proc.– sudaro žvyro keliai ir tik 6 proc. vietinės reikšmės kelių yra su patobulinta danga.
›Miesto gatvių tinkle šaligatvių ir dviračių takų trūkumas.
›Daugelyje miesto gatvių nėra įrengtų lietaus nuotekų sistemų bei apšvietimo
tinklų.
›Rekonstrukcijos reikalaujanti kaimų kultūros įstaigų infrastruktūra, prasta
materialinė bazė.
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›Nepakankamai išvystytos turizmo paslaugos ir infrastruktūra: apgyvendinimo, sveikatinimo, prekybos ir maitinimo.
›Nėra pakankamai išvystyti turizmo ir kultūros paveldo objektai, kurie galėtų
tapti potencialiais turizmo traukos objektais.
›Bendrojo lavinimo mokyklų analizuojamu periodu sumažėjo nuo 13 mokyklų
2006 m. iki 11 - 2011 m., mokinių skaičius sumažėjo 23 proc.
›Netolygus neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumas.
›Sporto bazės išvystymas ir būklė, uždarų sporto bazių trukumas kaimuose.
Sporto infrastruktūra labiau išvystyta mieste.
›Bedarbių skaičiaus augimas. 2009 m. nedarbo lygis išaugo iki 10,9 proc., o
2010 m. nedarbas pasiekė 17,1 proc.
›Savivaldybė analizuojamų laikotarpiu buvo pirmaujanti tarp kaimyninių
savivaldybių socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi bei išmokomis.
›Socialinio būsto stoka, ženklus atotrūkis tarp poreikio ir socialinio būsto
pasiūlos.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
STRATEGINIS 2012-2019 METŲ
PLĖTROS PLANAS

Misija –

Sudaryti kokybiškas gyvenimo ir darbo sąlygas
Anykščių rajono savivaldybės gyventojams

Vizija –

Anykščiai – kultūrinio turizmo kurortas, atjaunėjęs kraštas,
kuriame jauku ir saugu gyventi bei ilsėtis:
„Po šituo stogu viešėt patogu“ (A. Baranauskas)
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›Sukurta palanki aplinka investicijoms ir rajono verslo vystymuisi;
›Išsaugota geroji krašto kultūros tradicija bei paveldas, vys-

tant modernią, ekologišką ir patrauklią turizmo infrastruktūrą bei
bendradarbiavimą;
›Išplėtota saugi socialinė aplinka rajono gyventojams;
›Išvystyta šiuolaikiška, moderni švietimo sistema, užtikrinanti
ugdymo kokybę ir užimtumą;
›Subalansuota Anykščių rajono teritorinė plėtra ir raida;
›Modernizuota ir išplėtota ūkinė veikla bei inžinerinė infrastruktūra
darnoje su gamtine aplinka;
›Užtikrinta sveika viešoji ir gyvenamoji aplinka;
›Išvystytas modernizuotas, konkurencingas žemės ūkis ir kaimiškųjų
vietovių plėtra, remiant kaimo gyventojų iniciatyvinę veiklą;
›Efektyviai vykdoma Savivaldybės veikla.

Anykščių rajono savivaldybės vizijos įgyvendinimo
stebėsenai nustatyti vertinimo kriterijai:
Kultūrinio turizmo kurortas

Atjaunėjęs kraštas

›Anykščių rajono savavaldybei
suteiktas kurorto statusas

›Padidėjęs vidutinis metinis
gyventojų skaičius

›Anykščių rajono savivaldybė patenka
į Lietuvos patraukliausių lankytinų
vietovių penketuką

›Padidėjęs vaikų, jaunimo ir darbingo
amžiaus žmonių amžiaus grupių vidutinis metinis gyventojų skaičius

Jauku ir saugu gyventi bei ilsėtis
›Nedidėjantis išmestų teršalų kiekis: dujinės ir skystosios medžiagos,
anglies monoksidai, kietosios medžiagos, azoto oksidai
›Padidėjusi į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų vandens nuotekų
dalis išvalyta iki didžiausios leistinos teršalų normos
›Sumažėjęs užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius
›Stabilizuotas gyventojų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičius
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Tikslai

1
› Išsaugoti krašto kultūros tradiciją

bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą
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› Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono
verslo vystymuisi
› Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir kaimiškų
vietovių plėtrą
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› Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką
› Plėtoti saugią socialinę aplinką rajono gyvento-

jams
› Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą,
užtikrinti ugdymo kokybę ir užimtumą
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› Subalansuoti Anykščių rajono teritorinę plėtrą
ir raidą
› Modernizuoti ir plėtoti ūkinės veiklos bei
inžinerinę
infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka
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› Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą
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ĮGYVENDINIMO ORIENTACINIS LĖŠŲ POREIKIS
Preliminarus SPP lėšų poreikis pagal finansavimo šaltinius (tūkst.Lt).
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Nustatyta, kad 2012 m. didžiąją dalį lėšų sudaro Europos Sąjungos lėšos, kurių
įsisavinimas iki 2013 m. siekia 55 mln. Lt, o paskui kasmet atitinkamai mažėja. 2014
m. ženkliai išaugo kitos finansavimo lėšos. Šį augimą lemia SPP Subalansuotos
urbanistinės plėtros programoje numatyta priemonė „Efektyvus atsinaujinančios
energijos naudojimas, užtikrinant tvarią, visavertę, kokybišką aplinką“.
Lėšų poreikio pasiskirstymas pagal finansavimo
šaltinius laikotarpiui 2012 – 2019 m.
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Paveikslas 1. SPP lėšų poreikis pagal finansavimo šaltinius.
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