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ĮVADAS
Siekdama paspartinti subalansuotą Anykščių rajono savivaldybės plėtrą, sustiprinti
konkurencingumą Lietuvoje ir Europoje, pasinaudoti struktūrinių fondų ir kitų finansinių išteklių
teikiamomis galimybėmis, Anykščių rajono savivaldybė bendradarbiaudama su Anykščių rajono
savivaldybės atstovais ir išorės ekspertais parengė Anykščių rajono strateginį 2012–2019 m. plėtros
planą (toliau - SPP).
Siekiant kokybiškai parengti SPP, buvo atlikta gyventojų apklausa ir esamos ekonominės,
ekologinės, socialinės būklės analizė, kurią sudarė pagrindinės dalys:
1. Demografija;
2. Švietimas, sportas, sveikatos ir socialinė apsauga;
3. Kultūra, turizmas ir darni kurortinė plėtra;
4. Ekonomika ir verslas;
5. Infrastruktūra;
6. Teigiamų ir neigiamų faktorių išskyrimas.
Analizė atlikta pasitelkiant dokumentinių tyrimų metodą, apimantį oficialiai pasiekiamus
antrinės informacijos šaltinius, standartizuotas išorines duomenų bazes ir kitą išorinę informaciją.
Pagrindiniai naudoti antrinės informacijos šaltiniai:
 Oficialūs statistinės informacijos šaltiniai: Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės;
 Specializuotų oficialių Lietuvos institucijų informacija ir duomenys: Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Sveikatos statistikos duomenų bazė, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos
darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos, Registrų centras, Saugomų teritorijų valstybės kadastras.
Rengiant SPP dalyvavo Savivaldybės darbuotojai ir politikai, kuriems žinomos ir aktualios
Anykščių rajono gyventojų problemos ir klausimai. Buvo suformuotos keturios SPP rengimo
darbinės grupės: turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros; švietimo ir socialinio sektoriaus;
infrastruktūros ir kaimo plėtros; ekonomikos ir verslo skatinimo. Grupių susitikimuose dalyvavo
Savivaldybės darbuotojai ir politikai, visuomenės veikėjai bei kitos suinteresuotos šalys,
konsultacijas teikė turizmo, infrastruktūros, ekonomikos, švietimo ir socialinio sektoriaus srities
ekspertai. SPP rengimo metu buvo teikiamos individualios užduotys, konsultacijos ir pokalbiai
struktūrinių padalinių darbuotojams, pristatymas ir diskusija su Anykščių rajono savivaldybės
tarybos nariais.
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SPP dokumento atskiras priedas: Anykščių rajono plėtros 2012–2019 m. strateginio plano
esamos ekonominės, ekologinės, socialinės būklės analizės ataskaita.
1.

ANYKŠČIŲ RAJONO STRATEGINIO 2012–2019 METŲ PLĖTROS PLANO
ESAMOS EKONOMINĖS, EKOLOGINĖS, SOCIALINĖS BŪKLĖS ANALIZĖS
IŠVADOS
Atsižvelgus į atliktą Savivaldybės esamos situacijos, socialinės, ekonominės, ekologinės

statistikos analizę, pateikiame išvadas, pagrindžiančias SPP.
Lentelė 1. Esamos situacijos, socialinės, ekonominės, ekologinės analizės teigiami, neigiami faktoriai

TEIGIAMI FAKTORIAI

NEIGIAMI FAKTORIAI

Demografija
▪ Anykščių rajono savivaldybė daugiau nei ▪ Gyventojų skaičiaus mažėjimas. Per 2006-2010
pusę gyventojų sudaro darbingo amžiaus
m. vidutinis gyventojų skaičius rajone sumažėjo
asmenys: 2010 m. vaikai sudarė 13,39
6,7 proc. Tai buvo didžiausias mažėjimas
proc., darbingo amžiaus gyventojai –
lyginant
su
kitomis
kaimyninėmis
63,40 proc., pensinio amžiaus gyventojai
savivaldybėmis.
– 23,21 proc.
▪ Ženklus senstančios visuomenės požymis.
▪ 2010 m. palyginus su kaimyniniais rajonais
(Utenos r. sav. -5,9, Molėtų r. sav. -9,9) bei
Lietuvos Respublikos vidurkiu (-2), Anykščių r.
sav. yra blogiausioje situacijoje gimstančiųjų ir
mirštančiųjų santykio atžvilgiu (-11,1).
▪ 2010 m. ženkliai suprastėjo migracijos balansas:
gyventojų prieaugis dėl migracijos iki 2009 m.
svyravo apie 1000 gyventojų, tačiau 2010 m.
ženkliai sumažėjus atvykusių asmenų skaičiui bei
toliau augant išvykstančiųjų skaičiui, neto
migracija sumažėjo 4 kartus.
▪ Atvykusiųjų skaičiuje tarptautinės migracijos
dalis nagrinėjamu laikotarpiu svyravo 7,5-12,5
proc. ribose, išvykusiųjų skaičiuje ji svyravo 17
ir 34 proc. ribose.
TEIGIAMI FAKTORIAI
NEIGIAMI FAKTORIAI
Švietimas, sportas, sveikatos ir socialinė apsauga
▪ 2006–2010 m. vaikų, dalyvaujančių ▪ Bendrojo lavinimo mokyklų analizuojamu
ikimokykliniame ugdyme, dalis išaugo
periodu sumažėjo nuo 13 mokyklų 2006 m. iki
nuo 36 proc. iki 40,7 proc.
11 – 2011 m., mokinių skaičius sumažėjo 23
▪ Veikia 1 profesinė mokykla, kurioje
proc.
kasmet besimokančiųjų skaičius augo. ▪ Netolygus neformaliojo ugdymo paslaugų
Įvertinus laikotarpį nuo 2006 iki 2011 m.
prieinamumas. Šių įstaigų lankymo galimybes
mokinių skaičius padidėjo net 49 proc.
dažniausiai lemia vaiko gyvenamoji vieta, šiuo
▪ Yra sudarytos sąlygos suaugusiųjų
atžvilgiu geriausias sąlygas lankyti tokio
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TEIGIAMI FAKTORIAI
NEIGIAMI FAKTORIAI
Švietimas, sportas, sveikatos ir socialinė apsauga
mokymuisi.
pobūdžio įstaigas turi mieste gyvenantys
Plėtojamas neformalus ugdymo tinklas.
moksleiviai.
Aktyvus dalyvavimas ES projektuose, ▪ Sporto bazės išvystymas ir būklė, uždarų sporto
atstatant materialinę švietimo įstaigų bazę
bazių trukumas kaimuose. Sporto infrastruktūra
bei gerinant jų infrastruktūrą.
labiau išvystyta mieste.
Seniūnijų aktyvumas sportinėje veikloje, ▪ Bedarbių skaičiaus augimas. 2009 m. nedarbo
rengiami tradiciniai sportiniai renginiai.
lygis išaugo iki 10,9 proc., o 2010 m. nedarbas
Veikia net 22 sporto klubai, plėtojama 19
pasiekė 17,1 proc.
sporto šakų, tai rodo aktyvų rajono ▪ Nepakankama kai kurių socialinių paslaugų
sportinį gyvenimą.
decentralizacija ir prieinamumas (tolimesnių
Anykščių rajono savivaldybės uždaras 25
kaimų gyventojus sudėtinga ir brangu atsivežti į
m. plaukimo baseinas ir UAB „Keturi
dienos centrus).
kalnai"
krepšinio
arena
atitinka ▪ 2006-2010 m. laikotarpiu Savivaldybė. turėjo
reikalavimus, leidžiančius rengti Lietuvos
mažiausiai socialinės rizikos šeimų rajone, tačiau
čempionatus ir iš dalies tarptautines
ji pralenkė kaimynines savivaldybes vaikų
varžybas.
skaičiumi socialinės rizikos šeimose. Molėtų r.
Rajono
gyventojams
teikiamos
sav. 2010 m. vaikų skaičius socialinės rizikos
kokybiškos socialinės paslaugos namuose
šeimose buvo 6 proc. mažesnis nei Anykščiuose,
ir socialinės globos įstaigose.
o Utenos r. sav. – 8 proc.
Socialines paslaugas teikia ne tik ▪ Savivaldybė analizuojamų laikotarpiu buvo
Savivaldybės, bet ir šeimynos, NVO ir
pirmaujanti tarp kaimyninių savivaldybių
kt., taip užtikrinama socialinių paslaugų
socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi bei
rinkos plėtra.
išmokomis.
Privačių sveikatos priežiūros įstaigų ▪ Socialinio būsto stoka, ženklus atotrūkis tarp
augimas.
poreikio ir socialinio būsto pasiūlos: kaip rodo
Pakankamai sutvarkyta šeimos gydytojų
2006–2010 m. statistika, per metus Savivaldybės
(ambulatorijų) tinklo materialinė bazė.
būsto patalpos išnuomojamos 5-11 šeimoms.
Lyginant su šalies vidurkiu Savivaldybės ▪ Neaktyvios bendruomenės, NVO sveikatinimo
gyventojas apsilanko 1,4 karto rečiau per
veikloje
metus poliklinikose ar ambulatorijose, t.y.
sergamumas mažesnis
TEIGIAMI FAKTORIAI
NEIGIAMI FAKTORIAI
Kultūra, turizmas ir darni kurortinė plėtra
Nuolat vykstantys, įgavę tam tikras ▪ Rekonstrukcijos reikalaujanti kaimų kultūros
tradicijas kasmetiniai miesto ir seniūnijų
įstaigų infrastruktūra, prasta materialinė bazė.
kultūriniai renginiai.
▪ Pasenęs bibliotekos ir jos filialų knygų ir leidinių
2010 m. bibliotekai tenkantis skaitytojų
fondas. Trūksta naujų, populiarių knygų,
skaičius yra didžiausias, t.y. 257
periodinių leidinių. Tai rodo išduotų dokumentų
skaitytojai, nei visoje šalyje 225
skaičius vienam skaitytojui 2006-2010 m., kuris
skaitytojai.
augant skaitytojų skaičiui išlaikė vienodą
Platus kaimo turizmo sodybų tinklas.
lygmenį, t.y. vidutiniškai 32 išduoti dokumentai
Beveik visos apgyvendinimo vietos
vienam skaitytojui.
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TEIGIAMI FAKTORIAI
NEIGIAMI FAKTORIAI
Kultūra, turizmas ir darni kurortinė plėtra
veikia ištisus metus ir palyginti su kitais ▪ Nevykdoma aktyvi investicijų pritraukimo ir
kurortiniais miestais Anykščiai išsiskiria
skatinimo veikla
mažiausiu sezoniškumu.
▪ Apgyvendinimo
vietų
skaičiaus
ženklus
▪ Santykinai žema viešbučio numerio kaina
sumažėjimas. Uždaryta vienintelė rajone buvusi
lyginant su kitais kurortiniais miestais.
sveikatingumo įstaiga bei poilsio namai.
▪ Anykščių rajonas yra išsidėstęs ramioje, ▪ Nepakankamai išvystytos turizmo paslaugos ir
patogioje geografinėje padėtyje
infrastruktūra: apgyvendinimo, sveikatinimo,
prekybos ir maitinimo.
▪ Nėra pakankamai išvystyti turizmo ir kultūros
paveldo objektai, kurie galėtų tapti potencialiais
turizmo traukos objektais
TEIGIAMI FAKTORIAI










NEIGIAMI FAKTORIAI
Ekonomika ir verslas
Išvystytas paslaugų sektorius (2010 m. ▪ Pagal materialinių investicijų vertę, tenkančią
užėmė 54 proc. visų veikiančių įmonių),
vienam gyventojui, analizuojamą laikotarpį
sukuriantis daugiausia darbo vietų.
Anykščiai buvo žemiausioje vietoje lyginant tiek
Pramonės
sektoriuje
pagrindinė
su kaimyninėmis savivaldybėmis, tiek su šalies
produkcijos dalis sukuriama naudojant
vidurkiu.
vietinius gamtinius išteklius.
▪ Smulkaus ir vidutinių įmonių skaičiaus
Žemės ūkio sektoriuje Savivaldybė turi 4
mažėjimas.
proc. daugiau veikiančių žemės ūkio ▪ Nevykdoma aktyvi investicijų pritraukimo ir
veikloje įmonių lyginant su šalies
skatinimo veikla.
vidurkiu.
Didžiąją teritorijos dalį užima plotai,
naudojami žemės ūkiui plėtoti.
Didžiąją dalį pagaminamose žemės ūkio
produkcijos atitenka augalininkystei.
TEIGIAMI FAKTORIAI

NEIGIAMI FAKTORIAI

Infrastruktūra
 Gausus saugomų ir patrauklių teritorijų  Prastai išvystyta kelių infrastruktūra, t.y. didelę
Anykščių regioninis parkas, galintys tapti
dalį kelių– net 41 proc.– sudaro žvyro keliai ir tik
potencialais traukos objektais aktyvinti
6 proc. vietinės reikšmės kelių yra su patobulinta
turizmą.
danga.
 Sumažėjęs išmetamų į orą teršalų kiekis  Miesto gatvių tinkle šaligatvių ir dviračių takų
(2005–2009 m. duomenimis).
trūkumas.
 Per visą analizuojamą laikotarpį visiškai  Daugelyje miesto gatvių nėra įrengtų lietaus
nebuvo išleista užterštų (be valymo)
nuotekų sistemų bei apšvietimo tinklų
nuotekų
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2.

ANYKŠČIŲ RAJONO STRATEGINIO 2012–2019 M. PLĖTROS PLANO MISIJA IR
VIZIJA
Atsižvelgiant į rajono esamos ekonominės, ekologinės, socialinės būklės analizę, gyventojų

nuomonės tyrimo rezultatus, diskusijas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis (Anykščių rajono
savivaldybės administracijos darbuotojais, Tarybos nariais, SPP rengimo darbinėmis grupėmis) apie
rajono plėtrą, suformuluota misija ir vizija iki 2019 m.:
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):
 Sukurta palanki aplinka investicijoms ir rajono verslo vystymuisi;
 Išsaugota geroji krašto kultūros tradicija bei paveldas, vystant 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.
Viziją sudarančių teiginių eiliškumas pateikiamas pagal Anykščių rajono savivaldybės
tarybos narių atliktą SPP strateginių tikslų rangavimą siekiant vienodai suvokti esamą Anykščių
rajono situaciją ir įvertinti kiekvieno strateginio tikslo svarbą rajonui.
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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
Nustatyta kiekvieno Anykščių rajono savivaldybės vizijos vertinimo kriterijaus skaičiavimo
metodika. Kiti efekto vertinimo kriterijai pateikiami ties strateginiais tikslais.
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3. ANYKŠČIŲ RAJONO STRATEGINIO 2012–2019 M. PLĖTROS PLANO SRITYS IR
STRATEGINIAI TIKSLAI
SPP rengimo darbinių grupių metu buvo formuluojami strateginiai tikslai. SPP sudaro
penkios sritys, kurioms vystyti ir plėtoti nustatyti atitinkami strateginiai tikslai:
1. Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymo sritis
1.1. Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo
infrastruktūrą
2. Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros sritis
2.1. Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo
vystymui
2.2. Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir kaimiškųjų vietovių plėtrą

3. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo sritis
3.1. Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką
3.2. Plėtoti saugią socialinę aplinką rajono gyventojams
3.3. Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant
ugdymo kokybę ir užimtumą
4. Inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo sritis
4.1. Subalansuoti Anykščių rajono teritorinę plėtrą ir raidą
4.2. Modernizuoti ir plėtoti ūkinės veiklos bei inžinerinę
infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka
5. Anykščių rajono savivaldybės gerinimo sritis
5.1. Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą
Paveikslas 1. SPP sritys ir strateginiai tikslai.
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3.1. TURIZMO, KULTŪROS IR DARNIOS KURORTINĖS PLĖTROS VYSTYMO SRITIS (NR.1)
Analizuojama SPP sritis turizmas, kultūra ir darni kurortinė plėtra. Atsakingas Anykščių
rajono savivaldybės vicemeras Sigutis Obelevičius. Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros
sritis apima kultūrinius, tradicinius rajono renginius, šventes, festivalius; kultūrinį paveldą,
plėtojantį Anykščių rajono išskirtinumą ir patrauklumą. Išvystyta moderni, ekologiška ir patraukli
turizmo infrastruktūra pritrauktų didesnį turistų srautą rajone. Siekiant patrauklaus ir konkurencingo
Anykščių rajono įvaizdžio, būtina užtikrinti sąlygas darniam, kokybiškam, kūrybiškam
bendradarbiavimui.
Atlikus Anykščių rajono esamos situacijos analizę ir pristačius ją SPP rengimo darbinėms
grupėms, buvo sutarta, kad Anykščių rajone trūksta etnografinio-kulinarinio paveldo plėtros.
Diskusijos metu nuspręsta, kad ši plėtra galima per Žemės ūkio ministeriją, amatų centrų steigimo
projektus, kurie yra įtraukti į SPP.
Aptarta buvo automobilių parkavimo mieste ir prie daugiabučių namų problema. Miesto
centrinėje dalyje koncentruojasi visuomeninės ir socialinės paskirties įstaigos, didžiausi pėsčiųjų
srautai. Mieste vyrauja mažas vakarinės ir rytinės miesto dalies gatvių tinklo rišlumas dėl
Šventosios upės. Buvo siūloma eliminuoti tranzitinį transportą iš miesto centrinės dalies ir SPP
numatyti aplinkkelio statybą.
Analizuojant turizmo sektorių pastebėtas mažas apsigyvenančių svečių iš užsienio skaičius.
Siūlymas buvo plėtoti turizmo paslaugų spektrą patrauklų ne tik Lietuvos turistui, bet ir
užsieniečiui. Buvo įvardinta viena iš priežasčių, kad tiek Lietuvos, tiek užsienio poilsiautojai
mėgsta apgyvendinimą kempinguose ir poilsio nameliuose. Savivaldybė nėra išvysčiusi šio
apgyvendinimo tipo, todėl didelė dalis turistų apsigyventi lieka viešbučiuose arba išvyksta į
gretimas kurortines teritorijas.
SPP rengimo darbinėje grupėje pastebėta, kad Anykščių rajonas, pritraukdamas vis daugiau
vietinių turistų, pasižymi gamtos bei kultūros paveldo objektais. SPP įtraukti kultūros paveldo
objektai, kuriuos būtina pritaikyti turizmui. Taip pat yra nauja neišnaudota turistinei plėtrai
galimybė –Anykščių rajone įžvelgiama mineralinio vandens išteklių, kuriuos galima naudoti
kurortiniam gydymui. Ši idėja liko ateičiai, siekiant gauti kurorto statusą.
Buvo aptartas glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Siūloma suaktyvinti Anykščiuose
veikiančio verslo klubo veiklą bendradarbiaujant su VšĮ Anykščių verslo informacijos centru ir VšĮ
Anykščių turizmo informacijos centru, organizuojant susitikimus, diskusijas ir kt. SPP numatytos
bendradarbiavimo priemonės.
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Apibendrintai galima teigti, jog Anykščiai yra nesezoninis, labiau Lietuvos gyventojų negu
užsieniečių pamėgtas kurortas. Jame svečiai daugiausia apsistoja viešbučiuose ir poilsio namuose.
Anykščiuose išlaikomas palaipsninis atvykstančiųjų poilsiautojų skaičiaus augimas.
3.1.1. Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros srities 1.1. strateginis tikslas, jo
vertinimo kriterijai ir priemonės
Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros sritį sudaro strateginis tikslas – išsaugoti krašto
kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą. Atsakingi Savivaldybės vicemeras
Sigutis Obelevičius ir mero patarėjas Kęstutis Indriūnas. Strateginio tikslo uždaviniai ir vertinimo
kriterijai:
1.1. Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą
Rengti kultūros, meno projektus, stiprinančius kurortinės teritorijos tapatumą (1.1.1.)
Sukurti ir įgyvendinti efektyvų Anykščių rajono reprezentavimo modelį (1.1.2.)
Užtikrinti efektyvią Anykščių rajono viešųjų ryšių ir rinkodaros sistemą (1.1.3.)
Skatinti kultūros veiklų aktyvumą bei kultūros renginių kokybę ir įvairovę (1.1.4.)
Renovuoti, modernizuoti ir optimizuoti kultūros ir turizmo įstaigų tinkle (1.2.1.)
Nusimatyti rajono ateities vystymo raidą, tobulinančią rajono įvaizdį (1.2.2.)
Sukurti palankią aplinką sveikatinimo, kultūrinio pažintinio turizmo paslaugoms plėtoti
(1.2.3.)
Vystyti turizmo teritorijos įvaizdį, populiarinti ekologišką turizmą vystant infrastruktūrą
(1.2.4.)
Išplėtoti aktyvių pramogų infrastruktūrą (1.2.5.)
Renovuoti, modernizuoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms
(1.2.6.)
Parengti Anykščių rajono teritorijų planavimo dokumentus kultūrinio turizmo, rekreacijos,
sveikatinimo plėtrai (1.2.7.)
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1.1. Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant
turizmo infrastruktūrą
Mėgėjų meno kolektyvai
Profesionalaus meno kolektyvai
Naujai įsidarbinę jauni kultūros ir meno darbuotojai
Kultūros renginiai/ užsiėmimai
Diversifikuotos kultūros įstaigos
Naujai susikūrusios kultūrinės NVO
Turizmo reikmėms pritaikytos lankytinos vietos
Renginiai, formuojantys patrauklų krašto įvaizdį
Renginių lankytojai
Kultūros paveldo objektai, pritaikyti viešosioms erdvėms
Atnaujinti sporto objektai
Iškovoti medaliai respublikinėse ir tarptautinėse varžybose bei
turnyruose
Priemonės Nr., pavadinimas

Paveikslas
2.
Turizmo,
kultūros ir darnios kurortinės
plėtros srities 1.1. strateginis
tikslas, jo uždaviniai ir
vertinimo kriterijai.

Priemonės koordinatorius

Priemonės vykdytojas

1.1.0.01 Kempingų įkūrimas

Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir
turizmui)

1.1.0.02 Ekologinio turizmo plėtojimas

Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir
turizmui)

1.1.0.03 Sveikatinimo centrų plėtra (SPA,
sanatorijos)

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir
turizmui)
Privatūs investuotojai

1.1.0.05 Burbiškio dvaro sodybos
komplekso pritaikymas turizmo reikmėms
1.1.0.06 Anykščių regioninio parko
mažojo dviračių žiedo planavimas ir
įrengimas

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.1.0.07 Universalios sporto bazės
įrengimas

Švietimo skyrius

1.1.0.08 Pasakų parko idėjos plėtotė ir
įgyvendinimas

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Privatūs investuotojai
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Švietimo skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Privatūs investuotojai

13

1.1.0.09 Vandens pramogų plėtra

1.1.0.10 Automobilių-motociklų turizmo ir
techninio sporto komplekso įrengimas
1.1.0.12 Raguvėlės dvaro renovacija ir
pritaikymas lankymui
1.1.1.01 Specialiųjų kultūros projektų
parengimas ir įgyvendinimas
1.1.1.04 Kultūros paveldo objektų
išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms
reikmėms
1.1.2.03 Kultūros ir turizmo informacijos
sklaidos tinklo mechanizmo apie paslaugų
teikėjus sukūrimas
1.1.2.05 Reprezentacinės kultūros
premijos
1.1.2.06 Minėtinų datų įprasminimas
1.2.1.01 Kultūros įstaigų tinklo gerinimas
1.2.1.04 Anykščių kultūros centro pastato
A. Baranausko a. 2 rekonstravimas
1.2.1.10 A.Baranausko ir A.VienuolioŽukausko memorialinio muziejaus
administracinio pastato-fondų saugyklos
renovacija
1.2.1.11 A.Baranausko ir A.VienuolioŽukausko memorialinio muziejaus
padalinio Arklio muziejaus fondų statyba
1.2.1.12 Automobilių stovėjimo aikštelės
Anykščių seniūnijos Niūronių k. prie
regioninės reikšmės kelio Nr. 1209
Anykščiai- Niūronys–Stakės
projektavimas ir įgyvendinimas
1.2.1.13 Klėties statyba A.Baranausko ir
A.Vienuolio-Žukausko memorialinio
muziejaus padalinio Arklio muziejaus
aukštaitiškoje sodyboje
1.2.1.14 Mažažemio valstiečio
gyvenamojo namo-dūminės pirkios statyba
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus padalinyje Arklio
muziejuje
1.2.1.18 VšĮ Anykščių TIC pastato
rekonstrukcija- statyba

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Privatūs investuotojai
Investicijų ir projektų valdymo
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
skyrius
Statybos skyrius
Privatūs investuotojai
Architektūros ir urbanistikos
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
skyrius
Privatūs investuotojai
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)
Architektūros ir urbanistikos skyrius

Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)
Statybos skyrius
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir
turizmui)

Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir
turizmui)
Statybos skyrius
A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinis muziejus
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir
turizmui)
turizmui)
Statybos skyrius
A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinis muziejus
Investicijų ir projektų valdymo skyrius

Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir
turizmui)

Statybos skyrius

Vyriausiasis specialistas (kultūrai
ir turizmui)

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.1.19 Anykščių meno centro
ekspozonos įrengimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.2.01 LR architektūros politikos
įgyvendinimas savivaldybėje

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.2.03 Viešųjų erdvių kūrimas ir
tvarkymas

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
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1.2.2.07 Estetizuotų gatvių gausinimas
1.2.2.08 Statinių naudojimo priežiūra
1.2.2.09 Turto, pripažinto be šeimininko,
priežiūra ir likvidavimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius

1.2.2.11 Turizmo, rekreacijos ir
visuomenės paskirties infrastruktūros
objektų priežiūra
1.2.2.12 Kurorto statuso gavimo
pasirengimo darbai

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Statybos skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Statybos skyrius

1.2.3.01 Šeimyniškėlių (Vorutos)
piliakalnio statiniai ir jų pritaikymas
kultūrinio turizmo plėtrai

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

1.2.3.02 Viešosios vandens turizmo
infrastruktūros sukūrimas saugomoje
teritorijoje

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.3.03 Daumantų atodangos pritaikymas
lankymui

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Anykščių regioninio parko
direkcija
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Anykščių regioninio parko
direkcija

1.2.4.01 Reprezentacinių patekimų į
Anykščius įrengimas

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.4.02 Turizmo infrastruktūros
plėtojimas Šventosios upės kairiajame
krante, Anykščių mieste

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.4.04 Ekologinio transporto ir dviračių
eismo mieste ir rajone plėtra

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.4.05 Dviračių tako įrengimas buvusio
siaurojo geležinkelio pylimu

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.4.06 Teritorijų planavimas plėtojant
dviračių turizmo infrastruktūrą
1.2.4.07 Anykščių regioninio parko
didžiojo dviračių žiedo įrengimas ir plėtra
1.2.4.08 Dviračių tako palei rajoninės
reikšmės kelią Nr.1209 Anykščiai –
Niūronys–Stakės tiesimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.4.09 Ekologinės miesto platformos
sukūrimas
1.2.4.10 Pėsčiųjų ir dviračių tako
Anykščių mieste ties Anykščių šileliu
įrengimas
1.2.4.11 Kurorto parko su mineralinio
vandens biuvete įrengimas
1.2.5.01 Aktyvaus turizmo, poilsio ir
pramogų parko Anykščiuose, ant Kalitos
kalno, kūrimas

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

1.2.5.02 Turizmo vystymo tarp Latgalės–
Utenos–Vitebsko regionų skatinimas/
BELLA DVINA – 2

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius

Architektūros ir urbanistikos
Anykščių regioninio parko
skyrius
direkcija
Investicijų ir projektų valdymo skyrius

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Privatūs investuotojai
Anykščių turizmo informacijos
centras
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
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1.2.5.03 Aikštės su tribūnomis konkūrui
įrengimas Niūronyse

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

1.2.5.05 Švietimo, sveikatos vystymo
kaimyniniuose regionuose stiprinimas/
HEALTH IS WEALTH
1.2.5.08 Lajų tako įrengimas

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

1.2.5.09 Kompleksinis A. Vienuolio
skvero sutvarkymas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.5.10 Dainuvos slėnio renovacija ir
sutvarkymas

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.6.01 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčios – saugomo nekilnojamojo
kultūros paveldo objekto– pritaikymas
turizmui

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.6.02 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčios bokšte kariliono
įrengimas

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.6.03 Miesto tipo „Skanseno“
sukūrimas Anykščių senamiestyje

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.6.04 Istorinio-kultūrinio objekto
pritaikymas meno ir verslo plėtrai
Anykščių rajone, menų studijos pastato
rekonstrukcija, naujo priestato statyba J.
Biliūno g. 53, Anykščiai
1.2.6.09 Anykščių siaurojo geležinkelio
pastatai, pastatų kompleksai, ruožas,
aplinka
1.2.6.10 Nekilnojamojo kultūros paveldo
objekto – Okuličiūtės dvarelio –
rekonstrukcija

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.6.11 Piliakalnių ir kitų kultūros
paveldo vertybių pritaikymas turizmui

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.6.12 Senosios Anykščių koplyčiosKamerinių menų centro ir „Atminties
parko“ vystymas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.6.13 Senojo Niūronių etnografinio
kaimo sodybų išplanavimas, pritaikymas
dabartinei turizmo infrastruktūrai

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.6.14 Puntuko ir Anykščių šilelio
pažinimo infrastruktūros vystymas

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

1.2.6.15 Viešųjų (įvykio, laidojimo,
memorialinės vietos ) kultūros paveldo
objektų išsaugojimas
1.2.6.16 Administracinės paskirties pastato
Vilniaus g.36 Anykščiuose
modernizavimas II etapas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius

VšĮ Anykščių menų inkubatoriusmenų studija

Viešųjų pirkimų ir turto skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Statybos skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Anykščių regioninio parko
direkcija

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
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1.2.6.18 Rubikių kaimo viešųjų erdvių
sutvarkymas ir pritaikymas turizmui
1.2.6.19 Anykščių Šv. Aleksandro
Nevskio cerkvės remontas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams

Statybos skyrius

1.2.7.04 Parengti specialiuosius planavimo
dokumentus
1.2.7.05 Kultūrinio turizmo, rekreacijos ir
sveikatingumo plėtros teritorijų planavimo
dokumentų parengimas
1.2.7.06 Žemės sklypų visuomenės
poreikiams paėmimas, dokumentų
rengimas
1.2.7.07 Žemės sklypų suformavimo,
kadastrinių matavimų ir topografinių
darbų atlikimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.7.08 Gyvenamųjų vietovių teritorijų
ribų nustatymas ir keitimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.2.7.09 Br. Buivydaitės memorialinio
namo-muziejaus (unikalus objekto kodas
16972) tvarkymas
1.2.7.10 L.ir S. Didžiulių sodybos
muziejaus (unikalus objekto kodas 10478)
tvarkymas

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Anykščių Šv. Aleksandro Nevskio
parapija

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius

Lentelė 2. Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros srities 1.1. strateginio tikslo priemonės.
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3.2

EKONOMIKOS, VERSLO IR DARNAUS KAIMO PLĖTROS SRITIS (NR.2)

Analizuojama SPP sritis ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtra. Atsakingas
Savivaldybės tarybos narys Lukas Pakeltis Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros sritis apima
investicijų skatinimą, verslo plėtrą ir konkurencingo žemės ūkio šakos patrauklumo didinimą.
SPP rengimo darbinės grupės metu aptartos demografinės problemos: emigracija, gyventojų
senėjimas, gimstamumo mažėjimas. Iškilo kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių poreikis Anykščių
rajone, turintis įtaką verslo plėtrai ir ekonomikai. Buvo pateikti pagrindiniai pasiūlymai: naujų
darbo vietų kūrimas; kultūros lygio kėlimas; švietimo sistemos, jos įstaigų veiklos tobulinimas;
aiški komunikacija tarp visuomenės, politikų, Savivaldybės administracijos.
Anykščių rajono verslo sektoriuje didžiąją dalį pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis
sukuria pramonė, o apyvartos – prekyba. SPP rengimo darbinėje grupėje buvo siūloma didinti
paslaugų sektoriaus svarbą verslume, aktyviai plėtojant turizmo paslaugų sektorių. Detalesni
pasiūlymai pateikti ties priemonėmis.
Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros sritį sudaro du strateginiai tikslai – Sukurti
palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymuisi (atsakingas Anykščių rajono
savivaldybės tarybos narys Lukas Pakeltis ir Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Mantas Vaičiulevičius) ir vystyti konkurencingą žemės ūkį ir kaimiškųjų vietovių plėtrą
(atsakingas Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Arvidas Pajuodis ir Žemės ūkio skyriaus
vedėjas Antanas Baura).
3.2.1. Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros srities 2.1. strateginis tikslas, jo
vertinimo kriterijai ir priemonės
2.1. Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymuisi
Skatinti investicijų augimą (2.1.1.)
Skatinti verslo plėtrą (2.1.2.)
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2.1. Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo
vystymuisi
Tiesioginės užsienio investicijos
Materialinės investicijos
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Įmonės, gavusios paramą iš SVV skatinimo programos
Išduoti verslo liudijimai
Naujai įsisteigusios įmonės
Finansavimas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų
Veikiantys ūkio subjektai

Paveikslas 3. Ekonomikos, verslo ir
darnaus kaimo plėtros srities 2.1.
strateginis tikslas, jo uždaviniai ir
vertinimo kriterijai.

Priemonės Nr., pavadinimas

Priemonės koordinatorius

2.1.1.01 Teritorijų planavimo dokumentų
rengimas, užtikrinant tvarią plėtrą

Architektūros ir urbanistikos skyrius

2.1.1.02 Investicinės aplinkos žinomumo
didinimas

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

2.1.1.04 Sklypų, padėsiančių kurti geresnę
aplinką verslui, planavimas

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

2.1.1.06 Privataus ir viešojo sektoriaus
partnerystės projektų įgyvendinimas

Priemonės vykdytojas

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo skyrius

2.1.2.05 Verslo centro patalpų
optimizavimas

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Anykščių verslo informacijos
centras

2.1.2.10 Anykščių miesto viešųjų erdvių
sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos
teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje
konversija)

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

2.1.2.11. Nenaudojamo senosios
bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g.
35, Anykščių mieste, ir teritorijos,
įskaitant joje esančius garažus,
sutvarkymas bei konversija į socialiniam
verslui skatinti pritaikytas erdves

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius

Lentelė 3. Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros srities 2.1. strateginio tikslo priemonės.
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3.2.2. Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros srities 2.2. strateginis tikslas, jo
vertinimo kriterijai ir priemonės

2.2. Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir kaimiškųjų vietovių plėtrą
Aktyvinti žemės ūkio vystymąsi (3.1.1.)
Skatinti modernizuotą žemės ūkio gamybą (3.1.2.)
Sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse (3.1.3.)

2.2. Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir kaimiškųjų vietovių plėtrą
Ekologiniai ūkiai
Žemės ūkio bendrovių ir įmonių valdoma žemė
Registruoti ūkiai
Ūkio dydis

Priemonės Nr., pavadinimas

Priemonės koordinatorius

2.2.0.01 Amatų centrų kūrimas

Žemės ūkio skyrius

3.1.2.01 Netradicinių žemės ūkio produktų
gamybos plėtojimo skatinimas
3.1.2.02 Žemės ūkio produktų gamybos
energetinių augalų auginimo skatinimas
3.1.3.01 Kavarsko miesto kompleksinė
plėtra
3.1.3.02 Troškūnų miesto kompleksinė
plėtra
3.1.3.03 Ažuožerių kaimo kompleksinė
plėtra
3.1.3.04 Leliūnų kaimo kompleksinė plėtra

Žemės ūkio skyrius

3.1.3.05 II Kurklių kaimo kompleksinė
plėtra
3.1.3.06 Svėdasų miestelio kompleksinė
plėtra
3.1.3.07 Kurklių miestelio viešosios
infrastruktūros plėtra bei pritaikymas
vietos bendruomenei

Statybos skyrius

Paveikslas 4. Ekonomikos,
verslo ir darnaus kaimo plėtros
srities 2.2. strateginis tikslas, jo
uždaviniai
ir
vertinimo
kriterijai.

Priemonės vykdytojas

Žemės ūkio skyrius
Statybos skyrius
Statybos skyrius
Statybos skyrius
Statybos skyrius

Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius

Lentelė 4. Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros srities 2.2. strateginio tikslo priemonės.
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3.3. ŠVIETIMO, SVEIKATOS IR SOCIALINIO SEKTORIAUS VYSTYMO SRITIS (NR.3)
Analizuojama SPP švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo sritis. Atsakingas
Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė Danutė Mažvylienė. Švietimo, sveikatos ir socialinio
sektoriaus vystymo sritis apima švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų plėtrą ir vystymąsi.
Atlikta Anykščių rajono esamos situacijos analizė parodė nevyriausybinių organizacijų
(NVO) pasyvumą socialinių paslaugų srityje. Anykščių rajono savivaldybė yra pirmaujanti tarp
kaimyninių savivaldybių augančiu socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi. SPP numatytos atitinkamos
priemonės šiai problemai šalinti.
Pastebėtas vaikų globojamų šeimoje skaičiaus augimas didesnis, nei vaikų globojamų globos
įstaigose. Priežastis – Anykščių rajono savivaldybėje vykdoma socialinės globos programa,
išlaikanti esamą globojamų vaikų padėtį rajone.
Aptartas jaunų šeimų, atvykstančių gyventi į Anykščių rajoną, pritraukimas. Siūloma įtraukti
jaunas šeimas į socialinę aplinką (apgyvendinimo pagalba, įsitvirtinimo socialinė parama ir pan.).
Būtina plėtoti kokybišką švietimo paslaugų tinklą, jį optimizuojant. Mokyklų tinklo pertvarka turi
būti vykdoma sistemingai – mokyklų išsidėstymą tiek rajone, tiek mieste paskirstant tolygiai. SPP
numatytos atitinkamos priemonės.
Analizuojant švietimo paslaugas, buvo pritarta toliau vykdyti veikiančią gabių mokinių
skatinimo programą, kurioje numatomos stipendijos gabiems mokiniams. Buvo siūloma
bendradarbiaujant su Anykščių rajono verslininkais didinti paramos lėšas paremti gabius mokinius.
Numatyta priemonė SPP.
Analizuojant sveikatos apsaugos sektorių, nustatyta, kad sveikatos įstaigų bei vaistinių
tinklas Anykščiuose yra pakankamas; gyventojų lankymasis pas sveikatos priežiūros specialistus
yra retas lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis; vyrauja augantis privačių sveikatos įstaigų
skaičius. Pagrindinė sveikatos apsaugos srities problema – gydytojų mažėjimas. Anykščių rajono
savivaldybė imasi priemonių (apmokamos transporto išlaidos, skiriamos stipendijos ir pan.),
siekdama išsaugoti sveikatos priežiūros specialistus.
Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo sritį sudaro trys strateginiai tikslai:
Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką (atsakingas Anykščių rajono savivaldybės tarybos
narys Vilius Januška ir Savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė,); Plėtoti saugią socialinę
aplinką rajono gyventojams (atsakingas Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė Dalia
Kazlauskienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ieva Gražytė). Vystyti
šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą (atsakingas
Anykščių rajono savivaldybės vicemeras Sigutis Obelevičius ir Švietimo skyriaus vedėja Vida
Dičiūnaitė).
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3.3.1. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities 3.1. strateginis tikslas,
jo vertinimo kriterijai ir priemonės
3.1. Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką
Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas (4.1.1.)
Užtikrinti kokybišką sveikatos apsaugos paslaugų plėtrą (4.1.2.)
Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą (4.1.3.)

3.1. Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką
Gyventojų sergamumas
Paveikslas 5. Švietimo, sveikatos
ir socialinio vystymo srities 3.1.
strateginis tikslas, jo uždaviniai ir
vertinimo kriterijai.

Lovų skaičius ligoninėse
Vieno gyventojo vidutiniškas apsilankymas poliklinikose ir
ambulatorijose

Priemonės Nr., pavadinimas

Priemonės koordinatorius

Priemonės vykdytojas

3.1.0.02 E. sveikatos paslaugų diegimas
Anykščių rajono savivaldybės PSPC

Savivaldybės gydytoja

3.1.0.03 Slaugos ir palaikomojo gydymo
plėtra 2010-2015 m. Anykščių rajono
savivaldybės PSPC
4.1.1.02 Dalies pastato Ramybės g. 15,
Anykščių mieste, rekonstrukcija, pritaikant
PSPC reikmėms

Savivaldybės gydytoja

4.1.1.03 E. sveikatos paslaugų plėtra
Utenos regiono asmens sveikatos
priežiūros įstaigose
4.1.1.04 Medicininės įrangos, baldų ir
inventoriaus VšĮ Anykščių raj. sav.
ligoninei įsigijimas
4.1.2.02 Ligoninės infrastruktūros
atnaujinimas bei palaikomojo gydymo ir
slaugos plėtra
4.1.2.04 Terenkūro ir kitų sveikatinimo
priemonių kairiajame Šventosios krante
įdiegimas

Savivaldybės gydytoja

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros
centras
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros
centras
Statybos skyrius
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros
centras
VšĮAnykščių rajono savivaldybės
ligoninė

Savivaldybės gydytoja

Savivaldybės gydytoja
Savivaldybės gydytoja

Statybos skyrius
VšĮAnykščių rajono savivaldybės
ligoninė
VšĮAnykščių rajono savivaldybės
ligoninė

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

Lentelė 5. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities 3.1. strateginio tikslo priemonės
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3.3.2. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities 3.2. strateginis tikslas,
jo vertinimo kriterijai ir priemonės
3.2. Plėtoti saugią socialinę aplinką rajono gyventojams
Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą (5.1.1.)
Teikti piniginę ir kitą socialinę paramą (5.1.2.)
Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją (5.1.3.)
Inicijuoti socialinių paslaugų plėtrą (5.1.4.)
Užtikrinti socialinio būsto kokybę, prieinamumą ir plėtrą socialiai pažeidžiamiems
asmenims (5.1.5.)
3.2. Plėtoti saugią socialinę aplinką rajono gyventojams
Išlaidos socialinei apsaugai (socialinių reikmių tenkinimui)
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
Asmenys, kuriems skirtas socialinis būstas
Gyventojai, kuriems suteiktos socialinės paslaugos

Paveikslas 6. Švietimo, sveikatos ir
socialinio vystymo srities 3.2.
strateginis tikslas, jo uždaviniai ir
vertinimo kriterijai.

Gyventojai, kuriems suteikta piniginė socialinė parama
Priemonės Nr., pavadinimas

Priemonės koordinatorius

3.2.0.01 Svėdasų senelių globos namų
infrastruktūros gerinimas ir
modernizavimas
3.2.0.02 Nakvynės namų įkūrimas
5.1.1.11 Subsidijos ir lengvatinis vežimas
5.1.4.01 Dienos socialinės globos centro
neįgaliesiems įsteigimas
5.1.4.02 Anykščių rajono socialinių
paslaugų centro plėtra
5.1.4.03 Burbiškio grupinio gyvenimo
namų psichikos negalią turintiems
suaugusiems asmenims įkūrimas
5.1.4.06 Nestacionarių socialinių paslaugų
plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą
nenaudojamo senosios bibliotekos pastato,
esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių
mieste
5.1.5.02 Socialinio būsto įsigijimas

Socialinės paramos skyrius

Priemonės vykdytojas

Socialinės paramos skyrius
Finansų ir apskaitos skyrius
Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius

Socialinės paramos skyrius
Statybos skyrius

Socialinės paramos skyrius

Socialinės paramos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius

Viešųjų pirkimų ir turto skyrius

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius

Lentelė 6. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities 3.2. strateginio tikslo priemonės
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3.3.3. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities 3.3. strateginis tikslas,
jo vertinimo kriterijai ir priemonės
3.3. Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir
užimtumą
Vystyti švietimo ir sporto infrastruktūrą, užtikrinant ugdymo kokybę ir jaunimo užimtumą
Plėsti švietimo paslaugų spektrą (6.1.2.)
Gerinti švietimo darbuotojų darbo kokybę (6.1.3.)
3.3. Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo
kokybę ir užimtumą

Atnaujintos švietimo įstaigos
Jaunimo, su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės
Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis, tenkanti švietimui
Kompiuterių klasių kompiuterių santykis su mokinių skaičiumi klasėse
Diversifikuotos švietimo įstaigos

Paveikslas 7. Švietimo, sveikatos
ir socialinio vystymo srities 3.3.
strateginis tikslas, jo uždaviniai
ir vertinimo kriterijai.

Priemonės Nr., pavadinimas

Priemonės koordinatorius

Priemonės vykdytojas

3.3.0.01 Gamtos mokyklos įkūrimas

Švietimo skyrius

6.1.1.04 Anykščių J.Biliūno gimnazijos
stadiono renovavimas ir įrengimas

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

6.1.1.05 Anykščių J.Biliūno gimnazijos
pastato rekonstravimas

Švietimo skyrius

6.1.1.06 Troškūnų Kazio Inčiūros
gimnazijos pastato rekonstravimas
6.1.1.07 Lopšelio-darželio „Žilvitis“
pastato rekonstrukcija

Švietimo skyrius

Anykščių regioninio parko
direkcija
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Statybos skyrius

6.1.1.08 Vaikų lopšelio-darželio
„Žiogelis“ pastato rekonstrukcija

Švietimo skyrius

6.1.1.09 Anykščių vaikų lopšelio-darželio
„Eglutė“modernizavimas (vidaus erdvių
remontas ir aprūpinimas įranga
6.1.1.10 Investicijos į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas/ vaikų lopšelis-darželis
„Spindulėlis“
6.1.1.11 Anykščių A.Baranausko
pagrindinės mokyklos pastato
rekonstrukcija
6.1.1.12 Anykščių A.Vienuolio
progimnazijos modernizavimas (vidaus
erdvių remontas ir aprūpinimas įranga)
6.1.1.16 Sporto aikštynų atnaujinimas

Švietimo skyrius

Švietimo skyrius

Statybos skyrius
Švietimo skyrius
Švietimo skyrius
Švietimo skyrius

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
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6.1.1.17 Anykščių muzikos mokyklos
pastato atnaujinimas

Švietimo skyrius

6.1.1.18 Multifunkcinio sporto ir paslaugų
centro su stadionu sukūrimas

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

6.1.1.20 Baseino renovacija
6.1.1.21 Bendruomeninės aktyvaus
laisvalaikio infrastruktūros įrengimas
Anykščių mieste

Švietimo skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

6.1.2.03 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
paslaugų įvairovės plėtra
6.1.2.05 Universalaus daugiafunkcio
centro steigimas Kavarsko mieste
6.1.2.09 Ugdymo karjerai infrastruktūros
bendrajame ugdyme ir profesiniame
mokyme sukūrimas
6.1.2.10 Aukime kartu! Socialinis,
pedagoginis, psichologinis vaiko
pažinimas
6.1.2.11 Pasirenkamojo vaikų švietimo
finansavimo modelio sukūrimas ir
išbandymas Savivaldybėje
6.1.2.20 Neįgaliųjų socialinė integracija
per kūno kultūrą ir sportą
6.1.2.24 Vaikų ir jaunimo neformalaus
ugdymosi galimybių plėtra Anykščių A.
Vienuolio progimnazijoje
6.1.2.25 Kompleksiškai teikiama pagalba
vaikams
6.1.3.04 Šeimos gerovės ir vaiko teisių
apsaugos politikos įgyvendinimas

Švietimo skyrius
Švietimo skyrius

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Statybos skyrius
Privatūs investuotojai
Statybos skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Statybos skyrius

Švietimo skyrius
Švietimo skyrius
Švietimo skyrius
Švietimo skyrius
Švietimo skyrius

Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Švietimo skyrius
Švietimo skyrius

Lentelė 7. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities 3.3. strateginio tikslo priemonės.
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3.4. INŽINERINĖS,

TRANSPORTO BEI KOMUNALINIO ŪKIO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO

SRITIS (NR.4)

Analizuojama SPP inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo
sritis. Atsakingas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius
Rasalas. Inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo sritis apima šilumos
tinklų, gatvių apšvietimo, kelių bei inžinerinės infrastruktūros vystymąsi.
SPP rengimo darbinė grupė pabrėžė aktyvią kaimo plėtrą: vykdomi kaimo diversifikavimo
projektai, tinkamai įsisavinamos ES kaimo plėtros programos lėšos, teikiamos bendruomenių
projektų paraiškos Vietos veiklos grupei. Kaimo diversifikavimo projektai įtraukti į SPP.
Buvo siūloma vystyti turizmo infrastruktūrą: apgyvendinimo vietų kūrimasis (poilsio namai,
kempingai, SPA), aplinkkelio tiesimas, kelių ženklinimas (riboženkliai, kryptingi ženklai į turizmo
objektus), viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stoties rekonstravimas, transporto priemonių
atnaujinimas, autobusų stotelės, automobilių parkavimas mieste ir prie daugiabučių namų). Turizmo
infrastruktūros vystymas numatytas SPP.
Analizuojant komunalines paslaugas, nustatyta prasta gatvių priežiūra blogomis oro
sąlygomis (rajone) ir gatvių apšvietimas. SPP rengimo darbinė grupė pasiūlė atnaujinti komunalinę
įrangą. Pasiūlymas bus įtrauktas ateityje, padidėjus Savivaldybės biudžetui.
Kiti SPP rengimo darbinės grupės pasiūlymai: vystyti rajono infrastruktūrą pritaikant
aplinką neįgaliesiems; vystyti alternatyvią energetiką (biokuro katilinės, saulės kolektoriai); vykdyti
daugiabučių namų renovaciją bei socialinio būsto plėtrą; statyti laidojimo namus. Pasiūlymai
detalizuoti SPP. Laidojimo namų statyba liko ateičiai, numatant didesnį finansavimą iš
Savivaldybės biudžeto.
Inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo sritį sudaro du
strateginiai tikslai: Subalansuoti Anykščių rajono teritorinę plėtrą ir raidą (atsakingas Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Rasalas ir Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė); Modernizuoti ir plėtoti ūkinės veiklos bei
inžinerinę infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka (atsakingas Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Rasalas ir Statybos skyriaus vyriausiasis
specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo pareigas Valentinas Vitkūnas ir Bendrojo ir ūkio skyriaus
vedėjas Audronius Gališanka).
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3.4.1. Inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo srities
4.1. strateginis tikslas, jo vertinimo kriterijai ir priemonės
4.1. Subalansuoti Anykščių rajono teritorinę plėtrą ir raidą
Vystyti kokybiško architektūros plėtrą (7.1.1.)
Rengti teritorijų planavimo dokumentus, užtikrinant pažangų, tvarų, integracinį augimą (7.1.2.)
4.1. Subalansuoti Anykščių rajono teritorinę plėtrą ir raidą
Paveikslas 8. Inžinerinės, transporto
bei komunalinio ūkio infrastruktūros
vystymo srities 4.1. strateginis tikslas,
jo uždaviniai ir vertinimo kriterijai.

Saugomos teritorijos
Parengti specialieji planai
Parengti detalieji planai
Priemonės Nr., pavadinimas

Priemonės koordinatorius

4.1.0.01 Specialiųjų architektūros
reikalavimų nustatymas
7.1.1.02 Architektūros ir urbanistikos idėjų
konkursų organizavimas, paruošiamųjų
projektų, techninių projektų atlikimas
7.1.1.03 Bendradarbiavimas su
architektais palaikant darnią architektūrą
7.1.1.04 Efektyvus atsinaujinančios
energijos naudojimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

7.1.2.01 Specialiųjų, paminklotvarkos,
kultūros vertybių apsaugos planų rengimas
7.1.2.02 Specialiųjų, gamtos vertybių,
kraštovaizdžio apsaugos, planų rengimas
7.1.2.03 Inžinerinės infrastruktūros,
susiekimo komunikacijų specialiųjų planų
rengimas
7.1.2.04 Anykščių regioninio parko
tvarkymo plano specialiojo plano
rengimas
7.1.2.05 Sklypų suformavimas naujoms
biokuro katilinėms
7.1.2.06 Anykščių miesto išbraukimas iš
Anykščių regioninio parko teritorijos
7.1.2.07 Anykščių šilumos ūkio specialaus
plano korektūros parengimas
7.1.2.09 Sklypų suformavimas
alternatyvių energijos šaltinių objektų
statybai
7.1.2.10 Sklypų su geresne gyvenamąja
aplinka planavimas
7.1.2.11 Teritorijų prie daugiabučių
gyvenamųjų namų detaliųjų planų
parengimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Priemonės vykdytojas

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Privatūs investuotojai

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
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7.1.2.12 Anykščių miesto bendrojo plano
rengimas
7.1.2.13 Teritorijų planavimo dokumentų,
reikalingų Anykščių miestui suteikti
kurorto statusą, parengimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius

Lentelė 8. Inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo srities 4.1. strateginio tikslo priemonės.

3.4.2. Inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo srities
4.2. strateginis tikslas, jo vertinimo kriterijai ir priemonės
4.2. Modernizuoti ir plėtoti ūkinės veiklos bei inžinerinę infrastruktūrą darnoje su gamtine
aplinka
Modernizuoti viešųjų teritorijų apšvietimą (8.1.1.)
Modernizuoti šiluminės energijos (8.1.2.)
Atnaujinti ir plėtoti vandens ir nuotekų tinklus (8.1.3.)
Vykdyti aplinkos kokybės stebėseną ir gerinti jos kokybę (8.1.4.)
Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą (8.1.5.)
Užtikrinti aplinkos apsaugą, efektyvų atliekų tvarkymą ir gyvenamosios aplinkos kompleksinę plėtrą (8.1.6.)
4.2. Modernizuoti ir plėtoti ūkinės veiklos bei inžinerinę infrastruktūrą darnoje
su gamtine aplinka

Renovuoti gyvenamieji namai
Vietinės reikšmės keliai su pagerinta kelių danga
Sutvarkytos užterštos teritorijos
Modernizuoti, įrengti vandentvarkos tinklai
Įrengti pėsčiųjų takai
Gyventojų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga

Paveikslas
9.
Inžinerinės,
transporto bei komunalinio ūkio
infrastruktūros vystymo srities 4.2.
strateginis tikslas, jo uždaviniai ir
vertinimo kriterijai.

Priemonės Nr., pavadinimas

Priemonės koordinatorius

Priemonės vykdytojas

4.2.0.01 Šilumos trasų renovacija
4.2.0.02 Šilumos katilinių rekonstrukcija
pritaikant alternatyvų kurą
4.2.0.03 Rezervinio kuro naudojimo
įrangos įrengimas
4.2.0.04 Ekonomaizerių įrengimas
4.2.0.05 Vandens telkinių būklės
gerinimas
4.2.0.06 Valstybinės reikšmės kelių
rekonstrukcija ir plėtra
4.2.0.07 Vilniaus g. dalies tarp Smėlio ir
Miško g. Anykščių mieste rekonstrukcija

Statybos skyrius
Statybos skyrius

UAB „Anykščių šiluma“
UAB „Anykščių šiluma“

Statybos skyrius

UAB „Anykščių šiluma“

Statybos skyrius
Bendrasis ir ūkio skyrius

UAB „Anykščių šiluma“

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Statybos skyrius
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8.1.2.01 Alternatyvios energetikos
pritaikymo galimybės Latgalės reg. bei
Utenos ir Panevėžio apsk.
8.1.2.02 Alternatyvios energijos
pritaikymas visuomeniniuose pastatuose
(LAAIF)
8.1.2.03 Merų paktas

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

8.1.2.05 Vandens šildymo katilo,
naudojančio biokurą, sumontavimas ir
prijungimas prie eksploatuojamų šilumos
tinklų
8.1.3.02 Vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtra Troškūnų aglomeracijoje
8.1.3.03 Mačionių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.04 Debeikių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.05 Vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtra Kurklių k.
8.1.3.06 Leliūnų aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.07 Burbiškių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.08 Vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtra Viešintų k.
8.1.3.09 Skiemonių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.10 Levaniškių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.11 Daujočių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.12 Šlavėnų aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.13 Andrioniškio aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.14 Surdegio aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.15 Nuotekų tinklų plėtra Raguvėlės
k.
8.1.3.16 Rubikių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.17 Vandentiekio ir nuotekų tinklų
renovacija Kuniškių k.
8.1.3.18 Svirnų aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.19 Dabužių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra

Statybos skyrius

UAB „Anykščių šiluma“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo skyrius
Investicijų ir projektų valdymo skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

UAB „Anykščių vandenys“

UAB „Anykščių vandenys“

UAB „Anykščių vandenys“

UAB „Anykščių vandenys“
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8.1.3.20 Katlėrių aglomeracijos
vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir plėtra
8.1.3.21 Vandens gerinimo, geležies
šalinimo sistemų įrengimas Anykščių
rajono gyvenvietėse
8.1.3.22 Anykščių miesto lietaus nuotekų
sistemos naudojimas ir plėtra
8.1.3.23 Vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtra Anykščių aglomeracijoje
8.1.3.24 Vėjeliškių k. ir Ažuožerių k.
vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas ir
plėtra
8.1.3.25 Vandentiekio ir nuotekų tinklų
renovacija Anykščių aglomeracijoje
8.1.3.26 Vandentiekio ir nuotekų tinklų
Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija
„Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba
8.1.4.01 Aplinkos apsaugos specialusis
rėmimas
8.1.5.01 Anykščių miesto šiaurinės
apylankos planavimas ir statyba

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Bendrasis ir ūkio skyrius

Statybos skyrius

8.1.5.02 Žiedinės sankryžos TroškūnųVienuolio g. susikirtimuose įrengimas

Statybos skyrius

8.1.5.03 Liudiškių g. Anykščių mieste
rekonstrukcija

Statybos skyrius

8.1.5.04 Vienuolio g. Anykščių mieste
rekonstrukcija (I etapas)

Statybos skyrius

8.1.5.05 Troškūnų g. Anykščių mieste
rekonstrukcija

Statybos skyrius

8.1.5.06 Svėdasų mst. J.Tumo-Vaižganto
g. dalies rekonstrukcija

Statybos skyrius

8.1.5.08 Anykščių rajono savivaldybės
vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas
ir rekonstrukcija
8.1.5.09 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
plėtra

Statybos skyrius

Bendrasis ir ūkio skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

UAB „Anykščių vandenys“

UAB „Anykščių vandenys“

UAB „Anykščių vandenys“

Bendrasis ir ūkio skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

8.1.5.10 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
plėtra (IV etapas)
8.1.6.01 Dvinarės įmokos įvedimo
pasirengimas
8.1.6.02 Paramos šalinti asbesto turinčius
gaminius programos parengimas ir
įgyvendinimas
8.1.6.03 Praeityje ūkinės veikos pažeisto
kraštovaizdžio komponentų atstatymas
Anykščių rajone

Statybos skyrius

8.1.6.04 Be šeimininko (neturinčių
šeimininko) artezinių gręžinių
likvidavimas
8.1.6.08 Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Anykščių rajono
savivaldybėje

Bendrasis ir ūkio skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Statybos skyrius
Lietuvos automobilių kelių
direkcija
Statybos skyrius
Lietuvos automobilių kelių
direkcija
Statybos skyrius
Lietuvos automobilių kelių
direkcija
Statybos skyrius
Lietuvos automobilių kelių
direkcija
Statybos skyrius
Lietuvos automobilių kelių
direkcija

Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Bendrasis ir ūkio skyrius
Bendrasis ir ūkio skyrius
Bendrasis ir ūkio skyrius

Bendrasis ir ūkio skyrius

Bendrasis ir ūkio skyrius
Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Investicijų ir projektų vykdymo
skyrius

Bendrasis ir ūkio skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
30

8.1.6.09 Anykščių miesto viešųjų erdvių
sistemos pertvarkymas (II
etapas.Kompleksinis daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalų kiemų
sutvarkymas)

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Architektūros ir urbanistikos
skyrius
Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Lentelė 9. Inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo srities 4.2. strateginio tikslo priemonės.
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3.5. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDOS GERINIMO SRITIS (NR.5)
Analizuojama SPP Anykščių rajono savivaldos gerinimo sritis. Atsakinga Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė. Anykščių rajono savivaldos gerinimo
sritis apima Anykščių rajono savivaldybės darbo aplinkos gerinimą, sistemingą darbuotojų
mokymą, kvalifikacijos kėlimą, bendradarbiavimą, struktūros performavimą bei nuolatinių
Anykščių rajono savivaldybės finansinių įsipareigojimų ir funkcijų vykdymą.
SPP rengimo darbinė grupė nurodė, kad motyvuotas, kvalifikuotas, bendradarbiaujantis
personalas – vienas iš svarbiausių kriterijų siekiant efektyvaus Savivaldybės valdymo. Buvo
nurodytos pagrindinės veiklos, kurios įtrauktos į parengtą SPP: darbinės aplinkos atnaujinimas
informacinėmis technologijomis; struktūros peržiūra pagal strategines kryptis; išvystyta socialinė
komunikacija su grįžtamuoju ryšiu.
3.5.1. Anykščių rajono savivaldos gerinimo srities 5.1. strateginis tikslas, jo vertinimo
kriterijai ir priemonės
Anykščių rajono savivaldos gerinimo sritį sudaro vienas strateginis tikslas, už kurį atsakinga
Savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė ir Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius vedėjas, sudaro 3 uždaviniai.
5.1. Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą
Kurti jaukią Savivaldybės darbuotojų darbo aplinką (9.1.1.)
Vykdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus ir buhalterinę apskaitą (9.1.2.)
Gerinti valdymo struktūrą ir sistemingą mokymą (-si) (9.1.3.)

5.1. Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą
Administracinės išlaidos
Laisvi etatai
Kvalifikacijos tobulinimui skirtos valandos
Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundai
Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimai Ministrui Pirmininkui
Išnagrinėti nustatytais terminais kreipimaisi

Paveikslas 10. Anykščių rajono
savivaldos gerinimo srities 5.1
strateginis tikslas, jo uždaviniai ir
vertinimo kriterijai.
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Priemonės Nr., pavadinimas
9.1.1.01 Principo „Vienas langelis“
plėtimas
9.1.1.09 Pastato K.Ladigos g. 1, Anykščių
m., dalies patalpų rekonstrukcija
9.1.3.01 Savivaldybės darbuotojų
kompetencijos ir gebėjimų ugdymas
9.1.3.02 Savivaldybės vidaus
administravimo ir veiklos valdymo
gerinimas

Priemonės koordinatorius

Priemonės vykdytojas

Bendrasis ir ūkio skyrius
Bendrasis ir ūkio skyrius

Statybos skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Bendrasis ir ūkio skyrius
Investicijų ir projektų valdymo
skyrius

Investicijų ir projektų valdymo
skyrius
Finansų ir apskaitos skyrius

Lentelė 10. Anykščių rajono savivaldos gerinimo srities 5.1. strateginio tikslo priemonės.
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4. ANYKŠČIŲ RAJONO STRATEGINIO 2012–2019 M. PLĖTROS PLANO
ĮGYVENDINIMO ORIENTACINIS LĖŠŲ POREIKIS
Preliminarus SPP lėšų poreikis pagal finansavimo šaltinius (eurai).

Finansavimo
šaltinis

SB

VB

VIP

KP
P

ES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.534.986,10

1.129.518,07

637.164,04

3.279.667,1

3.226.915,5

2.531.483,

1.702.449,0

260.658,02

Valstybės
biudžeto
lėšos

275.139,02

1.679.796,11

579.240,04

1.004.589,8

354.520,0

441.241,0

144.796,0

162.187,21

Valstybės
investicijų
programa

289.620,19

2548.656,16

1.332.252,09

1.548.888,0

2.228.480,4

2.866.983,0

1.218.623,0

0

Kelių
priežiūros ir
plėtros
programos
lėšos

1.621.872,10

955.746,06

376.506,02

1.068.120,0

1.126.819,0

1.331.739,0

743.000,0

0

Europos
Sąjungos
paramos
lėšos

7.530.120,48

15.929.101,01

13.322.520,85

14.905.265,2

8.244.993,9

13.221.719,7

4.344.513,0

3.185.820,20

23.169,60

14.481,00

14.481,00

15.000,0

15.000,0

15.000,0

15.000,0

14.481,00

3.765.060,24

5.213.160,33

1.206.846,62

9.110.748,9

5.094.711,9

3.863.679,8

0

0

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

PL

Paramos
lėšos

KT

Kitos lėšos

Lentelė 11. SPP lėšų suvestinė pagal finansavimo šaltinius.

Analizuojant SPP finansavimo šaltinių suvestinę, Savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos
14 302 840,83 eurų 2012–2019 m. laikotarpiui, Valstybės biudžeto lėšos 4 641 509,18 eurų 2012–
2019 m. laikotarpiui.
Lentelėje matyti, kad visais metais didžiąją lėšų dalį sudaro Europos Sąjungos lėšos, kurių
2012–2019 m. laikotarpiui numatoma 80 684 054,34 eurų.
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Lėšų poreikio pasiskirstymas pagal finansavimo
šaltinius 2012-2019 m. laikotarpiui
SB
10%

VB
3%

Kitos lėšos
32%
SB
VB
ES
Kitos lėšos
ES
55%

Paveikslas 11. SPP lėšų poreikis pagal finansavimo šaltinius.

Kitos lėšos (47 638 125,41 eurų – 2012–2019 m.) susideda iš kelių SPP finansavimo
šaltinių: kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP – 7 223 802,18 eurų – 2012–2019 m.),
paramos lėšos (PL – 126 612,60 eurų– 2012–2019 m. ), Valstybės investicijų programos lėšos (VIP
– 12 033 502,84 eurų– 2012–2019 m. ), ir kitos lėšos (KT – 28 254 207,79 eurų– 2012–2019 m).
SPP lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00

SB

10.000.000,00

VB

8.000.000,00

ES

6.000.000,00

Kitos lėšos

4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Paveikslas 12. SPP lėšų suvestinė pagal finansavimo šaltinius.
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