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1. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
(VEIKLOS PRIORITETAI, SVARBIAUSI DARBAI IR STRATEGINIAI
TIKSLAI)
Suformuota Utenos rajono savivaldybės misija, kuri nurodo savivaldybės paskirtį ir
įsipareigojimus, svariausią savivaldybės tikslą, kompetencijos sritį bei veiklos kryptį,
bendruomenės poreikius. Misija paaiškina, kokiu tikslu buvo įsteigta savivaldybė, nurodo dėl ko ji
funkcionuoja ir kuo skiriasi nuo kitų valdymo institucijų.
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS MISIJA – sėkmingai plėtoti ir skatinti vietos
savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, vadovaujantis vietos savivaldos principais,
vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, tenkinti rajono
bendruomenės viešuosius poreikius.
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI POKYČIAI
Utenos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2018-2020 metams (toliau –
Strateginis veiklos planas) skirtas įgyvendinti Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą
2018-2024 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Kovo 29 d. sprendimu
Nr. TS-64.
Utenos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2018-2024 metams išskirtos
keturios prioritetinės sritys: konkurencingos rajono ekonomikos plėtra; bendruomenės socialinės
gerovės plėtojimas; darni aplinka ir modernios infrastruktūros plėtra; visuomenės saugumas ir
efektyvus viešasis valdymas.
Utenos rajono savivaldybė, siekdama įgyvendinti Strateginio plėtros plano prioritetinėse
srityse numatytus tikslus, uždavinius ir priemones, parengė trumpalaikį 2018–2020 metų strateginį
veiklos planą, kuriame nurodyti svarbiausi Utenos rajono savivaldybės veiklos prioritetai, juos
įgyvendinsiančios programos ir siekiami rezultatai.
VEIKLOS PRIORITETAI
Utenos rajono savivaldybės veiklos rezultatams poveikį darantys siekiai yra glaudžiai susiję
ne tik su Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetinėse srityse nurodytais
tikslais ir uždaviniais, bet ir Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos programų nuostatomis.
Utenos rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentai rengiami ir veiklos prioritetai
nustatomi vadovaujantis darnios plėtros principais, strateginio planavimo savivaldybėse
rekomendacijomis.
I PRIORITETAS. KONKURENCINGOS RAJONO EKONOMIKOS PLĖTRA
Siekiant, kad Utenos rajonas taptų palankiausias verslui Utenos regione, planuojama
įgyvendinti keletą veiklų, sudarančių sąlygas užtikrinti geras sąlygas verslui ir žemės ūkio
sektoriaus plėtrai, skatinti gyventojų verslumą ir didinti rajono investicinį patrauklumą.
Utenos rajonas yra ekonomiškai stipriausias Utenos apskrities rajonas, nes materialinių bei
tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui rodikliai yra gerokai didesni nei apskrities
vidurkiai. Prie teigiamų ekonomikos tendencijų prisideda ir tai, kad Utenos rajone sparčiau nei
apskrityje didėja užimtų gyventojų skaičius, fiksuojamas vienas iš aukščiausių vidutinių darbo
užmokesčių bei mažiausias nedarbas tarp Utenos apskrities savivaldybių. Tačiau visi šie rodikliai
nesiekia šalies vidurkių, todėl reikia stengtis ir sudaryti sąlygas verslui plėtotis, kad ateityje mažėtų
Utenos rajono ir šalies ekonominiai skirtumai. Nors rajone dominuoja ekonominiams pokyčiams
jautrus smulkusis ir vidutinis verslas, tačiau čia veikia ir keletas stambiausių šalies įmonių (AB
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„Utenos trikotažas“, UAB „Švyturys-Utenos alus“ Utenos alaus darykla, UAB „Umega“, AB
„Utenos mėsa“ ir kt.), labai gerai išplėtotas mažmeninės prekybos tinklas. Tai nulemia Utenos
rajono verslo specializaciją – apdirbamoji pramonė, prekyba, paslaugos. Tačiau rajono išsivystymo
lygį stabdo mažas verslo įmonių bei verslininkų dėmesys inovacijoms, aukštosioms technologijoms.
Siekiant verslo bei ekonomikos konkurencingumo plėtros šalies ar tarptautiniu mastu, Utenos rajone
numatoma panaudoti investicinį kapitalą, vystyti intensyvesnę paramą smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtrai, verslo ir turizmo srityse taikyti įvairias rinkodaros priemones, pritaikyti esamą infrastruktūrą
užsienio bei vietos investuotojų poreikiams.
Sąlygos verstis žemės ūkiu Utenos rajone yra vidutiniškos, nes daugiau nei du trečdaliai rajono
gyventojų gyvena miesto gyvenamosiose teritorijose ir žemės ūkio naudmenų dalis yra ženkliai
mažesnė nei šalyje, ariamos žemės dalis – mažesnė nei šalyje ir Utenos apskrityje, o žemės našumo
balas – vienas žemiausių šalyje. Savo ruožtu, miškai bei vandenys sudaro didesnę teritorijos dalį nei
vidutiniškai šalyje. Todėl siekiant aktyvinti kaimo gyventojų iniciatyvumą, bendruomeniškumą,
užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, darbo vietų išsaugojimą, naujų sukūrimą, plėsti ir
modernizuoti ūkius ir alternatyvias veiklas, Utenos rajono savivaldybė numato ir toliau finansuoti
tokios srities projektus pareiškėjams. Taip pat siekiama sudaryti kaimo žmonėms optimalias
ūkininkavimo sąlygas, prižiūrėti valstybei priklausančius melioracijos įrenginius, sausinimo
sistemas ir melioracijos statinius, prailginti jų tarnavimo laiką, o tuo pačiu skatinti šiuos darbus
atlikti patiems žemių savininkams. Vystant konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę, Utenos
rajono savivaldybė skatins netradicinių, ekologinių ir specializuotų ūkio šakų plėtojimą, vykdys
Kaimo rėmimo priemonių plano įgyvendinimą, konsultuos rajono ūkininkus ir miškų valdų
savininkus ES paramos įsisavinimo klausimais, rūpinsis rajono ūkininkų ir miškų valdų savininkų
kompetencijų bei gebėjimų ugdymu.
Svarbiausi Utenos rajono rekreaciniai ištekliai – tinkanti poilsiui gamtinė aplinka, kultūros paveldas
ir sukurti rekreacinės infrastruktūros objektai. Utenos rajono teritorijoje yra dalis Aukštaitijos
nacionalinio parko bei Labanoro regioninio parko. Rajonas pasižymi kaimo turizmo sodybų gausa
bei unikaliais kultūros paveldo objektais – etnografiniais kaimais. Nors pastaruoju metu turistų
srautai Utenos rajone augo, tačiau užsienio turistų dalis mažėjo. Siekdama turizmo sektoriaus
plėtros, Utenos rajono savivaldybė ieškos būdų išnaudoti priklausymo Rytų Aukštaitijos
prioritetiniam turizmo plėtros regionui, galimybę, taip pat įgyvendinti bendrai ES lėšomis
finansuojamus projektus bei geriau ieškoti būdų padidinti VšĮ Utenos turizmo informacijos centro
veiklos efektyvumą. Verslo ir turizmo plėtrai užtikrinti yra planuojami įgyvendinti projektai,
gerinantys smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas Utenos rajono savivaldybėje, didinantys Utenos
rajono, kaip patrauklaus turizmui krašto, įvaizdį ir Utenos žinomumą, užtikrinantys VšĮ Utenos
Verslo informacijos centro ir VšĮ Utenos turizmo informacijos centro veiklą bei savivaldybės
dalyvavimą Euroregiono „Ežerų kraštas“ projektuose ir veikloje, o detalesnis aprašymas
pateikiamas Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programoje.
Didelis dėmesys taip pat bus skiriamas verslo plėtros ir investavimo į Utenos rajoną
galimybių matomumo didinimui: šiuo metu pradėta rengti Utenos rajono ekonominės plėtros
galimybių studija, VšĮ Utenos verslo informacijos centre teikiama metodinė-techninė pagalba verslą
pradedantiems asmenims, rengiami investiciniai paketai, skirti skatinti tiesiogines investicijas į
Utenos rajoną. Be to, Utenos rajono savivaldybė numato potencialių investuotojų supažindinimą su
verslo perspektyvomis organizuojant susitikimus pagal poreikį, numatomas bendradarbiavimo tarp
verslo, mokslo, kultūros įstaigų sistemos sukūrimas, numatomas viešojo ir privataus sektoriaus
partnerystės projektų įgyvendinimas. Į šias veiklas planuojama įtraukti ne tik Utenos rajono
savivaldybės įstaigas ir organizacijas, bet ir rajono verslo įmones, verslininkus, potencialius
investuotojus, taip pat asocijuotas verslo struktūras.
Kompleksiškai plėtojant miesto bei kaimo gyvenamąsias vietoves ir viešąsias erdves, bus
atliekamas viešosios infrastruktūros modernizavimas Utenos rajono miesto ir kaimo vietovėse,
pritaikant ją bendruomeniniams, visuomeniniams, verslo, rekreacijos ir kt. poreikiams. Tai padės
didinti teritorinę sanglaudą, gerins bendruomenės gyvenimo kokybę, mažins skirtumus ir didins
pasitenkinimą gyvenamąja aplinka.
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II PRIORITETAS. BENDRUOMENĖS SOCIALINĖS GEROVĖS PLĖTOJIMAS
Utenos rajono savivaldybėje mažėja tiek vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas, tiek bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius. Tai lemia nedidėjantis
gimstamumas ir emigracija šalyje bei Utenos rajone. Nepaisant to, Utenos rajono savivaldybėje
veikia inovatyvūs ir atviri pokyčiams lopšeliai-darželiai, bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose dirba
aukštos kvalifikacijos pedagogai. Utenos rajono savivaldybėje yra prieinamas neformalusis
ugdymas, veikia įvairios sporto, jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės. Mokinių,
dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo veiklose, dalis Utenos rajone yra didesnė nei šalyje.
Rajone veikia švietimo pagalbos įstaigos, prieinamas profesinis, aukštasis koleginis mokslas. Viena
iš pagrindinių Utenos rajono savivaldybės švietimo sistemos grėsmių, kuri aktuali ir daugumai
šalies savivaldybių, yra pedagogų amžiaus augimas dėl senstančios visuomenės bei maži pedagogų
atlyginimai, kurie nemotyvuoja jaunų specialistų dirbti rajone. Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų
palaikymas neatsiejamas nuo asmeninių, pilietinių, socialinių ir profesinių idėjų įgyvendinimo ir
tęstinumo. Siekiant užtikrinti visapusišką mokymosi visą gyvenimą kompetencijų plėtotę, Utenos
rajone bus didinama suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų įvairovė, kurias koordinuos
Utenos švietimo centras, taip pat toliau plėtojama Trečiojo amžiaus universiteto veikla,
įgyvendinant viešinimo priemones, skleidžiant informaciją apie mokymosi visą gyvenimą
galimybes Utenos rajone.
Utenos rajono savivaldybė yra daug pasiekusi sporto srityje. Utenos rajono sporto komandos
žaidžia Lietuvos aukščiausios, pirmos lygos čempionatuose, individualių sporto šakų atstovai yra
šalies čempionai, prizininkai. Be to, čia rengiami nacionalinių, olimpinių rinktinių nariai ir
kandidatai. Utenos daugiafunkciame sporto centre yra plėtojamos 9 sporto šakos. Utenos rajone yra
visiškai patenkinamas mokymosi plaukti poreikis, sporto infrastruktūros rodikliai – lenkiantys
apskrities, o kartais ir šalies rodiklius. Nors rajone aktyviai veikia įvairūs sporto klubai ir
organizacijos bei sportuojančiųjų dalis sporto organizacijose yra didesnė nei šalyje, tačiau dėl
gyventojų skaičiaus mažėjimo tiek Utenos daugiafunkcio sporto centro auklėtinių skaičius, tiek
sporto organizacijose sportuojančiųjų skaičius mažėja. Didžiausios grėsmės sporto srityje yra
perspektyvių sportininkų viliojimas į didesnius šalies miestus, užsienio šalis, maži kūno kultūros
specialistų ir trenerių atlyginimai bei vaikų motyvacijos sportuoti mažėjimas.
Pastaruoju metu centrinės ir regioninės valdžios vykdoma socialinė politika prisidėjo prie socialinių
pašalpų gavėjų ir išlaidų socialinėms pašalpoms mažėjimo. Utenos rajone yra pakankamas
socialinių įstaigų bei organizacijų tinklas, mažėja rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius,
gerėja socialinių paslaugų prieinamumas asmens namuose, tačiau yra nesubalansuotas socialinių
paslaugų neįgaliesiems įstaigų tinklas, nėra tenkinami visų socialinių paslaugų gavėjų poreikiai.
Didžiausios grėsmės socialinėje srityje yra sparčiai senstanti visuomenė, didėjanti kai kurių
gyventojų grupių socialinė atskirtis bei didėjantis asmenų, turinčių įvairių priklausomybių, skaičius.
Siekiant sukurti šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą ir gauti reikiamą
pagalbą Utenos rajono savivaldybėje, 2018 numatoma patvirtinti ir pradėti vykdyti parengtas
Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jaunai šeimai veiklas.
Utenos rajono savivaldybėje yra išplėtotos pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos,
teikiamos pirminio, antrinio lygio stacionarinės ir ambulatorinės bei visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugos. Tačiau ateityje dėl sparčiai vykstančių visuomenės senėjimo procesų Utenos
rajone didės slaugos, geriatrijos ir panašių paslaugų poreikis. Nors Utenos rajone fiksuojami geresni
sergamumo, ligotumo rodikliai nei šalyje, tačiau ateityje gyventojų, ypač vaikų, sveikata gali
blogėti dėl mažo fizinio aktyvumo, žalingų įpročių.
Utenos rajono savivaldybėje yra pakankamas kultūros įstaigų tinklas. Utenos kultūros centras turi
aukščiausią kategoriją ir 2016 m. pripažintas geriausiai veikiančiu kultūros centru šalyje, o Utenos
rajone veikiantis amatų centras – sėkmingiausiai veikiantis. Be to, Utenos rajone yra Utenos
trečiojo amžiaus universitetas. Vis dėlto, dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo Utenos rajono mėgėjų
meno kolektyvų ir dalyvių skaičius bei viešosios bibliotekos fizinių lankytojų skaičius mažėjo.
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Didžiausia grėsme kultūros srityje traktuojamas ne tiek gyventojų skaičiaus mažėjimas, kiek esamų
gyventojų kultūrinio aktyvumo stoka.
Utenos rajone veikia pakankamai daug nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, dvi vietos
veiklos grupės, labai gerai išplėtota ir vykdoma jaunimo politika. Utenos rajono jaunimo
organizacijos yra gana aktyvios, čia veikia Utenos jaunimo užimtumo centras, Atvira jaunimo
erdvė, aktyviai vystoma jaunimo informavimo ir konsultavimo veikla, skaičiuojamas pakankamas
jaunimo politikos veikėjų, jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų skaičius,
nuolat skiriamas projektinis finansavimas jaunimo organizacijoms. Pagrindinės problemos: jaunimo
skaičiaus mažėjimas (visos Lietuvos bendra tendencija), nepakankamai aukštas jaunimo verslumo
lygis, jaunimo užimtumo stoka kaimiškosiose rajono vietovėse bei jaunų asmenų aktyvumo ir
informacijos sklaidos stoka.
Siekiant Utenos rajono bendruomenės socialinės gerovės, Utenos rajono savivaldybė ketina
pasinaudoti galimybėmis modernizuoti švietimo (Utenos vaikų lopšelius- darželius “Šaltinėlis” ir
“Pasaka”, Utenos Vyturių progimnaziją), kultūros (Utenos meno mokyklos Dailės skyrių, Utenos
A.M. Miškinių biblioteką), socialinės apsaugos (Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės
globos namų), sveikatos priežiūros įstaigas (Utenos ligoninę), diegti šiose įstaigose inovacijas,
informacines bei elektronines sistemas, pritraukti jaunus, kvalifikuotus specialistus į rajoną, didinti
neformaliojo švietimo prieinamumą kaimiškosiose vietovėse, skatinti gyventojų sveiką gyvenseną,
užtikrinti socialinę apsaugą visoms pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, plėsti kultūros renginių
ir paslaugų pasiūlą.
Kadangi Utenos rajone viena prioritetinių sričių yra sportas, tai bus siekiama sudaryti palankias
sąlygos plėtotis tiek vaikų, tiek masiniam, tiek profesionaliam sportui, nuolat bus skatinamas
gyventojų fizinis aktyvumas, įrengiama nauja ir atnaujinama esama bendruomeninė fizinio
aktyvumo, tiek profesionaliam sportui skirta infrastruktūra, numatomos organizuoti sporto ir
aktyvaus poilsio stovyklos, sporto renginiai, skatinantys bendruomenės iniciatyvas sportuoti bei
užsiimti fizine veikla. Bendruomenės socialinė gerovė yra suprantama ir kaip pilietiškumo
ugdymas, skatinimas. Siekiant šio tikslo, Utenos rajono savivaldybė toliau plėtos savanorišką
veiklą, skatins kurtis naujas nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, jaunimo organizacijas,
jaunimo neformalias grupes ir finansuos jų projektus. Taip pat plėtos mobilų darbą su jaunimu,
steigs atviras jaunimo erdves, skatins jaunimo verslumą, didins jo užimtumą, taikant naujus,
inovatyvius metodus.
III PRIORITETAS. DARNI APLINKA IR MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Utenos rajone yra daugiau nei šimtas į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų, grybų ir gyvūnų
rūšių. Rajone yra vykdoma oro, paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio, gyvosios gamtos,
triukšmo stebėsena, nuolat yra stebimos invazinės gyvūnų bei augalų rūšys.
Trečdalis Utenos miesto teritorijos – želdynai. Rajone aplinkosaugos srityje pagrindines grėsmes
kelia netoliese esanti, neveikianti Ignalinos atominė elektrinė, oro taršą daugiausiai sukelia augantys
automobilių srautai. Utenos rajono savivaldybėje veikia nepavojingų atliekų sąvartynas, žaliųjų
atliekų surinkimo aikštelės, mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai, komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą papildančios sistemos, vykdomas pakuočių, naudotų tepalų, galvaninių
elementų atliekų surinkimas. Pagrindine grėsme laikytinas nepakankamas gyventojų sąmoningumas
rūšiuojant atliekas, tausojant gamtinę aplinką.
Siekiant darnios aplinkos Utenos rajone, numatoma mažinti taršą didinant mažiau taršių energijos
šaltinių panaudojimą ir tvarkant atliekas, vykdyti aplinkosauginį gyventojų švietimą, individualių
rūšiavimo konteinerių plėtrą, didesnį dėmesį skirti žaliųjų plotų priežiūrai, saugojimui ir plėtrai
Utenos mieste bei rajone.
Utenos rajone yra vykdoma vandens tiekimo ir buitinių bei paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra, todėl didėja abonentų, prisijungusių prie vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų, skaičius, nors gyventojų aktyvumas galėtų būtų ir didesnis. Rajone fiksuojamos
mažėjančios išgauto vandens netektys, visos nuotekos yra išvalomos iki reikiamų normų. Viena iš
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pagrindinių grėsmių yra dabartinės besikeičiančios hidrometeorologinės sąlygos šalyje ir pasaulyje,
gausėjančių liūčių tikimybė dėl klimato kaitos. Utenos rajone vykdoma daugiabučių namų bei
viešųjų pastatų renovacija, modernizuojama šilumos bei apšvietimo infrastruktūra prisideda prie
energetinės rajono infrastruktūros plėtros, tačiau rajono kaimiškosiose teritorijose trūksta
apšvietimo tinklų, apšvietimo sistema nėra efektyvi.
Todėl siekiant kryptingo ir efektyvaus energijos vartojimo, numatoma toliau plėtoti energijos
efektyvumą didinančius pastatų modernizavimo projektus, vandens tiekimo ir buitinių bei
paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtros projektus, naudoti bei skatinti naudoti alternatyvius ir
atsinaujinančius energijos šaltinius.
Utenos rajone susisiekimo sistema yra pakankamai patogi – per rajono teritoriją eina magistraliniai,
krašto, rajoniniai keliai, geležinkelis. Utenos rajonas pasižymi aukštu automobilizacijos lygiu,
vyksta keleivių pervežimas. Tačiau Utenos rajono vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga dalis
yra mažesnė, o žvyro kelių – didesnė nei šalyje, neišplėtotas dviračių takų tinklas. Visa tai gali
sąlygoti avaringumo didėjimą ateityje.
Moderni susisiekimo sistemos plėtra Utenos rajono savivaldybėje bus vykdoma užtikrinant gatvių,
vietinės reikšmės kelių, privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo ir laikymo aikštelių atnaujinimą
ir įrengimą, plečiant ir modernizuojant gatvių, kelių, viešųjų teritorijų apšvietimą, didinant energijos
vartojimo efektyvumą, diegiant saugaus eismo priemones rajono teritorijoje, atnaujinant ir plečiant
Utenos rajono savivaldybės pėsčiųjų ir (arba) dviračių takus, dviračių aikšteles, šaligatvius ir pan.
Tokiu būdu bus didinamas rajono gyventojų saugumas keliuose, mažinamas nelaimingų atsitikimų
skaičius.
IV PRIORITETAS. VISUOMENĖS SAUGUMAS IR EFEKTYVUS VIEŠASIS
VALDYMAS
Utenos rajono savivaldybėje mažėja nusikalstamų veikų skaičius, tačiau mažėja ir ištirtų
nusikalstamų veikų dalis. Rajone fiksuojamas didžiausias policijos pareigūnų skaičius, lyginant su
kitomis Utenos apskrities savivaldybėmis, sparčiau nei apskrityje mažėjantis įskaitinių kelių eismo
įvykių skaičius. Rajone kuriama infrastruktūra civilinės ir priešgaisrinės apsaugos srityse,
vykdomos priešgaisrinės saugos, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės
programos, mobilizacija bei ugniagesių savanorystės veikla. Pagrindinė grėsmė viešojo saugumo
srityje yra gyventojų nepilietiškumas ir abejingumas.
Utenos rajono savivaldybės administracijoje yra diegiamos ir plėtojamos elektroninės paslaugos,
atnaujinama techninė bei programinė įranga, kompiuterinio tinklo saugos politikos priemonės.
Utenos rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos bei Savivaldybės įstaigos ir organizacijos
turi savo internet tinklalapius. Tačiau šiuolaikinė, inovatyvi informacinių technologijų bazė
reikalauja nuolatinės priežiūros bei atnaujinimo, todėl kasmet numatoma daugiau žmogiškųjų
išteklių bei išlaidų. Taip pat labai svarbi tinkama ir savalaikė elektroninės informacijos sklaida
gyventojams visose srityse.
Utenos rajono savivaldybės administracijoje vykdomas strateginis, finansinis bei teritorinis
planavimas. Administracijos karjeros valstybės tarnautojų kvalifikacija yra aukšta. Vykdoma
korupcijos prevencija, įgyvendinamos administracinę naštą mažinančios, lygias galimybes ir teises
užtikrinančios priemonės, nuolat rengiami rajono gyventojų nuomonės tyrimai dėl viešojo valdymo
efektyvumo, daromos išvados ir priimami sprendimai. Dėl bendradarbiavimo tarp Savivaldybės
administracijos bei valstybės institucijų trūkumo dažnai Savivaldybė turi ribotas galimybes taikyti
administracinės naštos mažinimo priemones savo veikloje.
Siekiant visuomenės saugumo Utenos rajono savivaldybėje, numatoma didinti vaikų ir jaunimo
užimtumą, vykdyti nusikalstamumo prevencijos ir kitas programas, formuoti saugią aplinką rajone,
skatinti savanorystę.
Siekiant efektyvinti viešąjį valdymą Utenos rajone, numatoma vykdyti Savivaldybės
administracijos darbuotojų, politikų, savivaldybės įstaigų darbuotojų ir vadovų mokymus,
organizuoti kvalifikacijos kėlimą, gerinti informacinių technologijų bazę, diegti įvairias programas,
atnaujinti savivaldybės ir įstaigų internet tinklalapius, gerinti teikiamas elektronines paslaugas,
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siekti lygių teisių įgyvendinimo, korupcijos mažinimo, administracinės naštos mažinimo, vykdyti
teritorinį, finansinį ir strateginį planavimą, kurti ir plėtoti Utenos rajono įvaizdį, vystyti tarptautinį ir
tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Prie efektyvaus viešojo valdymo prisidėtų vykdomas savivaldybės
bei jos įstaigų ir institucijų valdomos IT infrastruktūros konsolidavimas, valdymo optimizavimas,
kokybiško interneto tinklo plėtra ir aukšto kibernetinio saugumo lygio užtikrinimas rajone,
informacijos pateikimo elektroniniais kanalais didinimas, naudojant socialinius tinklus, tiesiogines
transliacijas ir pan.
SVARBIAUSI DARBAI
Utenos rajono savivaldybė 2018–2020 metais planuoja atlikti keletą svarbiausių darbų
(projektų), kuriems bus skiriamas Utenos rajono savivaldybės mero, savivaldybės tarybos narių,
savivaldybės administracijos darbuotojų dėmesys ir Utenos rajono savivaldybės biudžeto, ES
investicijų 2014 –2020 metams bei kitų fondų, valstybės biudžeto bei kitos lėšos pagal Strateginio
plėtros plano tikslus:
1. Investicijas skatinančios verslo aplinkos kūrimas
The Business of Future
2. Turizmo, kultūros ir gamtos paveldo vystymas:
Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti
Utenos regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo
didinimas
Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas
ženklinimo priemonėmis
Viešosios infrastruktūros prie Krokulės šaltinio sukūrimas
3. Darnaus žemės ūkio plėtra
Utenos rajono Norvaišių ir Vilučių k.v.dalies melioracijos statinių rekonstravimas
Utenos rajono Radeikių k.v.dalies melioracijos statinių rekonstravimas
4. Teritorinės sanglaudos didinimas
Utenos seniūnijos administracinio pastato Vaikutėnų kaime vidaus patalpų sutvarkymas
Dauniškio kvartalo dalies infrastruktūros sutvarkymas
Aukštakalnio kvartalo dalies infrastruktūros sutvarkymas
5. Besimokančios bendruomenės kūrimas
Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir
Pietų Latvijoje
Utenos vaikų lopšelio -darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas
Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ modernizavimas
Utenos Vyturių progimnazijos modernizavimas
6. Sportiškos visuomenės bei sveikos gyvensenos įpročių formavimas, gabių sportininkų ugdymas
Norime būti sveiki ir aktyvūs
7. Rajono kultūrinio savitumo saugojimas ir puoselėjimas
Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno
mokykloje
Utenos A.ir M.Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas
Gera būti
8. Socialiai saugios visuomenės formavimas:
Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje
Social Inclusion of Elderly People
Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone
Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas
Šviesioji gyvenimo pusė
9. Rajono gyventojų sveikatos gerinimas
Sveikos gyvensenos skatinimas Utenos rajone
10. Efektyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir vystymas
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Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos r. (Jasonių k.)
Paviršinių nuotekų tinkle ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra
11. Saugios ir modernios susisiekimo sistemos plėtra
Aušros gatvės rekonstrukcija
Parko g. Vyžuonėlių kaime rekonstravimas
Pėsčiųjų dviračių tako Voverynės vns.-Utena atnaujinimas
Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra\
Ežero g.Utenoje rekonstravimas
Žvyruotų gatvių asfaltavimas
Darnaus judumo priemonių plano įgyvendinimas
12. Kitos rajono viešosios infrastruktūros vystymas ir plėtra
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Utenos mieste
13. Darnios aplinkos užtikrinimas ir patrauklaus kraštovaizdžio puoselėjimas
Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste
Bešeimininkių statinių likvidavimas Utenos rajone
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone
Pakuočių atliekų surinkimo sistemos plėtra Utenos rajono savivaldybėje
14. Saugios aplinkos stiprinimas rajone
Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje
15. Efektyvaus gyventojų poreikius tenkinančio viešojo valdymo užtikrinimas
Praktinių mokymų ciklas ir renginiai, skirti skatinti institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti
darbuotojų gebėjimus
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje
STRATEGINIAI TIKSLAI
Strateginio plėtros plano I-IV prioritetams įgyvendinti yra iškelti strateginiai tikslai. 10
strateginio veiklos plano programų realizuojamos įgyvendinant strateginius tikslus.
01 programa SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
įgyvendina:
4.1.tikslą. Rajono įvaizdžio gerinimas;
4.2.tikslą. Saugios aplinkos stiprinimas rajone;
4.3.tikslą. Efektyvaus gyventojų poreikius tenkinančio viešojo valdymo užtikrinimas.
02 programa EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ
PROGRAMA įgyvendina:
1.1.tikslą. Investicijas skatinančios verslo aplinkos kūrimas;
1.2. tikslą. Turizmo, kultūros ir gamtos paveldo vystymas.
03 programa INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
įgyvendina:
4.3.tikslą. Efektyvaus gyventojų poreikius tenkinančio viešojo valdymo užtikrinimas.
04 programa KAIMO PLĖTROS PROGRAMA
įgyvendina:
1.3.tikslą. Darnaus žemės ūkio plėtra.
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05 programa APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
įgyvendina:
3.3. tikslą. Kitos rajono viešosios infrastruktūros vystymas ir plėtra.
3.4.tikslą. Darnios aplinkos užtikrinimas ir patrauklaus kraštovaizdžio puoselėjimas.

06 programa INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA įgyvendina:
1.4. tikslą. Teritorinės sanglaudos didinimas;
2.1.tikslą.Besimokančios bendruomenės kūrimas;
2.2.tikslą.Sportiškos visuomenės bei sveikos gyvensenos įpročių formavimas, gabių
sportininkų ugdymas;
2.3.tikslą. Rajono kultūrinio savitumo saugojimas ir puoselėjimas;
2.5.tikslą. Socialiai saugios visuomenės formavimas;
2.6. tikslą. Rajono gyventojų sveikatos gerinimas;
3.1.tikslą.Efektyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir vystymas;
3.2.tikslą. Saugios ir modernios susisiekimo sistemos plėtra;
3.3. tikslą. Kitos rajono viešosios infrastruktūros vystymas ir plėtra.
07 programa KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO
UŽIMTUMO PROGRAMA įgyvendina:
2.1.tikslą.Besimokančios bendruomenės kūrimas;
2.2.tikslą.Sportiškos visuomenės bei sveikos gyvensenos įpročių formavimas, gabių sportininkų
ugdymas;
2.4.tikslą. Pilietiškos visuomenės ugdymas.
08 programa KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA įgyvendina:
2.3.tikslą. Rajono kultūrinio savitumo saugojimas ir puoselėjimas.
09 programa SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA įgyvendina:
2.6. tikslą. Rajono gyventojų sveikatos gerinimas.
10 programa SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA įgyvendina:
2.5.tikslą. Socialiai saugios visuomenės formavimas.
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2. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PLANO 2018-2020 METAMS
PROGRAMŲ APRAŠYMAI
2.1 Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa (Nr.01)
Programos koordinatorius – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas
Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa skirta trims strateginiams tikslams –
rajono įvaizdžio gerinimas; saugios aplinkos stiprinimas rajone ir efektyvaus gyventojų poreikius
tenkinančio viešojo valdymo užtikrinimas, įgyvendinti. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo
programa sudaryta iš vieno pagrindinio tikslo: vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas (01.1). Už
programos tikslą atsakingas Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
01.1 Vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

01.1.1 Užtikrinti vykdomų
funkcijų kokybę ir kiekybę

01.1.2 Didinti darbuotojų profesinę
kompetenciją ir optimizuoti
savivaldybės veiklą

01.1.3 Mažinti gyventojams ir
verslui tenkančią administracinę
naštą

1 pav. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos tikslas ir uždaviniai

Siekiant įgyvendinti programos tikslą – Vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas (01.1) –
numatyti 3 uždaviniai: 01.1.1. Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę (atsakingas Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), 01.1.2. Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir
optimizuoti savivaldybės veiklą (atsakingas - Strateginio planavimo ir investicijų skyrius) ir 01.1.3
Mažinti gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą (atsakingas Dokumentų valdymo ir
bendrųjų reikalų skyrius)
01.1 Vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas
Mokymuose dalyvavę darbuotojai
“Vieno langelio“ principu aptarnautų, raštu besikreipusių klientų skaičius
Nusiskundimų skaičius

2 pav. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2018 - 2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)

Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos uždaviniams įgyvendinti numatytos
atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų
reikšmes (detaliau 4-ame SVP skyriuje).
Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa yra tęstinė. Įgyvendinant programos
uždavinį „Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę“ yra siekiama užtikrinti efektyvų
savivaldybės administracijos ir struktūrinių padalinių, savivaldybės tarybos, Kontrolės ir audito
11

tarnybos darbo organizavimą, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais priskirtų
funkcijų bei prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą.
Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose dirbantys darbuotojai
organizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytų savarankiškųjų ir
valstybinių (perduotų savivaldybėms) savivaldybių funkcijų įgyvendinimą. Savivaldybės
administracijos, miesto seniūnijos ir seniūnijų veiklos išlaidas sudaro valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio fondas, komandiruočių ir kvalifikacijos
kėlimo, ryšių paslaugų, savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir automobilių
išlaikymo ir priežiūros, kanceliarinių bei ūkinių prekių įsigijimo ir kitos išlaidos.
Programos apimtyje Utenos rajono savivaldybės administracija ir struktūriniai padaliniai
įgyvendina valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, tokias kaip: gyventojų
registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas, žemės ūkio funkcijų vykdymas,
duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrui, valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolė, civilinės būklės aktų registravimas, turto disponavimas ir naudojimas,
gyvenamosios vietos deklaravimas, mobilizacijos administravimas, civilinės saugos
administravimas, pirminė teisinė pagalba, archyvinių dokumentų tvarkymas, valstybės garantijų
nuomininkams vykdymas, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
nuostatas, savivaldybėje įsteigta Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė,
kurios paskirtis - koordinuotai teikti švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas,
siekiant sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams)
kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę. Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė ir funkcijos savivaldybei yra deleguotos valstybės. Ši
nauja pareigybė finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų.
Vykdydama valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - priešgaisrinė saugaUtenos rajono savivaldybė skiria lėšas Utenos rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų
darbui organizuoti ir funkcijoms vykdyti.
Paskolų grąžinimo ir palūkanų už paskolas mokėjimo išlaidas sudaro paskolų grąžinimo,
palūkanų už paskolas mokėjimo, komisinių mokesčių ir kitų išlaidų, susijusių su paskolų
aptarnavimu, mokėjimas. Savivaldybės skolinimosi poreikis planuojamas ir finansuojamas laikantis
teisės aktuose nustatytų savivaldybių skolinimosi limitų. Lėšų poreikis paskolų grąžinimo ir
aptarnavimo išlaidoms suplanuotas pagal pasirašytas paskolų sutartis ir įvertinus numatomą
papildomą skolinimąsi investicinių projektų, finansuojamų iš ES struktūrinės paramos ir kitų
finansavimo šaltinių 2018–2020 metų laikotarpiu, įgyvendinimui.
Įgyvendindamas Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros
2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Saugios savivaldybės koncepcijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 „Dėl Saugios savivaldybės
koncepcijos patvirtinimo“ nuostatas, Viešosios tvarkos skyrius skatina gyventojų savanorystę,
vykdo prevencines priemones, teikia konsultacijas viešosios tvarkos užtikrinimo ir visuomenės
saugumo klausimais, dalyvauja vykdomose prevencinėse programose ir projektuose, užtikrina
viešąją tvarką, dalyvauja saugios kaimynystės grupių susirinkimuose, vykdo švietėjišką veiklą,
gyventojus skatina jungtis į saugios kaimynystės grupes bei siekia veiksmingesnio tarpinstitucinio
bendradarbiavimo. Viešosios tvarkos skyrius koordinuoja nusikaltimų ir administracinių
nusižengimų prevencinės veiklos projektus bei dalyvauja jų rengime. Utenos rajono savivaldybės
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tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir
administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo
rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ nustatyti Utenos rajono savivaldybės
nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos srities finansuojamų projektų
prioritetai: Saugios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas; Smurto artimoje aplinkoje prevencija;
Priklausomybių prevencija. 2018 m. numatomas įgyvendinti tęstinis projektas „Priklausomybėmsne“. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, siekdamas užtikrinti smurto,
priklausomybių prevenciją ir asmens apsaugą Utenos mieste ir rajone kasmet įgyvendina projektus
„Jaunimas už gyvenimą be priklausomybių“, „Saugi Utena ̶ 2018“ „Smurtui artimoje aplinkoje –
ne 2018“ ir vykdo smurto ir saugumo veiklas: patruliavimą ir stebėjimą, informuoja apie teikiamą
pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, organizuoja susitikimus su gyventojais,
dvasininkais, socialiniais partneriais, organizuoja renginius, skirtus moksleiviams, jaunimui bei
rizikos šeimoms ir specialistams bendrauti. 2018 m. prevencinį projektą „Smurto prevencijos
sklaida Utenos rajono ugdymo institucijose“ įgyvendins nevyriausybinė organizacija Utenos
Moterų centras „Ievos namai“.
Siekiant didinti gyventojų saugumo jausmą ir 2018 m. Utenos rajono savivaldybės
administracija tęsia finansavimą 57 modernių pagalbos iškvietimo įrenginių naudojimui, kuriuos
naudoja atokiai gyvenantys, vieniši rajono gyventojai, kad, kilus pavojui jų saugumui ar sveikatai,
vieno mygtuko pagalba galėtų išsikviesti pagalbą. Taip pat Utenos miesto viešose vietose veikia 19
vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pagalba efektyviau išaiškinami teisės pažeidimai ir užtikrinamas
gyventojų saugumas.
Administracijos direktoriaus rezervo lėšos tvirtinamos tarybos sprendimu ir sudaro ne
daugiau kaip 1 proc. nuo patvirtintų savivaldybės biudžeto asignavimų sumos bei naudojamos
ekstremalioms situacijoms ir ekstremaliems įvykiams likviduoti, gaisrų ir stichinių nelaimių
padariniams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti pagal
tarybos patvirtintas taisykles.
Reprezentacijai skirtos išlaidos- atstovavimo išlaidos šalies viduje ir užsienyje. Joms
priskiriama: išlaidos transportui, nakvynei, maitinimui, vertėjams, gidams, gėlėms, suvenyrams,
atminimo dovanoms, vizitinėms kortelėms, nuotraukoms, leidiniams ir pan.
Utenos rajono savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė, dalyvauja asociacijos
veikloje ir turi mokėti kasmetinį nario mokestį.
Įgyvendinant programos uždavinį „Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti
savivaldybės veiklą“ yra siekiama užtikrinti žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimą ir
kompetencijų lavinimą bei stiprinti viešųjų paslaugų teikimo procesų valdymą. 2018 metais bus
pradėtos vykdyti projekto „ Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono
savivaldybėje I etapas“ veiklos. Projekto vykdytojas- Viešoji įstaiga Utenos verslo informacijos
centras, partneris- Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto metu bus atliekama viešųjų
paslaugų verslui ir turizmo paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo procesų analizė,
vertinimas, procesų bei stebėsenos tobulinimas taikant LEAN metodus, numatoma nustatyti
produktų etalonų ir asmenų aptarnavimo standartus šias paslaugas teikiančiose savivaldybės
įstaigose. Taip pat bus stiprinamos savivaldybės viešojo valdymo institucijų darbuotojų
kompetencijos, reikalingos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti.
Siekiant Savivaldybės administracijos veiklos ir paslaugų teikimo kokybės tobulinimo, yra
planuojama Procesų valdymo ir veiklos matavimo įrankio (QPR) sistemos atnaujinimas, įtraukiant į
sistemą metinius savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos planus ir
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sertifikuotos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9015 standarto reikalavimus,
atnaujinimas.
Vadovaujantis LR administracinės naštos mažinimo įstatymu, yra įgyvendinamos
programos uždavinio „Mažinti gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą“ priemonės,
mažinančios administracinę naštą, taupančios piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius,
materialinius ir nematerialinius išteklius. Siekiama kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei
finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų; užtikrinti administracinės naštos
stebėseną, viešumą, prevenciją ir vykdymo kontrolę.
2.2. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa (Nr.02)
Programos koordinatorius – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas
Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa skirta dviems strateginiams
tikslams – investicijas skatinančios verslo aplinkos kūrimas; turizmo, kultūros ir gamtos paveldo
vystymas, įgyvendinti.
02.1 Formuoti verslo ir turizmo paramos sistemą

02.1.1 Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką

02.1.2 Teikti paramą specializuotoms įmonėms

3 pav. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos tikslas ir uždaviniai

Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa sudaryta iš vieno tikslo:
formuoti verslo ir turizmo paramos sistemą (02.1). Už programos tikslą atsakingas Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 2 uždaviniai: 02.1.1. Kurti verslui ir
turizmui palankią aplinką (atsakingas - Strateginio planavimo ir investicijų skyrius) ir 02.1.2. Teikti
paramą specializuotoms įmonėms (atsakingas - Strateginio planavimo ir investicijų skyrius).

02.1 Formuoti verslo ir turizmo paramos sistemą
Parodų, kuriose pristatomas Utenos rajono potencialas ir galimybės, skaičius
Verslumo lygis

Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje
Nedarbo lygis

4 pav. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)
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Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos uždaviniams įgyvendinti
numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei
jų reikšmes (detaliau 4-ame SVP skyriuje).
Įgyvendinant programos uždavinį „Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką“ siekiama
sudaryti palankias sąlygas verslo ir turizmo plėtrai, investicijų pritraukimui, didinant savivaldybės
teritorijos konkurencingumą ir patrauklumą.
Verslo ir turizmo plėtrai yra planuojami įgyvendinti projektai, gerinantys smulkiojo ir
vidutinio verslo sąlygas Utenos rajono savivaldybėje, didinantys Utenos rajono, kaip patrauklaus
turizmui krašto, įvaizdį ir Utenos žinomumą, užtikrinantys VšĮ Utenos Verslo informacijos centro ir
VšĮ Utenos turizmo informacijos centro veiklą bei savivaldybės dalyvavimą Euroregiono „Ežerų
kraštas“ projektuose ir veikloje.
Projektų bendrafinansavimui numatytos lėšos leis užtikrinti projektų veiklų įgyvendinimą ir
efektyvų projektų administravimą šiems, 2018 metais tęsiamiems, pradedamiems vykdyti ir
planuojamiems projektams:
-„Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui
didinti“. Projekto vykdytojas- Molėtų rajono savivaldybės administracija. Utenos rajono
savivaldybės administracija, kartu su Ignalinos, Zarasų, Anykščių rajonų savivaldybių
administracijomis yra projekto partneriai. Įgyvendinant projektą bus siekiama plėtoti turizmo
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, didinti Rytų Aukštaitijos krašto žinomumą ir lankomumą,
mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą. 2018 m. bus tęsiamas audiogido rengimas, rengiamas
maršrutų žemėlapis ir lokalūs žemėlapiai, vykdoma mobilioji rinkodara, numatyta įsigyti projekto
reklamos (google paieškos sistemoje, google vaizdines reklamos tinkle, internetiniuose portaluose,
video tinkluose), el. pašto rinkodaros paslaugas. Planuojama projekto veiklas baigti įgyvendinti iki
2018 liepos mėn.
- „Utenos regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros vertybių paveldo lankomumo ir
žinomumo didinimas“. Projekto vykdytojas - Utenos regiono vietos veiklos grupė. Utenos rajono
savivaldybės administracija - projekto partneris. Projekto tikslas - naudojant e-rinkodaros
priemones didinti Utenos regiono lankomumą ir žinomumą bei gerinti jo kaip prioritetinio turizmo
regiono įvaizdį per kultūros paveldo objektus: tradicines šventes, amatus, šiuolaikinį meną,
urbanistikos paveldo objektus. 2018 metais bus tęsiamos veiklos, susijusios su interneto puslapio
www.utenago.lt turinio rinkodara: renkami tekstai, jie bus verčiami į anglų bei rusų kalbas, projekte
numatyti objektai filmuojami ir fotografuojami. Taip pat bus perkamos paslaugos šioms erinkodaros priemonėms: optimizavimas paieškos sistemoms, reklamos paieškos sistemose,
rinkodara socialiniuose tinkluose, mobilioji rinkodara, video reklama internete. Projekto veiklos bus
vykdomos iki 2018 m. liepos 26 d.
- „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“.
Projekto vykdytojas - Latvijos Respublikos Valstybinė policija. Lietuvos projekto partneriai Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,
Molėtų rajono savivaldybės administracija, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinė ir Latvijos partneriai - Latvijos
Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Kraslavos rajono savivaldybė, Karsavos rajono
savivaldybė. Projekto numatyta įsigyti ir Utenos mieste pastatyti 3 vaizdo stebėjimo kameras ir 2
kameras su automobilių valstybinių numerių nuskaitymo (ANPR) sistema.
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- „Praktinių mokymų ciklas ir renginiai, skirti skatinti institucijų bendradarbiavimą ir
stiprinti darbuotojų gebėjimus“ (The Cycle of Practical Training and Events Fostering Cooperation
between Institutions and Capacity Building of Employees). Projekto pareiškėjas ir pagrindinis
partneris – viešoji įstaiga ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“, partneris – Latgalės
regiono planavimo agentūra. Projekto tiesioginiai naudos gavėjai – Utenos rajono savivaldybė kartu
su kitomis 6 savivaldybėmis iš Lietuvos Respublikos bei 9 savivaldybėmis iš Latvijos Respublikos.
Projekto tikslas – užtikrinti viešųjų paslaugų institucijų teikiamų paslaugų efektyvumą stiprinant
bendradarbiavimą tarp institucijų ir darbuotojų gebėjimus. 2018 m. planuojamos vykdytos projekto
veiklos: bus organizuojama regioninė konferencija, vyks savivaldybių administracijų darbuotojų
teminiai mokymai, darbo grupės ,,Kultūra ir turizmas” praktiniai susitikimai, individualių
konsultacijų sesija.
- „Social Inclusion of Elderly People" (Aging in Comfort). Projekto pareiškėjas ir
vadovaujantis partneris – Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biuras Latvijoje, kiti projekto
partneriai: Rezeknės miesto taryba, Rezeknės savivaldybė, Daugpilio savivaldybė, Ilukstės
savivaldybė, Utenos rajono savivaldybės administracija, Molėtų rajono savivaldybės administracija.
Projektas yra skirtas pagyvenusių žmonių priežiūros namuose socialinių paslaugų gerinimui,
parengiant mobiliąsias komandas, teikiančias senjorams profesionalią socialinę pagalbą, įskaitant
kūno priežiūrą, pagrindinę medicinos pagalbą, taip pat valymą ir maisto gaminimą. Projektu
siekiama pagerinti socialines bendruomenės priežiūros namuose paslaugas ir infrastruktūrą, taikant
naujus pagalbos namuose būdus ir savipagalbos veiksmus, taip sudarant sąlygas patogiam
senėjimui.
- „The Business of Future“. Projekto pareiškėjas ir vadovaujantis partneris - VšĮ Utenos
verslo informacijos centras. Projekto partneris - Rezeknės „Rytų Latvijos kūrybos paslaugų centras
ZEIMULS“ (Latvija). Projekto tikslas – skatinti smulkiųjų amatininkų verslumą, teikti pagalbą
amatininkams susikuriant elektronines parduotuves bei plečiant jų rinkas. Laukiamas projekto
rezultatas - sukurtos 6 internetinės parduotuvės (3 Lietuvoje ir 3 Latvijoje). Projekto tikslinė grupė–
smulkūs amatininkai, gaminantys rankų darbo produkciją ir planuojantys verslo plėtrą
- „Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos
administravimas“. Projekto tikslas - įgyvendinti Utenos miesto bendruomenės inicijuotą bei
parengtą vietos plėtros strategiją, užtikrinti strategijos įgyvendinimo efektyvumą ir teigiamą jos
poveikį Utenos miesto plėtrai. Siekiant tinkamai administruoti strategijos įgyvendinimą, projekto
metu bus vykdomos šios veiklos: parengtos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti
reikalingos procedūros ir bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų atrankos kriterijai; atliktas
vietos plėtros projektų vertinimas ir atranka; stiprinami projekto tikslinės grupės dalyvių - vietos
plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų bei Utenos miesto VVG darbuotojų ir valdymo organų narių
gebėjimai reikalingi rengti ir administruoti jų įgyvendinamus projektus; vykdoma strategijos
įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir atnaujinimas; vykdomas vietos bendruomenės informavimas
apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. Išvardintais veiksmais yra siekiama pagrindinio
rezultato - sėkmingo 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.
2018 metais bus pradedami įgyvendinti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m.
vietos plėtros strategijos projektai. Planuojama, kad pagal strategijos tikslo „Mažinti socialinę
atskirti Utenos mieste“ veiksmus „Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per
sociokultūrines veiklas“, „Senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinis užimtumas ir
pabėgėlių sociokultūrinės integracijos veiklos“ ir „Kompleksinės pagalbos teikimas priklausomybę
turintiems ir smurtą patiriantiems asmenims“ bus pradėti vykdyti ne mažiau kaip 5 projektai.
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Programoje numatyta priemonė projektui „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai –
informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“. Projekto vykdytojas –
Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai – Anykščių rajono, Ignalinos rajono,
Molėtų rajono, Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės. Projektu siekiama prisidėti prie turizmo
informacinės infrastruktūros plėtros Utenos regione ir padidinti turistų ir lankytojų informuotumą
apie regioniniuose maršrutuose „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai“ esančias lankytinas vietas.
Projekto tikslo įgyvendinimui regiono savivaldybių administracijos numato įsigyti 86
daugiavariantinio turinio informacinius lauko stendus, sukurtus ir pagamintus pagal vieningus
projektavimo bei dizaino reikalavimus, ir juos įrengti turizmo plėtrai regione reikšmingesnėse
gyvenamosiose teritorijose. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje planuojama įrengti 17
informacinių turizmo stendų, iš jų 3 - Utenos mieste. 2018 metais, įgyvendinant projekte numatytas
veiklas, bus tęsiamas lankytinų vietų fotografavimas bei tekstų rengimas, planuojama parengti
reikiamą techninę dokumentaciją, sukurti stendų informacinę dalį ir nustatytose vietose įrengti
stendus.
Planuojama rengti investicinius projektus, galimybių studijas ir inicijuoti tyrimus, siekiant
įvertinti investicijų poreikį ir užtikrinti investicinių projektų atitiktį projektų finansavimo sąlygų
aprašuose keliamiems reikalavimams.
Siekiant paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą, bus įgyvendinama tęstinė priemonė Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa. Programos pagrindinis tikslas – skatinti smulkaus
ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą,
užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Utenos mieste ir rajone.
Programos uždavinio „Teikti paramą specializuotoms įmonėms“ priemonių įgyvendinimą
reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Keleivių pervežimo išlaidų (subsidijų)
finansavimo lėšos yra planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų
įstatymo nuostatomis. Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas yra reglamentuojamas Lietuvos
Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu. Lavonų pervežimo
paslaugų išlaidų kompensavimą reglamentuoja Lietuvos respublikos teisės aktai.
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2.3.Informacinės visuomenės plėtros programa (Nr.03)
Programos koordinatorius – Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo
pavaduotojas
Informacinės visuomenės plėtros programa skirta strateginiam tikslui – efektyvaus gyventojų
poreikius tenkinančio viešojo valdymo užtikrinimas, įgyvendinti. Už programos tikslą atsakingas
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Informacinės visuomenės plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: kurti
informacinę visuomenę (03.1).
03.1 Kurti informacinę visuomenę

03.1.1 Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir įstaigose, didinant veiklos efektyvumą

5 pav. Informacinės visuomenės plėtros programos tikslas ir uždavinys

Už programos tikslą atsakingas Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo
pavaduotojas. Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatytas vienas uždavinys: 03.1.1. Vystyti
informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir įstaigose, didinant veiklos efektyvumą (atsakingas
- Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius).

03.1 Kurti informacinę visuomenę

Informaciniai sluoksniai
interaktyviuose žemėlapiuose
(GIS ir REGIA)

Viešųjų el. paslaugų sklaida

El. duomenų mainai tarp
savivaldybės, padalinių, įstaigų
ir valstybės institucijų

6 pav. Informacinės visuomenės plėtros programos tikslo rodikliai
(planinės jų reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)

Informacinės visuomenės plėtros programos uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos
priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes (detaliau
4-ame SVP skyriuje).
Informacinės visuomenės plėtros programos priemonėmis siekiama didinti savivaldybės
veiklos organizavimo efektyvumą, vystyti vientisą informacinę sistemą, integruojant atskiras
informacines sistemas tarpusavyje, užtikrinant el. duomenų mainus tarp savivaldybės ir valstybės
institucijų.
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Savivaldybės dokumentų valdymo sistemos atnaujinimas, įdiegus el. paslaugų ir epristatymo funkcionalumus, užtikrina elektroninių paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims
teikimo plėtrą ir sklaidą. Įdiegta ir pildoma dokumentais, teisės aktų paieškos sistema Infole x
leidžia aktualizuoti ir lengvai rasti savivaldybės teisės aktus ir jų aktualias redakcijas internete.
Mažinant administracinę naštą, didinat informacijos ir dokumentų apsikeitimo efektyvumą,
vykdomas dokumentų valdymo sistemų diegimas savivaldybės įstaigose ir šių sistemų tarpusavio
integracija, užtikrinant galimybę naudoti el. parašo funkcionalumą, keistis elektroniniais
dokumentais ir informacija ne tik tarp savivaldybės įstaigų, bet ir su valstybinėmis institucijomis.
Siekiant efektyviai naudoti Utenos rajono savivaldybės administracijos informacines sistemas ir
užtikrinti tarpusavio sąveikos ir suderinamumą , diegiamos sąsajos tarp finansų apskaitos ir
biudžeto planavimo informacinių sistemų.
Nuolat pildomi regionų geoinformacinės aplinkos REGIA informaciniai sluoksniai, kuriose
pateikiama informacija gyventojams apie savivaldybės parduodamus nekilnojamojo turto objektus,
jų adresus, vertę, teritorijas investuotojams, komunalinio ūkio objektus (konteinerių aikšteles,
sąvartynus, stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles ir pan.), civilinės saugos objektus,
savivaldybės įmones, įstaigas ir organizacijas, saugomus gamtos paminklus. REGIA įrankiai
leidžia gyventojams patiems per REGIA bendrauti su savivaldybės ir jos padalinių darbuotojais,
pažymėti problemas ar poreikius: tvarkytinas, bei savivaldybės priežiūros reikalaujančias teritorijas,
avarines situacijas, kelių dangos problemas ir pan. Utenos rajono georeferencinių duomenų sistema
užtikrina nuolatinį teritorijų planavimo informacijos pateikimą internete savivaldybės įstaigų
specialistams, geodezininkams.
Informacinės visuomenės plėtros programos priemonėmis siekiama užtikrinti reikalingos IT
infrastruktūros kūrimą ir tobulinimą Utenos rajono savivaldybėje, nuolat atnaujinant savivaldybės
jos įstaigų techninę ir programinę įrangą. Naudojama virtualių serverių struktūra užtikrina
savivaldybės IS duomenų saugą, automatinių atsarginių kopijų darymą ir atstatymą. Kompleksiškai
atnaujinama techninė ir programinė įranga Utenos rajono savivaldybės administracijos ir padalinių
darbo vietose leidžia didinti darbo vietų patikimumą ir atitikimą duomenų saugos reikalavimams,
užtikrinti naudojamos programinės įrangos legalumą. Naujų multifunkcinių spausdinimo įrenginių,
susietų su dokumentų valdymo sistema (DVS), naudojimas mažina spausdinimų dokumentų
skaičių, skenuojant ir per DVS pateikiant dokumentą atskiriems savivaldybės darbuotojams ir
padaliniams.
Atnaujinant kompiuterinį tinklą Utenos rajono savivaldybės administracijoje įdiegtos techninės ir
programinės kompiuterinio tinklo saugos politikos priemonės užtikrina vartotojų hierarchiją,
duomenų bazių ir registrų apsaugą nuo nesankcionuoto naudojimo, garantuoja tinklo greitaveiką ir
galimybę diegti tinklo vartotojų hierarchijos politiką. Saugaus belaidžio ryšio įrenginiai užtikrina
interneto prieigą darbuotojams ir savivaldybės administracijos svečiams bei lankytojams visame
Utenos rajono savivaldybės administracijos pastate. Kibernetinės saugos priemonės (saugaus
valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudojimas, ugniasienės, tinklo serverių atakų prevencijos
sistema), naudojamos Utenos rajono savivaldybės administracijoje ir padaliniuose, leidžia užtikrinti
savivaldybės tinklo ir duomenų saugumą. Vykdomas Utenos rajono savivaldybės seniūnijų
kompiuterinio tinklo modernizavimas taip pat leis užtikrinti tinklo ir duomenų saugos priemones
šiuose savivaldybės padaliniuose. Naudojamą IP telefonijos sprendimą perkėlus į saugų valstybinio
duomenų perdavimo tinklą, bus įvykdyti kibernetinės saugos valstybės ir savivaldybės institucijose
reikalavimai.
Atnaujintos savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų techninės ir programinės įrangos galimybės
leidžia transliuoti ir įrašinėti savivaldybės tarybos posėdžius geresne raiška, pateikiant transliacijų
įrašus „YouTube“ platformoje. Tarybos sprendimų projektai tarybos nariams pateikiami el. forma.
Tarybos sprendimų projektų derinimas, pasirašymas, publikavimas vyksta elektroniniu būdu,
naudojant dokumentų valdymo sistemos funkcionalumus.
Numatytos ir vykdomos priemonės švietimo įstaigų techninės įrangos atnaujinimui, siekiant, kad
švietimo įstaigose naudojama techninė ir programinė įranga atitiktų ugdymo proceso reikalavimus.
Ypač didelis dėmesys skiriamas mokyklų - egzaminų centrų įrangos kompleksiniam atnaujinimui.
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Įdiegta vieninga Utenos rajono švietimo įstaigų dokumentų valdymo sistema, leidžianti įstaigoms
tarpusavyje ir su valstybės institucijomis keistis el, dokumentais, pasirašytais el. parašais. Pradėtos
dirgti el. mokinio pažymėjimo priemonės, leidžiančios užtikrinti elektroninius mokinių lankomumo,
maitinimo apskaitos, neformaliojo švietimo apskaitos, pavėžėjimo funkcionalumus.
Nuolat vykdomas Utenos rajono švietimo įstaigų internetinių svetainių turinio valdymo sistemos
atnaujinimas, siekiant užtikrinti svetainių saugumą, sukuriant dizainą ir struktūrą, pritaikytą
mobiliesiems įrenginiam, periodiškai organizuojami administruojančių svetaines darbuotojų
mokymai ir konsultacijos. Visos švietimo įstaigų svetainės turi versijas anglų kalba.
Visose Utenos rajono švietimo įstaigose naudojamas šviesolaidinis internetas. Utenos rajono
savivaldybės administracija užtikrina šviesolaidinio interneto ryšio įrangos techninę priežiūrą, ryšio
kanalų nuomos paslaugų apmokėjimą, galinės įrangos atnaujinimą. Visose Utenos rajono švietimo
įstaigose, organizuojančiose pradinio ir pagrindinio ugdymo procesą įdiegta saugi belaidžio
interneto ryšio sistema su vartotojų hierarchija ir administravimo funkcijomis.
Siekiant nuolat laiku ir tiksliai pateikti žinias Utenos rajono gyventojams apie svarbiausias
aktualijas ir Utenos rajono savivaldybės veiklą, kurti teigiamą Utenos, Utenos rajono savivaldybės
įvaizdį, nuolat skelbiama informacija, užtikrinant nuolatinį šios informacijos srautą elektroninės
žiniasklaidos priemonėms: savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų interneto svetainėse,
savivaldybės ir seniūnijų paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“.
Su programos įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos
Respublikos Viešojo administravimo įstatymas, Utenos rajono savivaldybės strateginis plėtros
planas 2018-2024 metams, Aplinkos oro apsaugos įstatymas, Triukšmo valdymo įstatymas, Lygių
galimybių įstatymas.
2.4.Kaimo plėtros programa (Nr.04)
Programos koordinatorius – Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas
Kaimo plėtros programa skirta strateginiam tikslam – darnaus žemės ūkio plėtra,
įgyvendinti.
04.1 Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą

04.1.1 Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi

7 pav. Kaimo plėtros programos tikslas ir uždavinys

Kaimo plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: plėtoti žemės ūkio
infrastruktūrą (04.1). Už programos tikslą atsakingas Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus
vedėjas. Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatytas vienas uždavinys: 04.1.1. Aktyvinti
žemės ūkio ir kaimo vystymąsi (atsakingas - Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius).
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04.1 Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą
Stambių ūkių skaičiaus augimas
Ūkiai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programoje
Melioruotų plotų ir sistemų sutvarkymas
8 pav. Kaimo plėtros programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)

Kaimo plėtros programos uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės,
nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes (detaliau 4-ame SVP
skyriuje).
Kaimo plėtros programa siekiama įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio,
melioracijos, kaimo plėtros srityse.
Programa įgyvendinama vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7
straipsnyje nustatytas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, tai - žemės ūkio
valdų ir ūkininkų ūkių registravimas, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo darbų
administravimas, stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir
priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių
gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas, valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise,
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra, kaimo
plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas ir kt.
Utenos rajone vyrauja smulkūs dirbamos ir miško žemės plotai. Smulkūs ūkiai nuo 1 ha iki
10 ha sudaro apie 60 proc. o nuo 30 ha iki 50 ha apie 15,5 proc. visų ūkių. Pastaraisiais metais
didėja stambiųjų ūkių, valdančių virš 50 ha žemės. Vis daugiau jaunų žmonių iš didmiesčių
atvyksta gyventi ir ūkininkauti į Utenos rajoną, vaikai perima ūkininkavimą iš savo tėvų ir senelių.
Perkami nenaudojami, apleisti žemės plotai, juos sukultūrinus kuriami ar plečiami augalininkystės
ar mėsinės galvijininkystės ūkiai. Galvijų bandos ūkiuose didėja, todėl ir patys ūkiai darosi
perspektyvesni, galintys daugiau investuoti į ūkių plėtrą, dalyvauti Lietuvos Kaimo plėtros
programoje. Didėja ir avių, ožkų bandos, bičių laikytojų skaičius. Pasinaudodami ES parama,
jaunieji ūkininkai įsigyja naują modernią žemės ūkio techniką, rekonstruoja senus gamybinius
pastatus, stato naujus. Nepaisant mažų pieno supirkimo kainų, pieno ūkiai ir toliau stengiasi
išgyventi. Modernizuojami ūkiai, įsigyjama įranga, pakeičianti sunkų rankų darbą. Tačiau ūkių
stambinimui trukdo menka kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla kaime. Motyvaciją dirbti ir siekti
gerovės stabdo ilgalaikis pašalpų mokėjimas, santykinai aukštas socialinių išmokų lygis, palyginti
su darbo užmokesčio minimumu ar vidurkiu.
Siekiant aktyvinti kaimo gyventojų iniciatyvumą, bendruomeniškumą, užtikrinti
ekonominę ir socialinę sanglaudą, darbo vietų išsaugojimą, naujų sukūrimą, plėsti ir modernizuoti
ūkius ir alternatyvias veiklas, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu
patvirtintas Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių
nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo,
ekonomikos skatinimo ie turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos
aprašas. Pagal šį aprašą projektai iš dalies finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis. Ūkių
savininkai, pasinaudodami šia parama gali įsigyti technikos ir įrangos, statybinių medžiagų ūkinių
pastatų remontui, žemės ūkio technikos ir pan. Tai svarbi ir reikalinga parama smukiems ir
vidutiniams ūkiams.
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Utenos rajone labai svarbus yra gyvulininkystės sektorius. Nors rajono specifiškumas, t.y.
geografinė padėtis, gamtinės sąlygos, ūkininkavimo tradicijos, yra palankūs plėtoti gyvulininkystę,
perdirbti savo ūkyje užaugintus gyvulininkystės produktus, dėl reikalingų didelių investicijų, darbo
išteklių, nepertraukiamo darbo proceso ir mažesnių pajamų suinteresuotumas nėra didelis. Tačiau
siekiant išsaugoti aktyvų žemės ūkio sektorių rajone, ūkininkų pageidavimu, peržiūrėtos ir
patikslintos vietos, kuriose ūkininkai turėtų galimybę prekiauti savo užauginta ir/ar perdirbta
produkcija. Utenos ūkininkų sąjunga aktyviai įsijungia į šį procesą. Bendradarbiaujant su Utenos
regioniniu profesinio mokymo centru, ir toliau organizuojami mokymai ūkininkams dėl
ūkininkavimo pradmenų mokymo, informacinių technologijų, ūkio veiklos buhalterinės apskaitos ir
finansų valdymo, bei pieno ir mėsos perdirbimo. Didėjant šviežių ir natūralių, aukštos kokybės,
vartotojų gyvenamojoje vietoje užaugintų ir pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų paklausai,
ūkininkams, ypač smulkiems ir vidutiniams, atsiras galimybės gaminti didesnės pridėtinės vertės
žemės ūkio ir maisto produkciją, parduoti savo produkciją tiesiogiai vartotojams, ir taip padidinti
savo pajamas. Siekiant miesto ir kaimo bendradarbiavimo, skatinama kurti trumpo tiekimo
grandines.
Siekiant suteikti nereikšmingą (de minimis) pagalbą pieno, mėsos gamintojams,
vadovaujantis LR žemės ūkio ministro įsakymais, renkamos paraiškos, priimami sprendimai dėl
paramos skyrimo. Vykdomos kitos LR žemės ūkio ministerijos pavestos užduotys.
Utenos rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į ūkininkų prašymus, 2016 m. rugpjūčio
25 d. sprendimu patvirtino Mokesčių lengvatų taikymo fiziniams ir juridiniams asmenims,
ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje 54.2 ir 54.3 verčių zonose tvarkos aprašą. Aprašas
reglamentuoja Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams
ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje 54.2 ir 54.3 verčių zonose
teikimo sąlygas, prašymų pateikimo, nagrinėjimo ir svarstymo tvarką. 50 proc. mokesčių lengvata
taikoma fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems minėtose verčių zonose. Mokesčių
lengvata taikoma asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje 54.2 ir 54.3 verčių
zonose, įregistruotiems LR ūkininkų ūkių registre ūkininkais ar ūkio partneriais, vykdantiems
aktyvią žemės ūkio veiklą apimančią žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir
apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą,
taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą.
Viena iš svarbiausių deleguotų funkcijų yra valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise. Šios funkcijos
tikslas - sudaryti kaimo žmonėms optimalias ūkininkavimo sąlygas, prižiūrėti valstybei
priklausančius melioracijos įrenginius, sausinimo sistemas ir melioracijos statinius, prailginti jų
tarnavimo laiką. Melioracijos darbai vykdomi vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos
sprendimu tvirtinamu Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų metiniu planu, kuriame
numatytos darbų apimtys pinigine išraiška. Darbai atliekami atsižvelgiant į einamaisiais metais
skiriamas valstybės dotacijas ir nustatytus einamųjų metų prioritetus. Melioracijos įrenginių
priežiūrai ir remontui kasmet skiriamos lėšos ir iš savivaldybės biudžeto.
Utenos rajono savivaldybėje yra 30 624 ha melioruotos žemės, 760 km melioracijos
magistralinių griovių. Melioracijos statinių būklė kasmet blogėja. Šiuo metu valstybei nuosavybės
teise priklausančių melioracijos sausinimo sistemų statinių nusidėvėjimas siekia 65-70%,
magistralinių griovių – 80%. Pagrindinė priežastis – nepakankamas finansavimas. Esamas
sudėtingas sąlygas blogina besiplečianti bebrų populiacija.
Rajone žemės ūkio technikos valstybinė priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo mėn. 14 d. nutarimu Nr. 247 ,, Dėl Lietuvos Respublikos
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų
patvirtinimo.“ Pagal paskelbtą grafiką balandžio - birželio mėnesiais pravedama žemės ūkio
mašinų techninė apžiūra. Jos metu patikrinama ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, pramonės įmonių,
akcinių bendrovių, uždarų akcinių bendrovių traktorių, priekabų techninė būklė.
Skyriaus specialistai nuolat domisi ūkininkų problemomis, dalyvauja įvairių komisijų darbe.
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Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri nustato ir apskaičiuoja medžiojamųjų
gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui. Komisijos darbe
dalyvauja įvairių savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai.
2.5.Aplinkos apsaugos programa (Nr.05)
Programos koordinatorius – Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjas
Aplinkos apsaugos programa skirta dviems strateginiams tikslams – kitos rajono viešosios
infrastruktūros vystymas ir plėtra; darnios aplinkos užtikrinimas ir patrauklaus kraštovaizdžio
puoselėjimas, įgyvendinti.
05.1 Diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas

05.1.1 Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones

9 pav. Aplinkos apsaugos programos tikslas ir uždavinys

Aplinkos apsaugos programa sudaryta iš vieno programos tikslo: diegti aplinkos kokybę
gerinančias sistemas (05.1). Už programos tikslą atsakingas Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos
skyriaus vedėjas.
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatytas vienas uždavinys: 05.1.1. Įgyvendinti
aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones (atsakingas - Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius).

05.1 Diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas

Visuotinumo principo
įdiegimas atliekų
tvarkymo srityje

Kaimo sanitarijos
darbų vykdymas

Miesto sanitarijos
darbų vykdymas

Aplinkos kokybės
stebėsena

10 pav. Aplinkos apsaugos programos tikslo rodikliai
(planinės jų reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)
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Aplinkos apsaugos programos uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės,
nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes (detaliau 4-ame SVP
skyriuje).
Aplinkos apsaugos programa siekiama didinti miesto ir rajono patrauklumą, sukuriant
jaukią, sveiką ir švarią aplinką, prižiūrint ir tvarkant viešąsias teritorijas. Dauguma programos
priemonių yra tęstinės. Aplinkos apsaugos klausimai aktualūs daugelyje programų, ypač daug
aplinkosauginių sprendinių yra aprašomų Infrastruktūros objektų plėtros programoje, pvz. šilumos
ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas, savivaldybių vietinės reikšmės
kelių ir gatvių priežiūra, asfaltavimas, dviračių takų tiesimas, biokuro katilų statyba ir kt.
Šia programa siekiama įgyvendinti priemones, susijusias su aplinkai padarytos žalos
kompensavimu, aplinkos taršos šaltinių šalinimu, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei
kompleksų atkūrimu ir gausinimu, aplinkosauginės informacijos rengimu ir skleidimu. Programa
numato darnų vystymąsi, sveikos, bei švarios aplinkos Utenos krašte kūrimą, siekia saugoti ir
nuolat gerinti rajono aplinkos kokybę, mažinti neigiamą aplinkos poveikį visuomenei. Programos
priemonės skirtos vykdyti aplinkos stebėseną ir gautą informaciją apie aplinkos būklę teikti rajono
bendruomenei bei naudoti ją planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones. Vykdant
programą planuojama plėtoti atliekų tvarkymo sistemą, stiprinant atliekų rūšiavimo, specifinių
atliekų tvarkymo sistemas, vykdyti rajono želdinių ir žaliųjų plotų, saugomų teritorijų apsaugą ir
priežiūrą, ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę.
Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje
nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: savivaldybės saugomų teritorijų steigimas,
apsauga ir tvarkymas; kraštovaizdžio, savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir
apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų apsauga, tvarkymas ir kūrimas; aplinkos kokybės
gerinimas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir
perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas; švaros ir tvarkos viešosiose
vietose užtikrinimas; kapinių priežiūros organizavimas, medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų
ribų keitimas; geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas; savivaldybėms
priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas;
Įgyvendinant Aplinkos oro apsaugos įstatymo nuostatas Savivaldybė pagal savo
kompetenciją privalo imtis reikiamų priemonių, kad ribinės ar kitos šiame įstatyme nurodytos
užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti. Savivaldybės institucijos, siekdamos
užtikrinti, kad užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti, numato aplinkos oro kokybės
valdymo priemones. Aplinkos apsaugos programoje numatomos šios priemonės: Miesto ir kaimo
sanitarijos darbų vykdymas, taip pat Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos vykdymas. Aplinkos oro apsaugos įstatymo nuostatos Infrastruktūros objektų plėtros
programoje įgyvendinamos vykdant šias priemones: Biokuro katilų įrengimas, Miesto ir kaimo
gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, techninės eismo reguliavimo priemonės, Utenos miesto darnaus
judumo plano parengimas ir priemonių įgyvendinimas, Atsinaujinančių energijos išteklių
programos priemonių įgyvendinimas, Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Utenos
mieste, Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas.
Savivaldybės aplinkos apsaugos programos tikslas – užtikrinti savivaldybės gyventojams
sveiką aplinką, skatinant darnią ekonomikos ir visuomenės plėtrą, gerinant aplinkos kokybę,
saugant gamtinę įvairovę ir tausojant išteklius. Programa vykdoma šiomis pagrindinėmis kryptimis:
aplinkos kokybės išsaugojimas ir gerinimas; gamtinės įvairovės apsauga; gamtos išteklių racionalus
naudojimas; atliekų tvarkymas; visuomenės aplinkosauginis švietimas (ugdymas, mokymas,
informavimas), siekiant atsakomybės už aplinkos išsaugojimą. Šioje programoje taip pat numatoma
įgyvendinti prevencinės priemones, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos
žalos, atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą ir kitas priemones.
Organizuojamas ir koordinuojamas Vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo
teritorijų valymas ir priežiūra. Pagal Savivaldybės administracijos užsakymus mieste ir rajone
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šienaujami žalieji miesto plotai, lankomose vietose įrengiami ir prižiūrimi gėlynai, karpomi ir
prižiūrimi krūmai ir gyvatvorės, genimi ir šalinami avariniai medžiai, tvarkomos maudyklos.
Įgyvendinant Želdynų įstatyme numatytas nuostatas, želdynų ir želdinių, esančių
valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje, apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių
veisimo darbai finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų ar savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšų. Todėl, Želdynų įstatymo nuostatos įgyvendinamos Aplinkos
apsaugos programoje, numatant lėšas ir pamatuojamus pasiekimo rodiklius šiose priemonėse:
Miesto ir sanitarijos darbų vykdymas, savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos vykdymas. Želdynų įstatymo nuostatos taip pat įgyvendinamos Infrastruktūros objektų
plėtros programoje įgyvendinamos vykdant šias priemones: Projektavimo (techninių projektų) ir
kitos inžinerinės paslaugos; Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas; Geodeziniai
matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas; Projekto " Dauniškio kvartalo infrastruktūros
sutvarkymas" įgyvendinimas; Projekto "Aukštakalnio kvartalo infrastruktūros sutvarkymas"
įgyvendinimas; Projekto „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos
mieste“ įgyvendinimas.
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme numatyta monitoringo vykdymo
struktūra, kurios viena dalis yra savivaldybių aplinkos monitoringas- savivaldybių lygiu joms
priskirtose teritorijose vykdomas aplinkos monitoringas. Utenos rajono savivaldybė vykdo Utenos
rajono teritorijos aplinkos monitoringą (pagal Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo
2015-2020 metų programą, patvirtintą 2014-12-18 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. TS-391). Pagal minėtą programą Utenos rajono savivaldybė vykdo aplinkos oro, paviršinio ir
požeminio vandens, kraštovaizdžio, dirvožemio, gyvosios gamtos, triukšmo stebėseną.
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-283 “Dėl
Triukšmo prevencijos Utenos rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo” patvirtintos
Triukšmo prevencijos Utenos rajono viešosiose vietose taisyklės. Įgyvendinama Utenos rajono
savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programa, kurios viena iš sričių – triukšmo
monitoringas. Triukšmo monitoringo tikslas – gauti sistemingas žinias apie triukšmo lygio kaitą
Utenos rajone, įvertinti jų kaitos tendenciją ir teikti siūlymus dėl jų lygio sumažinimo. Pagrindiniai
uždaviniai: įvertinti triukšmo lygį gyventojams jautriose vietose: vaikų ugdymo ir sveikatos
priežiūros įstaigų teritorijose, tyliosiose viešosiose ir gamtos zonose; nustatyti labiausiai
problemines vietas. Šios Programos vykdymo metu sukaupti Utenos rajono savivaldybės aplinkos
triukšmo stebėsenos rezultatai galės būti panaudoti planuojant ir pagal biudžeto finansines
galimybes įgyvendinant priimtinas triukšmą mažinančias priemones. Stebėsenos objektai parinkti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymo nuostatomis.
Siekiant mažinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir sudaryti geresnes sąlygas rūšiuoti
atliekas, pradėtas įgyvendinti projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Utenos rajone“. Vykdant šį projektą planuojama įrengti atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikšteles su
pusiau požeminiais, naujo tipo konteineriais, išplėsti biologiškai skaidžių atliekų atskiro surinkimo
tinklą. Plečiant pirminio rūšiuojamųjų atliekų surinkimo tinklą, planuojama įgyvendinti projektą
„Pakuočių atliekų surinkimo sistemos plėtra Utenos rajono savivaldybėje“, kurio metu bus įsigyti ir
išdalinti individualūs konteineriai skirti atskiroms atliekų rūšims. Taip pat kuriamas tekstilės atliekų
surinkimo tinklas.
Siekiant mažinti aplinkos taršą atliekomis ir saugiai pašalinti susidariusias asbesto turinčių
gaminių atliekas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje planuojama įgyvendinti projektą „ Asbesto
turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas“.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas,
savivaldybių administracija organizuoja bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo
savivaldybės teritorijoje veiklą, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinąją globą, bepriežiūrių
gyvūnų grąžinimą savininkams. Šio įstatymo nuostatos taip pat įgyvendinamos Aplinkos apsaugos
programoje, numatant lėšas ir pamatuojamus pasiekimo rodiklius.
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Siekiant išvengti grunto ir požeminio vandens taršos
teritorijų tvarkymo projektai.

planuojami įgyvendinti užterštų

2.6.Infrastruktūros objektų plėtros programa (Nr.06)
Programos koordinatorius – Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas
Infrastruktūros objektų plėtros programa šiems strateginiams tikslams – teritorinės
sanglaudos didinimas;besimokančios bendruomenės kūrimas;sportiškos visuomenės bei sveikos
gyvensenos įpročių formavimas, gabių sportininkų ugdymas;rajono kultūrinio savitumo saugojimas
ir puoselėjimas;socialiai saugios visuomenės formavimas;rajono gyventojų sveikatos
gerinimas;efektyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir vystymas;saugios ir modernios susisiekimo
sistemos plėtra;kitos rajono viešosios infrastruktūros vystymas ir plėtra, įgyvendinti.
06.1 Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus

06.1.1 Rengti teritorijų
planavimo dokumentus

06.1.2 Modernizuoti ir
atnaujinti viešąją
infrastruktūrą

06.1.3. Optimizuoti
viešojo transporto
sistemą ir darnią
susisiekimo
infrastruktūros plėtrą

06.1.4. Organizuoti
specialiųjų programų
vykdymą

11 pav. Infrastruktūros objektų plėtros programos tikslas ir uždaviniai

Infrastruktūros objektų plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: plėsti ir
modernizuoti infrastruktūros objektus (06.1). Už programos tikslą atsakingas Teritorijų planavimo
ir statybos skyriaus vedėjas.
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 4 uždaviniai: 06.1.1. Rengti teritorijų
planavimo dokumentus (atsakingas - Teritorijų planavimo ir statybos skyrius); 06.1.2. Modernizuoti
ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą (atsakingas - Teritorijų planavimo ir statybos skyrius); 06.1.3.
Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą (atsakingas Teritorijų planavimo ir statybos skyrius); 06.1.4. Organizuoti specialiųjų programų vykdymą
(atsakingas - Teritorijų planavimo ir statybos skyrius).

06.1 Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus

Vietinės
reikšmės
viešųjų kelių
dalis su asfalto
danga

Miesto gatvių
dalis su asfalto
danga

Būstų, kurie
prisijungę prie
centralizuotų
vandens tiekimo
tinklų, skaičiaus
pokytis

Būstų, kurie
prisijungę prie
centralizuotų
nuotekų tinklų,
skaičiaus pokytis

Likviduotų
avarinių
situacijų
infrastruktūros
objektuose
skaičius

12 pav. Programos tikslo rodikliai
(planinės jų reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)
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Infrastruktūros objektų plėtros programos uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos
priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes (detaliau
4-ame SVP skyriuje).
Infrastruktūros objektų plėtros programa yra testinė ir ja siekiama užtikrinti sukurtos infrastruktūros
objektų, statinių, kurie skirstomi į pastatus bei inžinerinius statinius (inžineriniai statiniai:
susisiekimo komunikacijos , inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai)
priežiūrą (t.y. esminių statinio savybių išlaikymą), atnaujinimą ir plėtrą, panaudojant turimus
finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Taip pat siekiama formuoti bei kurti socialiniu, ekonominiu
ir techniniu atžvilgiu pagrįstą, ekologiškai patikimą, estetišką ir efektyviai valdomą aplinką,
atitinkančią besikeičiančios miesto bendruomenės ir pavienio žmogaus poreikius bei didinant
Utenos rajono ir miesto patrauklumą.
Ši programa glaudžiai siejasi su kitomis programomis. Siekiant įgyvendinti šią programą
numatomi pagrindiniai uždaviniai:
1. Rengti teritorijų planavimo dokumentus. Teritorijų planavimas – kraštotvarkos
(kraštotvarka – priemonių visuma žmonių veiklai teritorijoje organizuoti, socialinei, ekonominei,
ekologinei politikai bei kultūriniam kraštovaizdžiui formuoti) reguliavimo procesas ir procedūra
teritorijos ir žemės naudojimo tikslinei paskirčiai, prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir
kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, vandens, miškų fondo, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei
infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų
veiklos teritorijoje plėtojimo teisėms nustatyti. Bendrasis planavimas – kompleksinis planavimas
teritorijos naudojimo prioritetams, raidos tikslams ir strategijai nustatyti; specialusis planavimas –
planavimas vienos ar keleto veiklos sričių bei žemės naudmenų plėtros ir tvarkymo programoms,
sąlygoms ir sprendiniams parengti; detalusis planavimas – savivaldybės teritorijos dalių planavimas
žemės sklypo naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms, teisėms ir prievolėms nustatyti,
pakeisti arba panaikinti. Įgyvendinant šį uždavinį rengiami teritorijų planavimo dokumentai –
kompleksinio (bendrieji planai) ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose grafiškai ir
raštu pateikiami teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonių, teritorijų vystymo reikmių ir
sąlygų sprendiniai, teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose pagal teritorijų planavimo lygmenį ir
uždavinius nustatomas planuojamų teritorijų erdvinis vystymas ir svarbiausi naudojimo ir apsaugos
reikalavimai arba reglamentas, lėšos, reikalingos žemės naudojimo režimams, teisėms, prievolėms
nustatyti, pakeisti arba panaikinti. Vykdomas įvairios paskirties teritorijų detalusis planavimas
žemės naudojimo režimams, teisėms, prievolėms nustatyti, keisti ar panaikinti. Planuojama
suformuoti žemės sklypus, atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus – parengti žemės sklypų
planus, juos suderinti, įtraukti į kadastrą ir pažymėti žemės sklypų ribas vietoje Savivaldybės ir
kitiems statiniams (pastatams, inžineriniams statiniams, susisiekimo komunikacijoms ir t.t.)
eksploatuoti. Tęsiamas rajono ir miesto geografinės informacinės sistemos (GIS) rengimas ir/ar
atnaujinimas. Skaitmeninis žemėlapis naudojamas įvairiai planavimo informacijai (inžinerinei,
verslo, turizmo ir kt.) pateikti. Numatoma toliau tęsti adresų suteikimą žemės sklypams, kuriuose
pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba,
pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas gatvėms, savivaldybės teritorijose
esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar
panaikinimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Planuojama rengti Utenos
rajonui svarbių architektūrinių ir urbanistinių objektų projektinių pasiūlymų konkursus,
infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai reikalingos techninės - projektinės dokumentacijos
parengimą, svarstyti svarbius projektus ir atlikti jų ekspertizę.
2. Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą. Įgyvendinant šį uždavinį kasmet
numatomos priemonės - švietimo ir ugdymo bei kitų savivaldybei priklausančių įstaigų pastatų,
pastatų inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų remontas, rekonstravimas ar modernizavimas
(tinkama švietimo įstaigų ir kitų savivaldybės įstaigoms priklausančių pastatų, patalpų, inžinerinės
infrastruktūros būklė yra svarbus ugdymo, darbo ir gyvenimo sąlygų kokybės veiksnys), kaimo ir
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miesto gatvių apšvietimo tinklų remonto, rekonstravimo ar modernizavimo darbai, pasenusių
biokuro katilų keitimas naujais bei katilinių remontas, miesto viešųjų erdvių sutvarkymas
remontuojant, rekonstruojant ar naujai įrengiant vaikų žaidimų ir poilsio aikšteles. Tęsiami projektų
„Dauniškio kvartalo infrastruktūros sutvarkymo", „Aukštakalnio kvartalo infrastruktūros
sutvarkymo" statybos darbai ir/ar inžinerinės paslaugos, naujai planuojamos infrastruktūros
sutvarkymo priemonės – „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos
mieste“, kuris apima „Vyžuonaičio“ ežero bei „Rašės“ teritorijų sutvarkymo darbus bei „Aušros
gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios gatvės Utenoje
rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant
avaringumą Utenos mieste.
Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-4 pritarė paraiškos
teikimui iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) bei įpareigojo UAB "Utenos
vandenys" vykdyti visas su šiuo projekto įgyvendinimu susijusias veiklas. Jasonių kaime tik maža
dalis gyventojų turi galimybę naudotis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Jiems
šiuo metu tiekiamas geriamas vanduo iš vietinės vandenvietės. Didžioji dalis kaimo gyventojų bei
šiame kaime esančiose šešiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“, „Vyturėlis“,
„Dobilas“, „Grybeliai“ gyvenantys gyventojai neturi galimybės gauti centralizuotai tiekiamą
vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugą. Pagal Utenos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano nuostatas Jasonių kaime naują
vandentvarkos inftrastruktūrą buvo planuota pastatyti iki 2015 metų, tačiau nesant finansavimui iki
šiol nebuvo įgyvendinta. Šiuo projektu planuojami nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Jasonių
kaime bei šiame kaime esančiose šešiose sodų bendrijose, kur yra susiformavusios gyvenamos
teritorijos. Ši infrastruktūra būtų sujungta su Utenos miesto vandentvarkos infrastruktūra. 2016 m.
gruodžio 16 d. UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys ir UAB „Panevėžio ryšių
statyba" direktorius Audrius Balčėtis sudarė rangos darbų sutartį. UAB „Panevėžio ryšių statyba"
atliks projektavimo ir statybos darbus Jasonių vandentvarkos infrastruktūrai. Darbus planuojama
atlikti per 2 metus. Bendra projekto vertė - 2.011.598,52 Eur, finansavimo šaltiniai- 80 % ES lėšos,
20 % - UAB „Utenos vandenys“ lėšos.
3. Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą. Šio
uždavinio priemonės – pastovi kasmetinė Utenos miesto ir rajono kaimo gatvių priežiūra, kelių
tvarkymas, techninė eismo reguliavimo priežiūra (TERP), eksploatacija bei modernizavimas. Šios
priemonės svarbią dalį sudaro vietinės reikšmės viešųjų kelių su žvyro danga remontas,
profiliavimas, greideriavimas, avarinis kelio pralaidų remontas ir priežiūra. Numatoma tęsti
priemonę – Utenos miesto žvyruotų gatvių (ar jų atkarpų) asfaltavimas pagal Utenos rajono
savivaldybės tarybos patvirtintą programą. Planuojama nauja priemonė - Utenos miesto darnaus
judumo priemonių įgyvendinimas, viena iš jų „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos
mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą“ ir „Elektromobilių įkrovimo
prieigų tinklo kūrimas Utenos mieste“. Toliau nuosekliai planuojamas miesto gatvių rekonstravimas
ar kapitalinis remontas pagal parengtus techninius projektus, - per 2018 m. planuojamos sutvarkyti
Aukštaičių ir Ežero gatves.
4. Organizuoti specialiųjų programų vykdymą. Viena iš šio uždavinio priemonių yra
daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas. Pagrindinis uždavinys – koordinuoti
atskirus projektus bei iniciatyvas organizuojant būsto modernizavimą bei gyvenamosios aplinkos
atnaujinimą. Daugiaaukštės gyvenamosios statybos mikrorajonuose esantys gyvenamieji namai ir
jų aplinka neatitinka šiuolaikinio miesto reikalavimų ir gyventojų poreikių. Atnaujinta, estetiška
gyvenamoji aplinka, ekologiški, jaukūs, energiją taupantys ir saugūs daugiabučiai gyvenamieji
namai taps patogesni gyventi, vertingesni nekilnojamojo turto rinkoje. Tai sustiprins šeimų finansinį
stabilumą, padidins rajono prestižą, ugdys jo bendruomenę. Tam, kad būtų užtikrinta subalansuota
plėtra, buvo atlikti kompleksiniai teritorijų planavimo darbai gyvenamuosiuose kvartaluose kartu
sprendžiant automobilių statymo, aktyvaus laisvalaikio praleidimo, teritorijų valymo bei želdinių
priežiūros ir kitas gyventojams aktualias problemas. Kita priemonė - atsinaujinančių energijos
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išteklių programos priemonių įgyvendinimas pagal Klimato kaitos specialiosios programos 1.2
priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių
technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas“, siekiant gauti
subsidiją atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus
biokuro) panaudojimas visuomeniniuose ir gyvenamosios paskirties pastatuose. Įgyvendinant šią
priemonę numatoma įrengti saulės kolektorius ant trijų Utenos rajono savivaldybei priklausančių
visuomeninės paskirties pastatų.
Programos įgyvendinimas susijęs su šių įstatymų nuostatų įgyvendinimu: Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymas; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; Lietuvos Respublikos kelių
įstatymas; Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymas; Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.
2.7. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa (Nr.07)
Programos koordinatorius – Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa skirta trim
strateginiam tikslam – besimokančios bendruomenės kūrimas; sportiškos visuomenės bei sveikos
gyvensenos įpročių formavimas, gabių sportininkų ugdymas; pilietiškos visuomenės ugdymas,
įgyvendinti.
07.1 Tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę

07.1.1. Gerinti ugdymo (-osi) paslaugų kokybę

07.1.2. Vykdyti ir kontroliuoti Savivaldybės
švietimo ir sporto programas

13 pav. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos tikslas ir
uždaviniai

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa sudaryta iš vieno
programos tikslo: tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų
kokybę (07.1). Už programos tikslą atsakingas Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 2 uždaviniai: 07.1.1. Gerinti ugdymo (-osi)
paslaugų kokybę (atsakingas – Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius); 07.1.2. Vykdyti ir
kontroliuoti Savivaldybės švietimo ir sporto programas (atsakingas - Švietimo, sporto ir jaunimo
reikalų skyrius).
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07.1 Tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę

Mokymosi sėkmingumas
Pagal privalomąsias ugdymo programas nesimokančių vaikų 7-16 metų amžiaus,
skaičius
Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis
Parengta įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinės narių

14 pav. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos uždaviniams
įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius,
rodiklius bei jų reikšmes (detaliau 4-ame SVP skyriuje).
Programos tikslas - tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų
kokybę.
Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ numato, kad kiekvienas asmuo taptų
savarankiškai kuriančiu savo sėkmę sąmoningu piliečiu, įsiliejančiu į nacionalinę ir pasaulinę
bendruomenę, pažangią ekonomiką ir savitą nacionalinę kultūrą. Todėl visuomenė turi tapti veikli,
solidari, nuolat besimokanti, o kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. Šiuo
metu šalyje ir savivaldybėje konstatuojama socialinės atskirties didėjimas, nedarbas, piliečių
emigracija. Todėl valstybė kelia mokyklai uždavinius stiprinti piliečių istorinę savimonę ir
savigarbą, skatinant įvairių rūšių kultūrinę ir meninę raišką ir socialinės atskirties mažinimą.
Demografiniai pokyčiai – gyventojų skaičiaus kaita ir ypač vaikų mažėjimas daro įtaką ne tik
situacijai savivaldybės švietimo įstaigose, bet ir daugelį kitų socialinių ir ekonominių sričių.
Švietimo sistemos įstaigų tinklo pertvarka yra būtina, atsižvelgiant į visuomenei tenkančius naujus
iššūkius ir atsiveriančias naujas galimybes. Kad būtų visiškai suvokiama mokyklų paskirtis kiekvieno mokinio pažanga ir pasiekimai pagal galimybes, būtina tobulinti teikiamų švietimo
paslaugų ir ugdymo proceso kokybę.
Savivaldybėje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos
funkcijos- vaikų, jaunimo ir suaugusių formalaus švietimo organizavimas, ikimokyklinis ugdymas,
vaikų ir jaunimo neformalus švietimas bei užimtumas, suaugusių neformalus švietimas, maitinimo
ir pavėžėjimo paslaugų organizavimas mokyklose, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16
metų mokymosi formaliose švietimo sistemos mokyklose užtikrinimas. Siekiant įgyvendinti
Valstybės Švietimo strategijos 2013–2020 metų nuostatas, Utenos rajono savivaldybės strateginį
plėtros planą 2018-2024 metams ir Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos planą 2015-2020 metams, tobulinama švietimo sistema Utenos rajone. Daugumai
švietimo programų mokyklose finansuoti taikomas mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui
principas. Programos tikslui įgyvendinti turi būti pasiekta, kad skiriamas švietimo įstaigų veikloms
finansavimas sudarytų sėkmingo vaikų ugdymo(si) bendrojo ugdymo mokyklose galimybes; kad
būtų tenkinami visų tėvų, pageidaujančių ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus institucijose,
poreikis; kad visi priešmokyklinio amžiaus vaikai gautų institucinį ugdymą; kad būtų užtikrintas
mokinių pavėžėjimas iki mokyklos ir atgal; sudarytos sąlygos kokybiškam įvairiapusiškam
neformaliajam vaikų švietimui; išplėsta neformaliojo suaugusiųjų švietimo pasiūla.
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Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa siekiama sukurti ir išplėtoti
darnią suaugusiųjų švietimo sistemą Utenos savivaldybėje, skatinat mokymosi visą gyvenimą
įvairovę ir kuriant lankstesnę prieinamumo sistemą. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimu patvirtintą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros programą, Utenos savivaldybės
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą bus vykdomos priemonės skatinančios
nuolatinį mokymąsi.
Norėdami, kad ir vaikai, ir mokytojai jaustųsi saugiai, savivaldybėje organizuojama aktyvi
mokinių socialinė-pilietinė, pažintinė ir kūrybinė veikla. Dauguma Utenos rajono savivaldybės
švietimo įstaigų vykdo Smurto ir patyčių prevencijos programas, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis.
Numatytas STEAM centro įkūrimas. Įgyvendinat uždavinį „Gerinti ugdymo (-osi) paslaugų
kokybę“ ir siekiant didinti mokinių susidomėjimą mokslu, didinant prieinamumą regionuose
mokiniams domėtis tiksliaisiais mokslais bei gilinti savo žinias Utenos rajono savivaldybėje
vykdant projektą kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centru ir partneriais, kuriamas ir įveiklinamas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos,
matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centras Utenos apskrities teritorijai.
Kūno kultūra ir sportas – unikalus šiuolaikinės visuomenės reiškinys, teigiamai veikiantis
žmogaus sveikatą, ugdantis fizines ir dvasines bendruomenės narių galias. Vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatomis, Utenos rajono savivaldybė įgyvendina
kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybės teritorijoje.
Sporto klubai ir Utenos daugiafunkcis sporto centras sudaro sąlygas rajono gyventojams
užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, dalyvaujant masiniuose sporto renginiuose, varžybose, šventėse.
Rajone kasmet organizuojama vis daugiau sportinių renginių, kuriuose dalyvių skaičius didėja.
Organizuojamos ir koordinuojamos jaunimo politikos įgyvendinimo sritys, kurios
reglamentuotos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir Utenos rajono
savivaldybės jaunimo politikos strategijoje 2018-2024 metams. Jaunimo politika – kryptinga
veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis
jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria
siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
Įgyvendinant rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo
programos priemonę „Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas“ užtikrinamas jaunimo
nevyriausybinių organizacijų vaidmuo rajone, sudaromos palankesnės galimybės tenkinti jaunimo
nevyriausybinių organizacijų poreikius bei skatinamos jaunimo iniciatyvos, suteikiant jaunuoliams
galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius.
2.8. Kultūrinės veiklos plėtros programa (Nr.08)
Programos koordinatorius – Kultūros skyriaus vedėjas
Kultūrinės veiklos plėtros programa skirta strateginiam tikslui – rajono kultūrinio savitumo
saugojimas ir puoselėjimas, įgyvendinti.
08.1 Vystyti kokybišką kultūrinę veiklą

08.1.1. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę
stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę

08.1.2. Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų
kvalifikaciją bei panaudoti galimybes

15 pav. Kultūrinės veiklos plėtros programos tikslas ir uždaviniai
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Kultūrinės veiklos plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: vystyti kokybišką
kultūrinę veiklą (08.1). Už programos tikslą atsakingas Kultūros skyriaus vedėjas.
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 2 uždaviniai: 08.1.1. Skatinti kūrybinę
veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę (atsakingas - Kultūros skyrius);
08.1.2. Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes
(atsakingas - Kultūros skyrius).
08.1 Vystyti kokybišką kultūrinę veiklą
Parengtos kultūros srities trateginės priemonės
Bibliotekos strateginių priemonių įgyvendinimas
Muziejaus strateginių priemonių įgyvendinimas
Kultūros centro strateginių priemonių įgyvendinimas

16 pav. Kultūrinės veiklos plėtros programos tikslo rodikliai
(planinės jų reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)

Kultūrinės veiklos plėtros programos uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos
priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes (detaliau
4-ame SVP skyriuje).
Kultūrinės veiklos plėtros programos priemonėse numatytų Kultūrinės veiklos projektų,
Religinių bendruomenių veiklos projektų ir Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas
organizuojamas vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 str. 2 d. 5 p., Moterų ir
vyrų lygių galimybių įstatymo 3 str. 2 d. bei Lygių galimybių įstatymo 5 str. 2 d. nuostatomis.
Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. 1 d. ir siekiant mažinti
administracinę naštą Kultūrinės veiklos, Religinių bendruomenių ir Nevyriausybinių organizacijų
projektų finansavimo tvarkos apraše numatoma galimybė teikti projektų paraiškas per
administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“
(www.epaslaugos.lt).
Kultūrinės veiklos, Religinių bendruomenių ir Nevyriausybinių organizacijų projektų
konkursas skelbiamas nurodant prioritetus. Kultūrinės veiklos projektams (08.1.2.04 priemonė
„Kultūrinės veiklos projektų finansavimas“) teikiamas prioritetas: nevyriausybinių organizacijų
kultūrinės edukacijos ir kultūrinės veiklos projektai; Lietuvos valstybės šimtmečio projektai;
kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektai. 08.1.2.05 priemonės
„Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas“ lėšomis finansuojama nevyriausybinių
organizacijų veikla, skatinanti bendruomeniškumą. 08.1.2.06 priemonės „Religinių bendruomenių
veiklos projektų finansavimas“ lėšomis finansuojami religinių bendruomenių veiklos prie religinių
bendruomenių ir parapijų pastatų avariniai remonto darbai.
Utenos rajono savivaldybės Paminklotvarkos programa kasmet tvirtinama Utenos rajono
savivaldybės taryboje. Šioje programoje numatomi paminklotvarkos darbai (08.1.2.07 priemonė
„Paminklotvarkos darbų programos įgyvendinimas“): valstybės saugomų kultūros paveldo objektų
infrastruktūros sutvarkymas, ženklinimas ir restauravimas.
Priemonėje 08.1.2.02 „Kultūros įstaigų mieste veiklos išlaidos“ numatomos lėšos Utenos kultūros
centro, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir Utenos kraštotyros muziejaus veiklai ir
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nurodomi veiklos rodikliai: inovatyvių renginių skaičius, lankytojų skaičiaus didėjimas, kultūrinės
edukacijos programų, vykstančių kultūros įstaigose, dalyvių skaičius.
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos veiklos pobūdis – dokumentų kaupimas,
tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais
užtikrinimas, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją,
fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis
nemokamomis paslaugomis užtikrinimas.
Bibliotekoje vykdomos veiklos, kuriančios prielaidas spartesniam perėjimui į žinių
ekonomiką ir žinių visuomenę - vieša interneto prieiga bibliotekoje, elektroninės paslaugos,
skaitmeninio raštingumo ugdymas, mokymosi visą gyvenimą palaikymas per neformalųjį švietimą.
Nauja bibliotekos veiklos kryptis – neformalus vaikų švietimas. Bibliotekoje vykdomos robotų
kūrimo, valdymo ir skaitymo skatinimo neformalaus vaikų švietimo programos. Utenos A. ir M.
Miškinių viešoji, Aukštakalnio, Smėlio ir 20 kaimo bibliotekų teikia kultūros, informacijos ir
švietimo paslaugas bendruomenei, todėl papildomų finansavimo šaltinių paieška - viena svarbiausių
bibliotekos veiklos sričių.
Utenos kultūros centras ir 8 skyriai Utenos rajono savivaldybės administracijos
seniūnijų centruose puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja
švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoja
profesionalaus meno sklaidą, Utenos miesto ir rajono gyventojų poilsį ir jaunimo laisvalaikį.
Pagrindiniai Centro veiklos uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius
produktus, kurti naujus laikmečio ir bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti
edukacinę veiklą, aktyvinti etnokultūrinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių
veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų
kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis
laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajonui dainų šventėse, respublikiniuose,
tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.
Utenos kraštotyros muziejaus ir jo skyrių: tradicinių amatų centro „Svirnas“, Laisvės
kovų muziejus, A. ir M. Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos, Vytauto Valiušio
keramikos muziejaus, Meno centro ir Tauragnų krašto muziejaus veiklos tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į svarbią misiją saugoti kultūros ir istorijos vertybes bei šviesti visuomenę.
Įgyvendindami šį tikslą siekiame modernizuoti muziejaus ir padalinių infrastruktūrą, muziejinius
procesus, kokybiškai atnaujinti muziejaus veiklą ir sudaryti sąlygas tinkamai kaupti, saugoti ir
populiarinti istorijos, literatūros, kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo objektus,
moderniomis priemonėmis ir technologijomis aktualizuoti Utenos krašto kultūros paveldą,
užtikrindami galimybę visuomenei susipažinti su skaitmenizuotu kultūros paveldu bei informacija
apie jį, o taip pat išplėsti visuomenei galimybes įvairiapusiam pažinimui bei kūrybiškumui ugdyti.
Kultūrinės veiklos plėtros programos 08.1.2.08 priemonėje „Kultūros įstaigų projektų
vykdymas“ planuojamos lėšos projektui „Europos informacijos centras Utenoje“ įgyvendinti, kur
reikalingas 30 proc. savivaldybės biudžeto finansinis indėlis.
Kultūrinės veiklos plėtros programos 08.1.2.09 priemonėje „Knygų ir dokumentų fondas“
nurodomos savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos
fondams atnaujinti.
2.9.Sveikatos apsaugos programa (Nr.09)
Programos koordinatorius – Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus
Savivaldybės gydytojas
Sveikatos apsaugos programa skirta strateginiam tikslui – rajono gyventojų sveikatos
gerinimas, įgyvendinti.
Šia programa siekiama įgyvendinti sveikatos politiką savivaldybės lygiu, vykdyti kokybišką
Utenos rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą. Programos priemonėmis
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numatoma efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą,
modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Realizuojamos Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos – pirminė asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas);
savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų
sveikatos priežiūrai; savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo
įgyvendinimas; valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – antrinės sveikatos
priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; visuomenės sveikatos priežiūra
savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir
profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės
sveikatos stebėsena. Įgyvendinama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio
1 punkto nuostata – Savivaldybės taryba nustato savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimą
savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose.
09.1 Optimizuoti sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą

09.1.1. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę ir prieinamumą

09.1.2. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą

17 pav. Sveikatos apsaugos programos tikslas ir uždaviniai

Sveikatos apsaugos programa sudaryta iš vieno programos tikslo: optimizuoti sveikatos
priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą (09.1). Už programos tikslą atsakingas
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus savivaldybės gydytojas.
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 2 uždaviniai: 09.1.1. Gerinti sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą (atsakingas – Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
skyrius); 09.1.2. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą (atsakingas - Socialinių reikalų ir
sveikatos apsaugos skyrius).
09.1 Optimizuoti sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą
Įgyvendinta visuomenės sveikatos rėmimo programa
Dienos chirurgijos paslaugų skaičiaus didėjimas

Įgyvendinti sveikatos ES projektai

18 pav. Sveikatos apsaugos programos tikslo rodikliai
(planinės jų reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)

Sveikatos apsaugos programos uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės,
nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes (detaliau 4-ame SVP
skyriuje).
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09.1.1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas. Utenos rajono
savivaldybė yra Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (toliau – Šv. Klaros ligoninė)
dalininkė kartu su Utenos Kristaus žengimo į dangų parapija. Šv. Klaros ligoninėje teikiamos
pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros (ilgalaikio palaikomojo gydymo ir slaugos bei
stacionarios ir ambulatorinės paliatyviosios pagalbos) paslaugos, yra 80 lovų, 2017 m. buvo gydomi
489 pacientai. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, įstaiga nuolat privalo atnaujinti
medicininį inventorių. Ligoninės pacientai – sergantieji širdies ir kraujagyslių ligomis, po insulto,
sunkių traumų ir operacijų, onkologiniai, nebegalintys savęs apsitarnauti, judėti ir kt. sunkūs
ligoniai. Jų sveikatos priežiūra reikalauja reguliarios kontrolės, pagalbinių slaugos priemonių,
kurioms įsigyti Utenos rajono savivaldybė skiria lėšų. 2018 m. planuojama skirti 2,3 tūkst. Eur kaip
dalininko įnašą elektrokardiografui įsigyti.
Utenos ligoninės sutvarkymas. VšĮ Utenos ligoninė (toliau – Utenos ligoninė) –
daugiaprofilė įstaiga, kurioje teikiamos II lygio ambulatorinės-konsultacinės bei stacionarinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugos Utenos rajono, kitų šalies vietovių gyventojams bei
užsieniečiams. Ligoninėje yra 285 lovos. Hospitalizacijos atvejų skaičius 2017 metais nežymiai
mažesnis nei 2016 metais (atitinkamai 9801 ir 10246). Kasmet augantys pacientų srautai iš kitų
savivaldybių 2017 m. stabilizavosi (2016 m. – 3450, 2017 m. - 3361). Išaugo akušerinės pagalbos
apimtys: 2015 m. buvo 269 gimdymai, 2016 m. – 298, 2017 m. išaugo iki 325 gimdymų. Siekiant
padidinti gimdymų skaičių, VšĮ Utenos ligoninė siekė Naujagimiams palankios ligoninės statuso.
2017 m. sausio 4 dieną Žindymo skatinimo komitetas suteikė VšĮ Utenos ligoninei įstaigos,
įsipareigojusios tapti Naujagimiams palankia ligonine vardą, o 2017 m. rugpjūčio 31 d. įstaiga gavo
Naujagimiams palankios ligoninės statusą. 2017 m. baigti įgyvendinti projektai: investicijų
projektas „Viešosios įstaigos Utenos ligoninės pagrindinio pastato, esančio Aukštakalnio g. 3,
Utenoje, rekonstrukcija” (pradėtas įgyvendinti 2002 m.), Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius
skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ projektas „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos
priežiūros gerinimas Lietuvoje“ (pradėtas įgyvendinti 2012 m.).
2018 m. pradedami vykdyti projektai :
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V612 ,,Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektas „Sveikatos
priežiūros kokybės ir prieinamumo tobulinimas vaikams VšĮ Utenos ligoninėje“ (projekto vertė
1.141.848,00 Eur, ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, trukmė
28 mėn.). Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus atliktas 563 kv. m patalpų kapitalinis
remontas (Vaikų ligų skyriaus, kitų patalpų) ir įsigyta moderni šiuolaikiška įranga.
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės J02-CPVA-V
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
projektas „Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos
ligoninėje“ (projekto vertė 90.386,00 Eur, ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos, trukmė 16 mėn.). Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinamos
patalpos ir įsigyjama moderni šiuolaikiška įranga, reikalinga efektyviam tuberkuliozės
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diagnostikos paslaugų teikimui, bus užtikrintas saugesnis, greitesnis ir patikimesnis tyrimų
atlikimas.
2018 m. planuojama skirti 90,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų kaip dalininko įnašą
echoskopui įsigyti.
Parama nustatytų kategorijų gyventojų dantų protezavimui. Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatymo 48 straipsnio „Savivaldybių remiama sveikatos priežiūra“ nuostata „Savivaldybės
remia savo teritorijos gyventojų sveikatos priežiūrą ją papildomai finansuodamos iš savivaldybių
biudžetų lėšų“ įgalina savivaldybes remti įvairių gyventojų grupių sveikatos priežiūrą. Šio
straipsnio 8 punkte savivaldybių remiamai sveikatos priežiūrai priskiriamas nustatytų kategorijų
asmenų dantų protezavimas. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu
Nr. TS-165 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono
savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintas Dantų protezavimo paslaugų
teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas
reglamentuoja lėšų šioms išlaidoms kompensuoti skyrimo, apskaitos bei atskaitomybės tvarką. Nuo
2014 m. pradėjus skirti lėšas protezavimo paslaugų teikimo išlaidoms kompensuoti, per metus buvo
papildomai protezuojami dantys 17-18 asmenų, 2017 m. – 41, priklausančių Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo
paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytoms kategorijoms. VšĮ Utenos ligoninei skirta 20.000 Eur
(2016 m. – 5.300 Eur, 2017 m. – 12.000 Eur). Planuojama, kad šiomis lėšomis bus kompensuotos
išlaidos apie 70 gyventojų (2016 m. – 18, 2017 m. – 41).
Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytą savivaldybių savarankiškąją funkciją – pirminę asmens sveikatos priežiūrą –
įgyvendina VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras. Įgyvendinant Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, priemones, planuojama teikti projektų
paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609
„Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas” ir priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenis, įgyvendinimas“. VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre planuojama
įrengti tuberkuliozės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS), pakaitinės opioidų terapijos,
cukrinio diabeto priežiūros kabinetus, vaikų odontologijos kabinetą, pritaikyti infrastruktūrą
neįgaliųjų poreikiams, Utenos rajono gyventojams bus teikiamos DOTS paslaugos, skiriama
socialinė parama besigydantiems. 2018 m. bus teikiami projektiniai pasiūlymai ir nustatytais
terminais projektų paraiškos.
09.1.2 uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą.
Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, pagrindinė įstaiga,
savivaldybėje vykdanti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas – Utenos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), įsteigtas 2007 m. Pagrindinis biuro veiklos tikslas –
rūpintis savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės
teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių
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visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti
gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinės
Biuro funkcijos – visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenės, vaikų ir jaunimo
sveikatos stiprinimas, savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas). Biure nuo 2018
m. dirba 19 darbuotojų, iš jų 6 teikia paslaugas Molėtų rajono gyventojams (nuo 2016 m. pagal
bendradarbiavimo sutartį su Molėtų rajono savivaldybe, Biuras teikia visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas ir Molėtų rajono gyventojams). Skirdama lėšų Biuro veiklai, Utenos rajono
savivaldybė realizuoja savarankiškąją funkciją – pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą (įstaigų
steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas). 2018 m. planuojama skirti 3.000 Eur
savivaldybės biudžeto lėšų. Biuras teikia ir mokamas paslaugas – vykdo privalomąjį pirmos
pagalbos ir higienos įgūdžių mokymą. 2018 m. planuojama gauti 1.000 Eur pajamų.
Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose vykdymas. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Biuras
vykdo valstybės deleguotas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos
priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir
profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Šioms funkcijoms vykdyti yra skiriama valstybės
biudžeto tikslinė dotacija (2018 m. – 78.400 Eur). Funkcija vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl
Sveikatos priežiūros mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V966/V-672 redakcija) ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. TS282 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros Utenos rajono savivaldybės mokyklose organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta Visuomenės sveikatos priežiūros Utenos rajono
savivaldybės mokyklose organizavimo tvarka.
Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsniu savivaldybėje rengiama ir
įgyvendinama Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
(toliau – Specialioji programa). Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji 2018-2021 m. programa, patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario
22 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios 2018-2021 m. programos parvirtinimo“. Specialiosios programos tikslas – remti
visuomenės sveikatos priežiūros priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą
žalojančios elgsenos paplitimą, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką, finansuojant Utenos
rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) remiamas visuomenės sveikatos veiklas. Specialiosios
programos uždaviniai: finansuoti sveikatos projektus ir aplinkos sveikatinimo priemones,
stiprinančius gyventojų sveikatą ir skatinančius ligų prevenciją; finansuoti aplinkos veiksnių
stebėseną, užtikrinti aplinkos kokybę, nekeliančią grėsmės žmonių sveikatai. Specialiajai programai
vykdyti sudaromos priemonės, skirtos įgyvendinti nustatytas prioritetines sveikatinimo sritis:
priemonės, kurios yra reikalingos Utenos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonėms
įgyvendinti; sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų (toliau – sveikatos projektų)
rėmimas (finansavimas). Specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetinės sritys, kurias nustatė
Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Bendruomenės sveikatos
taryba): sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; fizinio aktyvumo skatinimas; psichikos
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sveikatos stiprinimas, patyčių ir savižudybių prevencija; alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija; aplinkos sveikatinimas.
Vykdant Specialiąją programą, įgyvendinamos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6
str. 1 d. 2 p., 10 str. 4 d., 27 str. 2 d., Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
26 str. 1 d. 2 p., Triukšmo valdymo įstatymo 13 str. 1 d. 6 p., Alkoholio kontrolės įstatymo 24 str.,
Tabako kontrolės įstatymo 24 str. nuostatos. Specialioji programa prisidės įgyvendinant
Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 m. plėtros programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1291 „Dėl Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“, Lietuvos sveikatos 20142025 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr.
XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategijos patvirtinimo“.
Sveikatinimo projektų vykdymas. 2018 m. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras planuoja įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės
Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektą „Sveikos
gyvensenos skatinimas Utenos rajone”. Projekto tikslas - padidinti tikslinių grupių asmenų
sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Projekto
trukmė – 4 metai, bendra vertė – 291.784,71 Eur, finansavimo šaltiniai – ES struktūrinių fondų,
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos. Utenos rajono savivaldybė
prisidės savivaldybės biudžeto lėšomis – 21.883,86 Eur (2018 m. – 5.500 Eur).
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena. Vykdant šias funkcijas, įgyvendinamos
Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 str. 1 d. 2 p., Visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymo 6 str. 1 d. 1 p., 10 str. 4 d., 27 str. 2 d., Žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 str. 1 d. 2 p., Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo)
įstatymo 7 str. 3 d. nuostatos, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 m. plėtros
programa. Visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma vadovaujantis Visuomenės sveikatos
stebėsenos (monitoringo) įstatymu, Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d.
įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų
patvirtinimo“, kitais teisės aktais. Biuras, vykdydamas valstybinę funkciją, renka, kaupia
savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklių duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius bei kasmet
rengia savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą (už praėjusius metus iki
gruodžio 31 d.). Nuo 2014 m. sausio 1 d. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
vykdomoms valstybės deleguotoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms – visuomenės
sveikatos stiprinimui, visuomenės sveikatos stebėsenai – skiriama valstybės biudžeto tikslinė
dotacija (2018 m. – 59.700 Eur). Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kasmet
rengia visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą, kurią tvirtina Utenos rajono savivaldybės taryba,
teikia visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas – informavimą, konsultavimą, mokymą, sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimą ir kt. – pagal nustatytus vertinimo kriterijus.
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2.10. Socialinės apsaugos plėtojimo programa (Nr.10)
Programos koordinatorius – Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas
Socialinės apsaugos plėtojimo programa skirta strateginiam tikslui – socialiai saugios
visuomenės formavimas, įgyvendinti.
10.1 Užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę
10.1.1. Organizuoti
socialines paslaugas
įvairių socialinių grupių
asmenims

10.1.2. Užtikrinti
neįgaliųjų socialinę
integraciją

10.1.3. Organizuoti
10.1.4. Užtikrinti išmokų
socialiai remtinų asmenų
ir kompensacijų
aprūpinimą socialiniu
mokėjimą
būstu

19 pav. Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslas ir uždaviniai

Socialinės apsaugos programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Užtikrinti įvairių
socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę (10.1). Už programos tikslą atsakingas
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas.
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 4 uždaviniai: 10.1.1. Organizuoti socialines
paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
skyrius); 10.1.2. Remti nevyriausybinių organizacijų vykdomus socialinius projektus (atsakingas Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius); 10.1.3. Organizuoti socialiai remtinų asmenų
aprūpinimą socialiniu būstu (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius); 10.1.4.
Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
skyrius).
10.1 Užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę
Socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius
Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius
Namų ūkiai, kuriems skirtas socialinis būstas
20 pav. Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2018-2020 metams pateikiamos šios programos lėšų ir rodiklių lentelėje)

Socialinės apsaugos plėtojimo programos uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos
priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes (detaliau
4-ame SVP skyriuje).
Programa parengta siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę
integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą. Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų planavimas ir
teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su
nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų
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socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas
ir jo remontas, socialinio būsto nuoma.
Programa taip pat įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
nustatytos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos. Valstybinės funkcijos – tai
valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos
perduotos įstatymų ir įgyvendinamos vadovaujantis valstybės teisės aktais.
Programos tikslui įgyvendinti vykdomi šie uždaviniai:
10.1.1. Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (atsakingas Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius);
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas socialines paslaugas apibrėžia taip:
„Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus,
neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam
gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomenės gyvenime.“
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas numato, kad pagrindiniai socialinių
paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Utenos rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė),
siekdama organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas gyventojams, kasmet sistemingai ir
kompleksiškai vertina savivaldybės gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms, planuoja realias
jų plėtros apimtis bei etapus, nustato savivaldybės socialinių paslaugų sistemos plėtros prioritetus,
kontroliuoja teikiamų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas socialinių paslaugų teikimo mastui ir
rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti įpareigoja savivaldybes kasmet sudaryti ir tvirtinti
socialinių paslaugų planą. Socialinių paslaugų planas sudaromas vadovaujantis Socialinių paslaugų
planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d.
nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104
„Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų
patvirtinimo“.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 18 straipsnio 5 punkto
nuostatą, „Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmeniui teikiamos sudarant sąlygas kuo ilgiau jam
gyventi savo namuose, šeimoje, savarankiškai tvarkyti savo buitį ir organizuoti pagalbą, suderintą
su užimtumu, asmens sveikatos priežiūra ir specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančią
palaikyti socialinius ryšius su šeima, artimaisiais ir visuomene“, pirmiausiai asmeniui skiriamos
socialinės priežiūros paslaugos: pagalba į namus, pagalbos pinigai, specialiojo transporto paslaugos,
aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.
Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, kurių užtikrinamas išlaikymas ir veikla pagal
biudžetinių įstaigų programas:
Utenos rajono socialinių paslaugų centras – tai pagrindinė savivaldybės biudžetinė
nestacionarių socialinių paslaugų įstaiga. Pagrindiniai Socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai
yra neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos šeimos. Centras Utenos rajono
gyventojams teikia pagalbos į namus, transporto, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos
socialinės globos asmens namuose, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose,
sociokultūrines bei kitas bendrąsias socialines paslaugas. Centro socialiniai darbuotojai darbui su
socialinės rizikos šeimomis teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės
rizikos šeimoms, auginančiomis vaikus.
Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai. Tai biudžetinė įstaiga,
teikianti ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims
su negalia.
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras. Įstaigoje yra 58 vietos, Vaikų globos skyriuje
vienu metu paslaugas gali gauti iki 40 vaikų, Paramos šeimai skyriuje – iki 18 asmenų. Utenos
vaikų globos namuose teikiamos socialinės paslaugos: bendrosios socialinės paslaugos, socialinių
įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba,
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trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa. Čia apgyvendinami vaikai, kuriems yra
nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), teikiama socialinė pagalba į krizinę situaciją
patekusioms šeimoms.
Utenos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras teikia dienos ir ilgalaikės socialinės
globos paslaugas asmenims, turintiems protinę ar kompleksinę negalią. Dienos socialinės priežiūros
ir globos skyriuje socialinės paslaugos teikiamos 20 asmenų, Socialinės globos skyriuje 24
asmenims.
Utenos rajono šeimynos. Yra įsteigtos 6 globojančios vaikus šeimynos – Šv. Teresės
šeimyna Užpaliuose, Onutės šeimyna Vyžuonose, šeimyna „Savi nameliai“, Nijolės šeimyna
Utenoje, Irmos šeimyna Kuktiškėse, Šatrovienės šeimyna, įsikūrusi Narkūnų k. Šeimyna yra pelno
nesiekiantis, viešas juridinis asmuo, kurio paskirtis – vaiko globa (rūpyba), reglamentuota teisės
aktais. Šeimynose ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas gauna vaikai, netekę tėvų
globos.
Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras. Utenos rajono savivaldybei įgyvendinus
projektą „Dienos centras socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams“, įkurtas Dienos centras, skirtas
socialinės rizikos šeimoms. Dienos centre teikiamomis paslaugomis siekiama mažinti socialinės
rizikos šeimų socialinę atskirtį teikiant joms kompleksinę pagalbą. Utenos vaikų ir jaunimo
užimtumo centre veikia Atvira jaunimo erdvė buvo įkurta dėka EEEGrant's, laimėto projekto ,,Mes
atviri vaikams ir jaunimui''.
Sudeikių mokykla – daugiafunkcis centras. Šioje įstaigoje teikiamos socialinės paslaugos
Sudeikių gyventojams. Daugiafunkcis centras, organizuodamas paslaugas gyventojams, ieško
savanorių veiklai vykdyti, rėmėjų jai finansuoti, propaguoja bei vykdo savanorystę ir kitose srityse.
Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro erdvės atviros ne tik seniūnijos, bet ir rajono jaunimui bei
suaugusiems.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 206 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos
aprašo patvirtinimo“, socialinės globos įstaigų senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, specialiųjų
socialinės globos namų ir socialinės globos namų vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su
negalia gyventojai su socialinę globą moka dalį savo pajamų, kurios apskaitomos kaip įstaigų
pajamų įmokos. Užtikrinamas socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas veikla pagal biudžetinių
įstaigų programas. Užtikrinamas socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidos (valstybės
biudžeto lėšos), su socialinės globos įstaigomis sudarant finansavimo sutartis ir apmokant socialinės
globos išlaidas asmenims be sunkios negalios (savivaldybės biudžeto lėšos).
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodoma, kad
užimtumo rėmimo politiką įgyvendina savivaldybių institucijos ir įstaigos bei rengia ir įgyvendina
užimtumo didinimo programas. Programa skirta įgyvendinti Utenos rajono savivaldybei numatytą
valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant darbo
rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas bei savivaldybės savarankišką
funkciją - dalyvavimą sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo
klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 4
punkto nuostatomis, Utenos rajono savivaldybė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka perka maitinimo organizavimo, asmens higienos
ir priežiūros, laikino
apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas savo teritorijos gyventojams.
Iki 2018-07-01, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (7 str. 22
p), savivaldybė vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją. Vaiko teisių
apsaugos paskirtis- gerinti vaikų teisinę apsaugą, nustatant suderintus su Lietuvos Respublikos
Konstitucija ir tarptautinės teisės normomis bei principais vaiko teisių ir laisvių gynimo pagrindu.
Lėšos skiriamos vaikų teisių apsaugos specialistų išlaikymui (darbo užmokesčiui, darbo vietai
išlaikyti, ryšiams ir komandiruotėms, kvalifikacijai tobulinti, transportui).
Nuo 2018 m. liepos 1 d. centralizuojamas vaiko teisių apsaugos įgyvendinimas, pakeičiant
deleguotą (perduotą savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkciją į valstybinę vaiko teisių
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apsaugos funkciją. Tuo tikslu Vaiko teisių apsaugos skyrių pavaldumas keičiamas į Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pavaldumą. Taip bus stiprinamas vaiko teisių apsaugos
administravimas ir koordinavimas. Vaiko teisių apsaugos skyriai bus atsakingi už teisinę vaiko
teisių apsaugą, savivaldybės – už socialinę vaiko teisių apsaugą.
Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. rugsėjo 28 d. priėmė naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymą (toliau – Įstatymas), kuris įsigalios nuo 2018 m. liepos 1
d. Įstatyme nurodoma, kad savivaldybės institucijos ir įstaigos užtikrina socialinę vaiko teisių
apsaugą ir interesus, vykdo vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai
organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų
koordinavimą, Teismui leidus paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, savivaldybės
administracijos sprendimu bus nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba) nuo vaiko paėmimo iš
vaiko atstovų pagal Įstatymą dienos.
Savivaldybių institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinamos Lietuvos
respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatas, pagal kompetenciją rengia
ir įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje, vykdo teisės
aktų reikalavimus.
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 2 p. reglamentuoja,
kad rajono savivaldybės institucijoms atlikti šią funkciją padeda savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorius. Jis yra valstybės tarnautojas. Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta nuolatinė
(tarybos kadencijos laikotarpiui) savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kurių nuostatus tvirtina
savivaldybės taryba.
Vykdant priemonę „Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos
įgyvendinimas“ numatoma kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų
galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias
pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų
globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų
šeimoje. Skatinama nuosekli ir koordinuotą perėjimo iš institucinės globos prie paslaugų neįgaliems
asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams, įskaitant
kūdikius, bei šeimoms bendruomenėje ir pagalbos šeimai, globėjams rūpintojams) sistemos
kūrimą. Gerinama neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų socialinė integracija, mažinama socialinę
atskirtis, tolygiai plėtojamos socialinės paslaugos bendruomenėje, skatinama Utenos rajono
savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas, didinamas nevyriausybinio
sektoriaus aktyvumas sprendžiant socialinius klausimus, stiprinant tarpusavio pagalbą ir tenkinant
visuomenės poreikius.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu
Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
patvirtintas Pertvarkos planas. Pertvarkos tikslas – laipsniškai atsisakyti institucinės vaikų globos,
pereinant prie globos šeimoje, šeimynoje, bendruomeninių vaikų globos namų modelio.
Bendruomeniniai vaikų globos namai – pagal šeimai artimos aplinkos modelį veikiantys vaikų
globos namai, įsteigti atskirose patalpose (pvz., namas, butas) bendruomenėje, skirti likusiems be
tėvų globos vaikams, neįgaliems vaikams ar vaikams, turintiems kitų specialiųjų poreikių (iki 8
vaikų), išskyrus atvejus, kai apgyvendinami broliai ir seserys. Šie namai pagal savo pobūdį
priskirtini bendruomeninėms paslaugoms. Utenos rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21
d. sprendimu Nr. TS-326 pritarė Utenos rajono savivaldybės vaikų socialinės globos Utenos šeimos
ir vaiko gerovės centre pertvarkos 2018-2020 metų veiksmų planui.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-01-19 įsakyme Nr. A1-28
„Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir
kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodoma, kad kiekviena savivaldybė turi
užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims globos centro paslaugų prieinamumą,
savivaldybės taryba savo sprendimu skiria savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą vykdyti globos
centro funkcijas ir jas finansuoja arba perka, finansuoja paslaugas iš kitų socialinių paslaugų įstaigų
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– globos centrų. Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių
globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų
prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams
giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga
konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ar kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir
auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
2017-2020 metų laikotarpiu Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras vykdys projektą
„Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“. Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų
paslaugų tinklą šeimai Utenos rajone, priartinant paslaugas šeimai kuo arčiau jų gyvenamosios
vietos, didinti prevencinių ir intervencinių paslaugų šeimai ir vaikui prieinamumą, kokybę ir
įvairovę. Įgyvendinant projekto veiklas, bus teikiamos kompleksinės šeimoms ir jų vaikams:
pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, vaikų priežiūros paslaugos, pavėžėjimo
paslaugos, potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas
paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie
kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu
Nr. A1-435 Utenos rajono socialinių paslaugų centras patvirtintas kaip Integralios pagalbos plėtros
programos vykdytojas. Šiuo projektu išplėstos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose,
paslaugas gaus 50 asmenų. Programą įgyvendina Biudžetinė įstaiga Utenos rajono socialinių
paslaugų centras Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Integruotų
socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Utenos rajono savivaldybėje“.
Pagrindinis projekto tikslas - sukurti ir plėtoti integralią pagalbą namuose asmenims su negalia,
senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti suaugusiems
šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius. Projekto vykdytojas integralią pagalbą teiks
Utenos miesto ir Utenos rajono (kaimiškų vietovių) gyventojams. Projekto vykdytojas dirbs su
neįgaliais darbingo ir senyvo amžiaus asmenimis.
Planuojama ir toliau plėsti socialinių paslaugų tinklą, siekiant, kad paslaugos būtų kuo
arčiau žmogaus namų, kad būtų prieinamos visiems savivaldybės gyventojams, kuriems jos
reikalingos. Teikti socialines paslaugas bus skatinami savanoriai, nevalstybinės organizacijos bei
finansuojamos nevalstybinių organizacijų pateiktos programos, susijusios su socialinių paslaugų
teikimu.
Nuo 2017 m. Utenos rajono savivaldybėje daugėja socialinių darbuotojų, dirbančių su
socialinės rizikos šeimomis, tai, šeimos, kurioms trūksta socialinių įgūdžių, gaus daugiau pagalbos
ir konsultacijų. Nuo 2017 m. vienam socialiniam darbuotojui tenka ne daugiau kaip 10 socialinės
rizikos šeimų. Siekiant sumažinti darbo krūvius ir gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę,
Utenos rajono savivaldybei priskirta 17 pareigybių darbui su socialinės rizikos šeimomis.
Įgyvendinant naująjį Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nuo 2018-07-01 numatytos
papildomos valstybės biudžeto lėšos ir 3 naujoms atvejo vadybininkų pareigybėms steigti Utenos
rajono socialinių paslaugų centre.
10.1.2. Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius);
Įgyvendinant Nacionalinę Neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 m. programą ir
vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nuostatomis, Utenos rajono savivaldybės
vykdo neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimo teikiant
bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sąlygų neįgaliesiems integruotis į bendruomenę
sudarymo ir bendradarbiavimo su neįgaliųjų asociacijomis srityse veiklą.
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai atrenkami ir
finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 20 d.
įsakymo Nr. A1-522 redakcija) patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais.
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Skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas teikti
neįgaliesiems reikalingas paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir
savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes
dalyvauti visuomenės gyvenime, vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.
Savivaldybėje gyvena nemažai neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, todėl fizinės aplinkos
pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį
savarankiškumą.
Užtikrinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d.
įsakymo Nr. A1-460 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo
patvirtinimo“ nuostatas organizuojami ir administruojami busto pritaikymo neįgaliesiems darbai,
renkama kaupiama ir skleidžiama informacija apie būsto pritaikymą.
Vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 str. 4 d., socialinio
būsto plėtra vykdoma statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus
pastatus, perkant ar kitokiu būdu teisėtai įsigyjant gyvenamuosius namus, jų dalis, butus. Taip pat
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatyta tvarka
savivaldybės perima valstybės reikmėms nereikalingas laisvas gyvenamąsias patalpas. Teisę į
socialinio būsto nuomą turi asmenys, kurie atitinka minėto įstatymo 9 str. keliamus reikalavimus.
Socialinis būstas, vadovaujantis 16 str. 9 d., nuomojamas tarybos patvirtinta tvarka ir laikantis
eiliškumo, įvertinus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, buvimo sąrašuose
laikotarpį.
Utenos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Socialinio būsto fondo
plėtra Utenos rajono savivaldybėje", kurio tikslas- iki 2018 m. pabaigos padidinti Utenos rajono
savivaldybės socialinio būsto fondą 20 būstų, kurie būtų naudojami nepasiturintiems asmenims
(šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą. Projektu siekiama išplėsti galimybes aprūpinti
socialiniu būstu visas Utenos rajono socialines gyventojų grupes, sumažinti ilgiausiai laukiančiųjų,
turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą, sudaryti geresnes jų gyvenimo sąlygas. Projektui įgyvendinti
skirta 498 295,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (ES finansuojama suma – 423
550,75 Eur, likusią dalis bus finansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis).
10.1.4. Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą (atsakingas - Socialinių reikalų ir
sveikatos apsaugos skyrius).
Priemonėmis siekiama užtikrinti finansinę paramą socialiai pažeidžiamoms gyventojų
grupėms:
Mokiniams iš mažas pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų nemokamas maitinimas,
parama mokinio reikmėms įsigyti skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos
mokiniams įstatymu
Veikianti šalpos išmokų sistema užtikrina minimalų pragyvenimo lygį neįgaliems asmenims
iš vaikystės, šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, neįgalius asmenis prižiūrintiems ir
slaugantiems asmenims, našlaičiams, daugiavaikėms motinoms, kitiems asmenims, tapusiems
neįgaliais ar sulaukus pensinio amžiaus, neturintiems teisės gauti valstybinio socialinio draudimo
pensijos. Pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą mokamos: šalpos
pensijos; šalpos kompensacijos, Pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą
mokamos: priežiūros (pagalbos) ar slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, transporto išlaidų ir
specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos. Savivaldybių administracijų
paskirtas šalpos išmokas nuo 2019 m. sausio 1 d. moka Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo įstaiga.
Nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms vaikus, teikiama Lietuvos Respublikos išmokų
vaikams įstatymu nustatyta valstybės parama.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo nuostatas, Lietuvoje taikoma bendroji pajamų ir turto įvertinimu pagrįsta
piniginės socialinės paramos teikimo sistema. Nepasiturintiems gyventojams mokama socialinė
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pašalpa, garantuojanti minimalias lėšas prasimaitinti, ir teikiamos būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, skirtos būsto išlaikymo išlaidoms iš dalies
padengti. Teisę gauti piniginę socialinę paramą turi bendrai gyvenantys asmenys (vienas gyvenantis
asmuo), kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes ir negali
savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis.
Valstybės parama teikiama įvairiomis išmokomis, siekiant nors iš dalies atlyginti asmenims ir jų
šeimų nariams, nukentėjusiems dalyvaujant rezistenciniame pasipriešinime, atliekant būtinąją
karinę tarnybą sovietinėje armijoje, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m. sausio 11–
13 d.
Vienkartinės, periodinės parama – teikiama parama padėti sunkioje materialinėje būklėje
atsidūrusiam žmogui, t. y. nukentėjus nuo gaisro, ligos atveju ar kitais atvejais susidarius sunkiai
materialinei padėčiai efektyviai panaudojant minimalias lėšas išspręsti socialinę problemą.
Skatinant vaiko globą (rūpybą) šeimoje, kad tėvų globos netekę vaikai gyventų šeimose,
Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka šeimoms, globojančioms vaikus, kurių su
globėjais nesieja artimi giminystės ryšiai, mokami pagalbos pinigai.
Utenos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus Kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų
tvarkymą tvarkos aprašą, kuriuo nustatė kompensacijas, sumažinant 50 proc. pastoviosios įmokos
dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios
paskirties objektuose socialinės pašalpos gavėjams, daugiavaikėms šeimoms, nekilnojamo turto
savininkams, turintiems nekilnojamąjį turtą Mockėnų kaime bei 20 proc. pastoviosios įmokos
dalies – gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame
objekte.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Šeimynų įstatymo nuostatas Utenos rajono savivaldybė
garantuojama savivaldybės finansinė ir materialinė pagalba šeimynos veiklai užtikrinti. Sėkmingai
Utenos rajone vaikus, netekusius tėvų globos, globoja 6 šeimynos, jų teikiamos socialinės globos
paslaugos yra ne tik ekonomiškai efektyvesnės už socialinę globą institucijoje, bet ir kokybiškesnės,
nes globojamiems vaikams sudaromos sąlygos, artimos biologinėje šeimoje gyvenančių vaikų
gyvenimo sąlygoms.
Asmenų palaikų laidojimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų organizuojamas tais atvejais, kai
nėra galinčių organizuoti laidojimą asmenų arba nežinoma, kur tokie asmenys yra, ir laidojamas
asmuo nuolat gyveno Savivaldybėje; asmuo neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, tačiau
Savivaldybės teritorijoje buvo nustatytas jo mirties faktas; palaikai nenustatytos tapatybės, tačiau
Savivaldybės teritorijoje buvo nustatytas mirties faktas.
Utenos rajone, kaip ir Lietuvoje, vykstantys demografiniai procesai – mažas gimstamumas,
intensyvi migracija, didelis mirtingumas, spartus gyventojų senėjimas – kelia socialinių,
ekonominių iššūkių ir verčia ieškoti būdų keisti socialinę politiką. Siekiant užtikrinti sisteminį
požiūrį ir efektyviausią egzistuojančių demografijos, emigracijos, integracijos problemų sprendimą,
skatinti verslumą, investicinę aplinką Utenos rajone ir pritraukti potencialius investuotojus, būtina
sukurti palankesnes sąlygas investuotojams, sukurti šeimai palankią aplinka (atsižvelgiant į šeimų
poreikius, išplėtotos lanksčios užimtumo formos, sukurtos ir išplėtotos kokybiškos, prieinamos
vaikų priežiūros, ugdymo paslaugos, finansinės paskatos šeimoms, auginančioms vaikus, suteikta
galimybių šeimoms pasirinkti būstą) planuojama patvirtinti
Utenos rajono savivaldybės
emigracijos mažinimo, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai programą, kuria
vadovaudamasi, Utenos rajono savivaldybė, administracija imtųsi konkrečių priemonių nurodytoms
problemoms spręsti.
„Bendruomeninės veiklos stiprinimas“. Priemonėje numatomos lėšos ir pasiekimo rodikliai
bendruomenės stiprinimo projektams Utenos mieste ir Utenos rajone kaip tai numatyta
nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 2.3 priemonėje „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
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3. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO PROGRAMOS, PRIEMONĖS IR ATSAKOMYBĖS
Struktūra
Pavadinimas

Koordinatorius
Priemonės vykdytojas
Skyrius
Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(-ų) pavadinimas
Strateginio planavimo ir
01.
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
investicijų skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
01.1.
VYKDYTI SAVIVALDYBEI PRISKIRTAS FUNKCIJAS
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
01.1.1.
Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų Buhalterinės apskaitos skyrius, Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų
01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos
skyrius
skyrius
01.1.1.02 Miesto seniūnijos veiklos išlaidos

Utenos miesto seniūnija

Utenos miesto seniūnija

01.1.1.03 Seniūnijų veiklos išlaidos

Vyžuonų seniūnija

Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,
Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos

01.1.1.04 Tarybos narių veiklos išlaidos
01.1.1.05 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos
01.1.1.06 Paskolų grąžinimas
01.1.1.07 Palūkanų už paskolas mokėjimas
01.1.1.08 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas
01.1.1.09 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti (seniūnujų)
01.1.1.10 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti
01.1.1.11 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui
01.1.1.12 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
01.1.1.13 Civilinės būklės aktų registravimas
01.1.1.15 Gyvenamosios vietos deklaravimas (seniūnijos)
01.1.1.16 Gyvenamosios vietos deklaravimas
01.1.1.17 Mobilizacijos administravimas
01.1.1.18 Civilinės saugos organizavimas
01.1.1.19 Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas
01.1.1.20 Darbo sauga
01.1.1.21 Priešgaisrinė sauga
01.1.1.22 Pirminė teisinė pagalba
01.1.1.23 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas

01.1.1.24 Prevencijos programos vykdymas

01.1.1.25 Reprezentacija
01.1.1.26 Direktoriaus rezervas
01.1.1.27 Savivaldybių asociacijos nario mokestis

Strateginio planavimo ir investicijų
Tarybos nariai
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Finansų skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Finansų skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
skyrius
Vyžuonų seniūnija

Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,
Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos

Kaimo ir bendruomenių reikalų
Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
reikalų skyrius
Teisės ir civilinės metrikacijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
skyrius
Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,
Vyžuonų seniūnija
Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos
Utenos miesto seniūnija
Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius
Turto valdymo skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
reikalų skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius
Teisės ir civilinės metrikacijos
skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
reikalų skyrius
Viešosios tvarkos skyrius

Utenos miesto seniūnija
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius
Turto valdymo skyrius, Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius;
Priešgaisrinė tarnyba
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
Viešosios tvarkos skyrius, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos
skyrius, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Strateginio planavimo ir investicijų Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius, Buhalterinės apskaitos
skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Buhalterinės apskaitos skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Buhalterinės apskaitos skyrius
skyrius

01.1.1.28 Turto vertinimo ir teisinės registracijos atlikimas

Turto valdymo skyrius

Turto valdymo skyrius

01.1.1.29 Valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti

Turto valdymo skyrius

Turto valdymo skyrius

01.1.1.30 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas
01.1.1.31 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas
01.1.2.

Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą

01.1.2.03 Kokybės ir planavimo sistemos užtikrinimas ir valdymas
01.1.2.06

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono
savivaldybėje (I-II etapai)

01.1.3.

Mažinti gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą

01.1.3.01

Teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo
aspektu atlikimas

01.1.3.02 Administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė

Teisės ir civilinės metrikacijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Socialinių reikalų ir sveikatos
skyrius
apsaugos skyrius
Tarpinstitucinio
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis
bendradarbiavimo koordinatorius
specialistas)
(vyriausiasis specialistas)
Strateginio planavimo ir investicijų
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Dokumentų valdymo ir
skyrius
bendrųjų reikalų skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
reikalų skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius, Teisės ir civilinės
reikalų skyrius
metrikacijos skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius, Teisės ir civilinės
reikalų skyrius
metrikacijos skyrius

46

02.
02.1.
02.1.1.
02.1.1.01
02.1.1.02
02.1.1.03
02.1.1.04
02.1.1.07
02.1.1.10
02.1.1.11

02.1.1.12

EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO
VEIKSMŲ PROGRAMA

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
FORMUOTI VERSLO IR TURIZMO PARAMOS SISTEMĄ
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Dalyvavimas Euroregiono ,,Ežerų kraštas" projektuose ir veiklose
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, "Ežerų krašto" direktoratas
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Verslo programų ir projektų rėmimas
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Verslo informacijos centras
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Galimybių studijų, investicijų projektų ir pan. rengimas
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Projektų bendrafinansavimas
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turizmo informacijos
Turizmo programų ir projektų rėmimas
skyrius
centras
Strateginio planavimo ir investicijų
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Turizmo plėtros projektų įgyvendinimas
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kraštotyros muziejus,
Latvijos-Lietuvos ir Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną Strateginio planavimo ir investicijų Utenos kultūros centras, Švietimo centras, Socialinių paslaugų centras,
programų projektų įgyvendinimas
skyrius
Vaiko ir šeimos gerovės centras, Turizmo informacijos centras, Verslo
informacijos centras, Visuomenės sveikatos biuras.

02.1.1.13

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos
projektų įgyvendinimas

Strateginio planavimo ir investicijų
Verslo informacijos centras
skyrius

02.1.1.16

Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai- informavimo apie lankytinas vietas
stiprinimas ženklinimo priemonėmis

02.1.2.

Teikti paramą specializuotoms įmonėms

Strateginio planavimo ir investicijų Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Utenos apskrities
skyrius
savivaldybių administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, vežėjai
skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
reikalų skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
reikalų skyrius

02.1.2.01 Keleivių pervežimo išlaidų (subsidijų) finansavimas
02.1.2.02 Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas
02.1.2.03 Lavonų pervežimo paslaugų išlaidų kompensavimas
03.

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

03.1.

KURTI INFORMACINĘ VISUOMENĘ

03.1.1.
03.1.1.02
03.1.1.03
03.1.1.04
03.1.1.05
03.1.1.08
03.1.1.09
04.
04.1.
04.1.1.
04.1.1.01
04.1.1.08
04.1.1.09
04.1.1.11
04.1.1.12
05.
05.1.
05.1.1.

Dokumentų valdymo ir
bendrųjų reikalų skyrius

-

Dokumentų valdymo ir bendrųjų
reikalų skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir viešosiose įstaigose
reikalų skyrius
Aprūpinimas kompiuterine ir org. technika bei jos priežiūra savivaldybės
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
administracijoje
reikalų skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Programinės įrangos aprūpinimas ir priežiūra savivaldybės administracijoje
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
reikalų skyrius
Viešosios informacijos( įskaitant informaciją apie socialinį dialogą) sklaidos
Atstovas ryšiams su visuomene
Atstovas ryšiams su visuomene (vyriausiasis specialistas)
vykdymas
(vyriausiasis specialistas)
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Savivaldybės įstaigų internetinio ryšio modernizavimas
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
reikalų skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Saugaus duomenų perdavimo užtikrinimas savivaldybės administracijoje
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
reikalų skyrius
Dokumentų valdymo ir bendrųjų
Švietimo įstaigų aprūpinimas IT priemonėmis
Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius
reikalų skyrius
Kaimo ir bendruomenių
KAIMO PLĖTROS PROGRAMA
reikalų skyrius
Kaimo ir bendruomenių reikalų
PLĖTOTI ŽEMĖS ŪKIO INFRASTRUKTŪRĄ
skyrius
Kaimo ir bendruomenių reikalų
Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi
skyrius
Kaimo ir bendruomenių reikalų
Melioracijos priemonių plano vykdymas
Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius
skyrius
Kaimo ir bendruomenių reikalų
Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas
Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius
skyrius
Projekto "Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upelio statinių renovacija"I- Kaimo ir bendruomenių reikalų
Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius
II etapai įgyvendinimas
skyrius
Kaimo ir bendruomenių reikalų Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius, Strateginio planavimo ir
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų įgyvendinimas
skyrius
investicijų skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Utenos regiono VVG strategijos projektų įgyvendinimas
Utenos regiono vietos veiklos grupė
skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės
DIEGTI APLINKOS KOKYBĘ GERINANČIAS SISTEMAS
saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės
Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones
saugos skyrius

05.1.1.01 Miesto sanitarijos darbų vykdymas

Utenos miesto seniūnija

Utenos miesto seniūnija

05.1.1.02 Kaimo sanitarijos darbų vykdymas

Vyžuonų seniūnija

Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,
Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos

05.1.1.03 Komunalinių darbų vykdymas

Utenos miesto seniūnija

Utenos miesto seniūnija

Bešeimininkų ir bepriežiūrių gyvūnų laikinos globos ir priežiūros veiklos
05.1.1.04
organizavimas

Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius

05.1.1.05 Aplinkosauginių priemonių iš kitų šaltinių įgyvendinimas
05.1.1.06 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius
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05.1.1.08

Projekto "Pakuočių atliekų surinkimo sistemos plėtra Utenos rajono
savivaldybėje" įgyvendinimas

05.1.1.09 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone

Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės
saugos skyrius

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius, Utenos regioninis atliekų
tvarkymo centras

05.1.1.10 Rezervuaro teritorijos Utenos r.sav., Užpalių sen., Kaniūkų k. sutvarkymas

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos
Aplinkos
skyriusapsaugos ir civilinės saugos skyrius

Buvusios naftos bazės teritorijos Utenos r.sav., Daugailių sen., Daržinių k.,
05.1.1.11
sutvarkymas

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos
Aplinkos
skyriusapsaugos ir civilinės saugos skyrius

06.

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA

06.1.

PLĖSTI IR MODERNIZUOTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS

06.1.1.

Rengti teritorijų planavimo dokumentus

06.1.1.01 Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos
06.1.1.02 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
06.1.1.03 Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas
06.1.2.

Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą

06.1.2.08 Švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas
06.1.2.09 Savivaldybės įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas

Teritorijų planavimo ir
statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

06.1.2.10 Kaimo gatvių apšvietimo darbai

Vyžuonų seniūnija

Utenos miesto seniūnija, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų,
Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos

06.1.2.11 Miesto gatvių apšvietimo darbai

Utenos miesto seniūnija

Utenos miesto seniūnija

06.1.2.12 Kompensacijos už prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų
06.1.2.14 Biokuro katilų įrengimas
06.1.2.15 Utenos PSPC baseino renovacija

Aplinkos apsaugos ir civilinės
Buhalterinės apskaitos skyrius, Utenos vandenys
saugos skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
skyrius

Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Projektas " Dauniškio kvartalo infrastruktūros sutvarkymas"
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Projektas " Aukštakalnio kvartalo infrastruktūros sutvarkymas"
skyrius
Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir Aplinkos apsaugos ir civilinės
plėtra Utenos mieste
saugos skyrius
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos r. (Jasonių Aplinkos apsaugos ir civilinės
k.)
saugos skyrius
Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos
Teritorijų planavimo ir statybos
mieste
skyrius
Aušros gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios
Teritorijų planavimo ir statybos
gatvės Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant
skyrius
pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste

06.1.2.16 Miesto viešųjų erdvių sutvarkymo darbai

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

06.1.2.17

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

06.1.2.18
06.1.2.20
06.1.2.21
06.1.2.22
06.1.2.23

06.1.2.24 Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas
06.1.2.25 Bešeimininkių statinių nugriovimas
06.1.3.

Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros
plėtrą

06.1.3.01 Kaimo gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, TERP eksploatacija

Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenos, Sudeikių, Užpalių,
Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų
seniūnijos

Teritorijų planavimo ir statybos
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenos miesto seniūnija
skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
Dviračių ir pėsčiųjų takų, jungčių įrengimas
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Utenos miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Utenos miesto darnaus judumo plano parengimas ir priemonių įgyvendinimas
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
skyrius
Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Teritorijų planavimo ir statybos
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
Pramonės rajono pasiekiamumą
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Strateginio planavimo ir
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Utenos mieste
skyrius
investicijų skyrius
Projekto pagal priemonę "Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių
Teritorijų planavimo ir statybos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Strateginio planavimo ir
parko atnaujinimas" įgyvendinimas
skyrius
investicijų skyrius

06.1.3.02 Miesto gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, TERP eksploatacija
06.1.3.05
06.1.3.09
06.1.3.10
06.1.3.13
06.1.3.15
06.1.3.16
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06.1.4.

Organizuoti specialiųjų programų vykdymą

06.1.4.02 Daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas
06.1.4.03 Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas
07.
07.1.
07.1.1.

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO
UŽIMTUMO PROGRAMA
TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMĄ, SIEKIANT UŽTIKRINTI
ŠVIETIMO IR UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĘ
Gerinti ugdymo (-osi) paslaugų kokybę

07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos
07.1.1.03 Sporto įstaigų veiklos išlaidos
07.1.1.04 Švietimo ir sporto įstaigų projektų vykdymas
07.1.1.07 Lengvatinis mokinių pavėžėjimas
07.1.1.12 Mokyklos veiklos išorinis vertinimas
07.1.1.13 Neformalus švietimas, papildantis bendrąjį ugdymą
07.1.1.16 Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose
07.1.1.18 Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas
07.1.1.20 Smurto ir patyčių prevencijos programų vykdymas
07.1.1.21 Ikimokyklinio institucinio ugdymo poreikio tenkinimas
07.1.1.22 STEAM centro įkūrimas
07.1.2.

Vykdyti ir koordinuoti Savivaldybės švietimo ir sporto programas

07.1.2.01 Edukacinių projektų vykdymas
07.1.2.03 Mokinių vasaros poilsio organizavimas
07.1.2.05 Sportinės veiklos projektų įgyvendinimas
07.1.2.06 Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas
Vykdyti ir koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
veiklas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano
07.1.3.01
vykdymas
07.1.3.

07.1.3.02 Suaugusiųjų bendrų kompetencijų ugdymo programų įgyvendinimas
07.1.3.03 Projektų, skatinančių nuolatinį mokymąsi įgyvendinimas

Teritorijų planavimo ir statybos
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, ugdymo įstaigos
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų Buhalterinės apskaitos skyrius, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų
skyrius
skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Švietimo, sporto ir jaunimo
skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, bendrojo ugdymo
reikalų skyrius
mokyklos
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, Švietimo centras
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, Švietimo centras
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, Švietimo centras
reikalų skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, Švietimo centras
reikalų skyrius

08.

KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA

Kultūros skyrius

-

08.1.

VYSTYTI KOKYBIŠKĄ KULTŪRINĘ VEIKLĄ

Kultūros skyrius

-

Kultūros skyrius

-

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius, Utenos Dailės mokykla

Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, stiprinant kultūros įstaigų materialinę
08.1.1.
bazę
Projektas "Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams
08.1.1.07
tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje"
Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti
08.1.2.
galimybes

Kultūros skyrius
Kultūros skyrius, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos
kraštotyros muziejus, Utenos kultūros centras
Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,
Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos

08.1.2.02 Kultūros įstaigų mieste veiklos išlaidos

Kultūros skyrius

08.1.2.03 Kaimo seniūnijų kultūros įstaigų išlaikymo išlaidos

Vyžuonų seniūnija

08.1.2.04 Kultūrinės veiklos projektų finansavimas

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius

08.1.2.05 Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius

08.1.2.06 Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius

08.1.2.07 Paminklotvarkos darbų programos įgyvendinimas

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius

08.1.2.08 Kultūros įstaigų projektų vykdymas

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos
kraštotyros muziejus, Utenos kultūros centras

08.1.2.09 Knygų ir dokumentų fondas

Kultūros skyrius

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
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09.

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

09.1.

OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ
KOKYBĘ BEI PRIEINAMUMĄ

09.1.1.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

09.1.1.01 Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas
09.1.1.02

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Utenos
ligoninėje

09.1.1.04 Parama nustatytų kategorijų gyventojų dantų protezavimui
09.1.1.06 Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas
09.1.2.

Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą

09.1.2.01 Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas
09.1.2.03 Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose vykdymas
09.1.2.04 Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas
09.1.2.05 Sveikatinimo projektų vykdymas
09.1.2.06 Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena
10.

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA

10.1.

UŽTIKRINTI ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ
INTEGRACIJĄ Į BENDRUOMENĘ

10.1.1.

Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims

10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos
10.1.1.02

Lengvatinis (nepasiturinčių, neįgaliųjų, pensinio amžiaus ir pan. ) asmenų
pavėžėjimas

10.1.1.03 Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimas
10.1.1.04 Socialinės paslaugos
10.1.1.05 Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas
10.1.1.07 Vaiko teisių apsauga
10.1.1.08 Jaunimo teisų apsauga
10.1.1.09 Socialinių įstaigų projektų vykdymas
10.1.1.10 Nepasiturinčių asmenų maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos
10.1.1.11 Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos įgyvendinimas
10.1.1.12 Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone
10.1.1.14

Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose
Utenos rajono savivaldybėje

10.1.1.15 Bendruomeninės veiklos stiprinimas
10.1.2.

Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją

10.1.2.01 Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektų įgyvendinimas
10.1.2.02 Neįgaliųjų skatinimas dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose ir akcijose
10.1.2.03 Būsto pritaikymas neįgaliesiems
10.1.2.04 Neįgaliųjų per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas
10.1.3.

Organizuoti socialiai remtinų asmenų aprūpinimą socialiniu būstu

Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
skyrius
Teritorijų planavimo ir statybos
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius
skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, Utenos r. savivaldybės
apsaugos skyrius
visuomenės sveikatos biuras
Socialinių reikalų ir sveikatos
Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, Utenos r. savivaldybės
apsaugos skyrius
visuomenės sveikatos biuras
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
UAB "Utenos autobusų parkas", privatūs vežėjai
skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Utenos miesto seniūnija

Savivaldybės biudžetinės įstaigos, Utenos miesto seniūnija

Strateginio planavimo ir investicijų
Vaiko teisių apsaugos skyrius
skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, Švietimo, sporto ir
apsaugos skyrius
jaunimo reikalų skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Kaimo ir bendruomenių reikalų
Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius, Utenos miesto seniūnija
skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
apsaugos skyrius
Švietimo, sporto ir jaunimo
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius
reikalų skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius

10.1.3.01 Nepasiturinčių asmenų ir šeimų aprūpinimas būstu ir jo plėtra

Turto valdymo skyrius

Turto valdymo skyrius

10.1.3.02 Nepasiturinčių asmenų aprūpinimas būstu ir jo plėtra (seniūnijose)

Vyžuonų seniūnija

Turto valdymo skyrius, kaimo seniūnijos

10.1.3.03 Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose

Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

10.1.3.04 Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje

Turto valdymo skyrius

Turto valdymo skyrius
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10.1.4.

Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą

10.1.4.01 Socialinės paramos mokiniams mokėjimas ir administravimas
10.1.4.02 Šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas
10.1.4.03 Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas
10.1.4.04 Socialines išmokos ir kompensacijos
10.1.4.05 Vienkartinė, periodinė materialinė parama
10.1.4.06 Parama šeimynoms
10.1.4.07 Asmens palaikų laidojimo organizavimas

10.1.5.

Sukurti šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą ir gauti
reikiamą pagalbą Utenos rajono savivaldybėje

10.1.5.01 Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jaunai šeimai veiklų įgyvendinimas

Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius

-

Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos skyrius

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius, Turto valdymo skyrius, Švietimo, sporto ir jaunimo
reikalų skyrius, Utenos verslo informacijos centras
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4. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ PRIEMONĖS, JŲ
LĖŠŲ POREIKIS IR MATAVIMO RODIKLIAI
Struktūra
Nr.
01.

Pavadinimas
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA

Planuojamos lėšos 2018-2020 m. (Eur)

Terminas
Pradžia
kasmet

Pabaiga

Fin.
Šaltinis

kasmet

2018 m.
5.647.833,5

2019 m.
5.669.232,5

2020 m.

Matavimo rodikliai 2018-2020 m.
Pavadinimas

01.1.1.

VYKDYTI SAVIVALDYBEI PRISKIRTAS FUNKCIJAS

Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

kasmet

kasmet

kasmet

5.647.833,5

kasmet

5.669.232,5

Reikšmė

Tipas
2018

2019

2020

30

30

30

5.583.900,0
Mokymuose dalyvavę darbuotojai

01.1.

Vnt.

5.583.900,0

5.535.751,0

5.575.900,0

N

56.300,0

56.300,0

56.300,0

B

2.300.000,0

2.300.000,0

2.300.000,0

%

Bazinis-stabilizuoti

“Vieno langelio“ principu
aptarnautų, raštu besikreipusių
klientų skaičius

vnt.

Bazinis-didinti

15000

15000

15000

Nusiskundimų skaičius

vnt.

Bazinis-mažinti

10

9

8

Administracinės išlaidos

%

Bazinis-stabilizuoti

10

10

10

5.583.900,0

01.1.1.01

Administracijos veiklos išlaidos

kasmet

kasmet

01.1.1.02

Miesto seniūnijos veiklos išlaidos

kasmet

kasmet

B

96.000,0

96.000,0

96.000,0

Dirbančių etatų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

4

4

4

01.1.1.03

Seniūnijų veiklos išlaidos

kasmet

kasmet

B
N

650.000,0
12.000,0

650.000,0
12.000,0

650.000,0
12.000,0

Dirbančių etatų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

112

112

112

01.1.1.04

Tarybos narių veiklos išlaidos

kasmet

kasmet

B

77.600,0

77.600,0

77.600,0

Kanceliarinių prekių/transporto
išlaidos per mėn.

Eur/mėn. Bazinis-stabilizuoti

260

260

260

%

Bazinis-didinti

100

100

100

01.1.1.05

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos

kasmet

kasmet

B

72.000,0

72.000,0

72.000,0

Finansinio audito rekomendacijų
įgyvendinimas

01.1.1.06

Paskolų grąžinimas

kasmet

kasmet

B

583.900,0

600.000,0

600.000,0

Savivaldybės įsiskolinimo dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

45

45

45

01.1.1.07

Palūkanų už paskolas mokėjimas

kasmet

kasmet

B

122.000,0

122.000,0

122.000,0

Palūkanų už paskolą sumokėjimo
procentas

%

Bazinis-stabilizuoti

1

1

1

01.1.1.08

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

kasmet

kasmet

D

600,0

600,0

600,0

01.1.1.09

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti (seniūnijos)

kasmet

kasmet

D

75.844,0

80.000,0

80.000,0

01.1.1.10

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

kasmet

kasmet

D

139.400,0

140.000,0

140.000,0

B

5.500,0

5.500,0

5.500,0

01.1.1.11

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui

kasmet

kasmet

D

600,0

600,0

600,0

kasmet

D
B

8.000,0
9.910,0

8.000,0
10.000,0

8.000,0
10.000,0

Patikrinimų skaičius

B

19.626,0

21.000,0

21.000,0

Gimimo akto įrašo sudarymas

01.1.1.12

01.1.1.13

01.1.1.15

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Civilinės būklės aktų registravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas (seniūnijos)

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

Perduotų duomenų skaičius

Įvykdyta/neįvykdyta

100

100

100

Dirbančių etatų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

9,00

9,00

9,00

Dirbančių etatų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

6,0

6,0

6,0

%

Bazinis-stabilizuoti

100

100

100

%

Perduota informacija registrui

D

28.100,0

28.100,0

28.100,0

Santuokos sudarymo įrašo
sudarymas
Santuokos nutraukimo įrašo
sudarymas
Mirties akto įrašo sudarymas

B

4.700,0

4.700,0

4.700,0

Deklaruotų gyventojų skaičius

proc.

Bazinis-stabilizuoti

95

95

95

d.d.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

2

2

d.d.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

2

2

d.d.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

2

2

d.d.

Įvykdyta/neįvykdyta

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

2

2

2

13440

13000

12500
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01.1.1.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas

kasmet

kasmet

01.1.1.17

Mobilizacijos administravimas

kasmet

kasmet

01.1.1.18

Civilinės saugos organizavimas

kasmet

kasmet

01.1.1.19

01.1.1.20

01.1.1.21

01.1.1.22

01.1.1.23

01.1.1.24

Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas

Darbo sauga

Priešgaisrinė sauga

Pirminė teisinė pagalba

Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas

Prevencijos programos vykdymas

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

D

10.500,0

11.000,0

11.000,0

B

6.300,0

6.300,0

6.300,0

D

8.000,0

8.000,0

8.000,0

D

15.644,0

16.000,0

16.000,0

B

13.114,0

13.500,0

14.000,0

D

700,0

0,0

0,0

B

8.000,0

8.000,0

8.000,0

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

Peržiūrėta dokumentacija

vnt.

Įgyvendintų priemonių dalis
Sprendimų skaičius

%

vnt.

27613

27300

27000

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

Bazinis-didinti

90

90

90

Bazinis-stabilizuoti

1
100

100

Savivaldybės darbuotojų darbų
saugos instruktavimas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

Darbo vietos, kuriose yra atliktas
profesinės rizikos vertinimas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

Darbuotojai, privalomai pasitikrinę
sveikatą

%

Įvykdyta/neįvykdyta

D

783.094,0

800.000,0

800.000,0

Savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos ugniagesių komandų
(UK) skaičius

B

146.000,0

150.000,0

150.000,0

Pritraukti žmonių savanoriųugniagesių veiklai organizuoti

asm.sk. Įvykdyta/neįvykdyta

D

8.200,0

9.000,0

9.000,0

Suteikta pirminės teisinės pagalbos

B

1.300,0

2.000,0

2.000,0

D

35.834,0

36.000,0

36.000,0

B

7.400,0

7.500,0

7.500,0

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

Deklaruotų gyventojų skaičius

B

93.385,0

95.000,0

100.000,0

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

100

100

100

100

6

6

6

3

3

3

asm.sk. Bazinis-stabilizuoti

670

670

670

Surašytas antrinės teisinės pagalbos
asm.sk. Bazinis-stabilizuoti
prašymas

190

190

190

Išnagrinėtų prašymų pateikti
archyvinius dokumentus skaičius

%

Bazinis-didinti

95

95

95

Priešgaisrinės saugos įgyvendintų
priemonių dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

100

100

Policijos prevencijos įgyvendintų
priemonių dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

100

100

100

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

500

500

500

%

01.1.1.25

Reprezentacija

kasmet

kasmet

B

68.000,0

70.000,0

72.000,0

Originalūs, Uteną
reprezentuojantys suvenyrai

01.1.1.26

Direktoriaus rezervas

kasmet

kasmet

B

10.000,0

10.000,0

10.000,0

Patenkintų paraiškų procentas

Bazinis-stabilizuoti

95

95

95

01.1.1.27

Savivaldybių asociacijos nario mokestis

kasmet

kasmet

B

9.500,0

10.000,0

10.000,0

Laiku sumokėtas mokestis

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

12

5

5

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

30

20

20

30

35

kasmet

kasmet

B

30.000,0

20.000,0

20.000,0

Atliktų vertinimų skaičius
Teisiškai įregistruotų objektų
skaičius

Valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti

2016

kasmet

D

1.200,0

1.200,0

1.200,0

Sprendimų skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas

2017

kasmet

D

4.900,0

5.000,0

5.000,0

Asmenų, kurių būklę peržiūrėjo
komisija, skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

26

01.1.1.28

Turto vertinimo ir teisinės registracijos atlikimas

01.1.1.29
01.1.1.30

53

01.1.1.31

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas

01.1.2.

Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą

01.1.2.03

01.1.2.06
01.1.3.

2017

kasmet

kasmet

kasmet

Kokybės ir planavimo sistemos užtikrinimas ir valdymas

2016

kasmet

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono
savivaldybėje (I-II etapai)

2017

2019

Mažinti gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą

kasmet

LRVB

12.600,0

13.000,0

13.500,0

112.082,5

93.332,5

0,0

B

18.750,0

0,0

0,0

B

14.000,0

14.000,0

ES

79.332,5

79.332,5

0,0

0,0

kasmet

Vaikų, gavusių koordinuotą
pagalbą, skaičiaus nuo visų vaikų,
svarstytų savivaldybės Vaiko
gerovės komisijoje dėl vaiko
minimalios ar vidutinės priežiūros
priemonių skyrimo, procentinė dalis

%

Įvykdyta/neįvykdyta

10

15

20

Vykdant Vaiko minimalios
priežiūros priemones bei teikiant
kompleksinę pagalbą vaikui ir jo
šeimai, kai vaikui paskirta minimali
priežiūros priemonė, įtrauktų
nevyriausybinių organizacijų
skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

2

3

ISO ir QPR sistemų atnaujinimas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

Projekto įgyvendinimas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

50

50

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

3

3

3

Skelbiamus savivaldybės teisės
aktus aktualizuoti teisės aktų
paieškos sistemoje Litlex

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

100

100

Savivaldybės teisės aktus, kurių
skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai,
skelbti savivaldybės interneto
svetainėje, o norminius teisės aktus
ir Teisės aktų registre

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

100

100

Utenos rajono savivaldybės
administracinės naštos mažinimo
priemones įtraukti į savivaldybės
tarybai teikiamo tvirtinti Strateginio
veiklos plano projektą

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

Informaciniai pranešimai
elektroninės sklaidos priemonėse
(savivaldybės internetinėje
svetainėje, socialiniuose tinkluose)

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

4

4

4

Įvertintų teisės aktų projektų
skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

45

45

45

Pateikta informacija centralizuoto
vidaus audito skyriui

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

2

2

Organizuoti ir atlikti apklausą
(savivaldybės interneto svetainėje)
asmenų, kurie kreipiasi į
savivaldybės administraciją dėl
paslaugų suteikimo

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

0,0
Administracinę naštą mažinančių
pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų
skaičius

01.1.3.1

01.1.3.2

Teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo
aspektu atlikimas

Administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė

2015

2015

kasmet

kasmet

B

B

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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02.

EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO
VEIKSMŲ PROGRAMA

kasmet

kasmet

1.244.960,0

1.532.700,0

1.398.100,0
Parodų, kuriose pristatomas
Utenos rajono potencialas ir
galimybės, skaičius
Verslumo lygis

02.1.

FORMUOTI VERSLO IR TURIZMO PARAMOS SISTEMĄ

kasmet

kasmet

1.244.960,0

1.532.700,0

Nedarbo lygis
Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką

kasmet

kasmet

02.1.1.01

Dalyvavimas Euroregiono ,,Ežerų kraštas" projektuose ir veiklose

kasmet

kasmet

B

873.860,0

1.161.600,0

1.027.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

02.1.1.03

Verslo programų ir projektų rėmimas

Galimybių studijų, investicijų projektų ir pan. rengimas

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

B

B

131.860,0

82.000,0

132.000,0

85.000,0

įm.sk/
Bazinis-stabilizuoti
1000gyv.

5

5

5

18,3

18,5

18,7

132.000,0

85.000,0

vnt.

Bazinis-didinti

968

978

988

%

Bazinis-mažinti

9,2

9,1

9,0

Dalyvavimas projektuose

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

5

5

2

Euroregiono partneriai
(savivaldybės)

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

31

31

31

val./metus Bazinis-stabilizuoti

130

130

130

vnt./metus Bazinis-stabilizuoti

100

100

100

val./metus Bazinis-stabilizuoti

100

100

100

vnt./metus Bazinis-stabilizuoti

150

150

150

val./metus Bazinis-stabilizuoti

120

120

120

VIC suteikų konsultacinių valandų
skaičius
VIC organizuotų mokymų dalyvių
skaičius
VIC organizuotų mokymų valandų
skaičius
VIC organizuotų sklaidos renginių
dalyvių skaičius
VIC organizuotų sklaidos renginių
valandų skaičius

02.1.1.02

Įvykdyta/neįvykdyta

1.398.100,0
Veikiantys ūkio subjektai metų
pradžioje

02.1.1.

vnt.

Priemonių, skirtų skatinti tiesiogines
investicijas į Utenos rajoną
vnt./metus
sukūrimas. Investicinių paketų
parengimas

Bazinis-stabilizuoti

9

3

2

Metodinės-techninės pagalbos
teikimas verslą pradedantiems
asmenims. Įmonių steigimas

vnt./metus

Bazinis-stabilizuoti

20

20

20

Konsultacijų teikimas asmenims,
planuojantiems pradėti verslą,
neutralus lyties aspektu ir kitais
nediskriminavimo pagrindais

vnt./metus

Bazinis-stabilizuoti

150

150

150

"Taurapilio" kūrybinių industrijų
rezidentų skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

9

9

9

Galimybių studijų skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

Investicijų projektų, tyrimų, studijų,
planų parengimas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

3

3

3
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Projektas "Social inclusion of
elderly people"

02.1.1.04

Projektų bendrafinansavimas

kasmet

kasmet

B

B

02.1.1.07

Turizmo programų ir projektų rėmimas

2012

02.1.1.11

02.1.1.12

02.1.1.13

02.1.1.16

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa
Turizmo plėtros projektų įgyvendinimas
Latvijos-Lietuvos ir Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programų projektų įgyvendinimas
Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos
projektų įgyvendinimas
Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai- informavimo apie lankytinas vietas
stiprinimas ženklinimo priemonėmis

2014
kasmet

2017

2017

2017

86.300,0

150.000,0

90.000,0

100.000,0

90.000,0

kasmet
P

02.1.1.10

200.000,0

kasmet

B

4.600,0

50.000,0

5.000,0

5.000,0

50.000,0

50.000,0

B

10.000,0

10.000,0

ES

50.000,0

50.000,0

B

10.000,0

10.000,0

ES

90.000,0

90.000,0

kasmet

2022

2022

2019

B

10.000,0

40.000,0

40.000,0

ES

90.000,0

360.000,0

360.000,0

B

20.000,0

12.690,0

ES

194.100,0

71.910,0

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

70

Projektas "Turizmo e-rinkodaros
priemonių taikymas Rytų
Aukštaitijos žinomumui ir
lankomumui didinti"

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

Projektas "Utenos regione
išsaugoto gamtos ir sukurto
kultūros vertybių paveldo
lankomumo ir žinomumo didinimas"

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

Utenos miesto vietos veiklos
grupės 2016-2022 m. vietos
plėtros strategijos administravimas

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

100

100

Praktinių mokymų ciklas ir
renginiai, skirti skatiniti institucijų
bendradarbiavimą ir stiprinti
darbuotojų gebėjimus

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

60

100

Projektas "The business of future"

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

50

100

Projektas "Sinerginės saugumo
platformos sukūrimas Lietuvos ir
Latvijos pasienyje"

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

90

100

Parengti nauji turistiniai maršrutai

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

2

2

Turizmo informacijos centro
lankytojų skaičius

vnt.

Bazinis-didinti

9050

9100

9150

Išleista informacinių lankstinukų
lietuvių, latvių, vokiečių, rusų ir
anglų kalbomis

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

3

3

3

Suorganizuota ekskursijų po
Utenos kraštą

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

10

10

10

Patenkintų paraiškų skaičius

%

Bazinis-stabilizuoti

90

90

90

100

100

Projektų įgyvendinimas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

Projektų įgyvendinimas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

Įgyvendinti projektai

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

10

10

Įgyvendintas projektas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

1
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02.1.2.

02.1.2.01

Teikti paramą specializuotoms įmonėms

Keleivių pervežimo išlaidų (subsidijų) finansavimas

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

371.100,0

B

350.100,0

371.100,0

350.100,0

371.100,0

350.100,0

Nutrauktų reisų dalis nuo bendro
reisų skaičiaus vietinio susisiekimo
maršrutuose (mieste)
Nutrauktų reisų dalis nuo bendro
reisų skaičiaus vietinio susisiekimo
maršrutuose (tarpmiescio)
Nutrauktų reisų dalis nuo bendro
reisų skaičiaus vietinio susisiekimo
maršrutuose (priemiestyje)

%

Bazinis-mažinti

0,2

0,2

0,1

%

Bazinis-mažinti

0,6

0,6

0,5

%

Bazinis-mažinti

0,7

0,7

0,6

02.1.2.02

Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas

kasmet

kasmet

B

15.000,0

15.000,0

15.000,0

Paslaugos gavėjų skaičius

asm.sk. Bazinis-stabilizuoti

2000

2000

2000

02.1.2.03

Lavonų pervežimo paslaugų išlaidų kompensavimas

kasmet

kasmet

B

6.000,0

6.000,0

6.000,0

Pervežimo paslauga

asm.sk. Bazinis-stabilizuoti

60

60

60

03.

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

kasmet

kasmet

271.800,0

275.100,0

278.100,0
3

3

3

savivaldybės
Bazinis-didinti
padalinių/įs
taigų sk.

5

5

5

įstaigų sk. Bazinis-didinti

5

5

5

Informaciniai sluoksniai
interaktyviuose žemėlapiuose (GIS
ir REGIA)

03.1.

KURTI INFORMACINĘ VISUOMENĘ

Viešųjų el. paslaugų sklaida
kasmet

kasmet

271.800,0

275.100,0

278.100,0
El. duomenų mainai tarp
savivaldybės, padalinių, įstaigų ir
valstybės institucijų

03.1.1.

Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir įstaigose, didinant
veiklos efektyvumą

kasmet

kasmet

03.1.1.02

Aprūpinimas kompiuterine ir org. technika bei jos priežiūra savivaldybės
administracijoje

kasmet

kasmet

03.1.1.03

03.1.1.04

Programinės įrangos aprūpinimas ir priežiūra savivaldybės administracijoje

Viešosios informacijos (įskaitant informaciją apie socialinį dialogą) sklaidos
vykdymas

271.800,0

275.100,0

278.100,0

47.200,0

50.000,0

50.000,0

Kompiuterinė technika
B

Org.technika
Taikomoji programinė įranga
kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

B

B

67.800,0

80.000,0

70.000,0

80.000,0

70.000,0

80.000,0

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

%

Bazinis-stabilizuoti

20

20

20

%

Bazinis-didinti

10

10

10

vartotojų
Bazinis-didinti
sk.

40

20

40

Sisteminė įranga

%

Bazinis-didinti

10

10

10

Viešos apklausos

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

Sutarčių su viešinimo paslaugų
teikėjais, skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

6

6

7

Informacijos savivaldybės
svetainėje ir Facebook paskyroje
atnaujinimas

%

Bazinis-stabilizuoti

100

100

100

kasmet

kasmet

B

9.400,0

9.600,0

9.600,0

Internetinės prieigos
modernizavimas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

100

100

Saugaus duomenų perdavimo užtikrinimas savivaldybės administracijoje

2017

kasmet

B

60.400,0

62.000,0

65.000,0

Duomenų perdavimas saugiame
valstybiniame duomenų perdavimo
tinkle (SVDPT)

%

Bazinis-stabilizuoti

100

100

100

Kompiuterinė technika

%

Bazinis-stabilizuoti

40

10

10

Švietimo įstaigų aprūpinimas IT priemonėmis

2017

kasmet

B

7.000,0

3.500,0

3.500,0
Programinė įranga

%

Bazinis-stabilizuoti

20

10

10

03.1.1.05

Savivaldybės įstaigų internetinio ryšio modernizavimas

03.1.1.08

03.1.1.09
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04.

04.1.

04.1.1.

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA

PLĖTOTI ŽEMĖS ŪKIO INFRASTRUKTŪRĄ

Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

1.237.400,0

kasmet

1.237.400,0

kasmet
B

04.1.1.01

Melioracijos priemonių plano vykdymas

04.1.1.08 Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas

04.1.1.09

Projekto "Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upelio statinių renovacija"III etapas įgyvendinimas

kasmet

kasmet

2014

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų įgyvendinimas

2016

Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos projektų įgyvendinimas

2018

2.220.000,0

1.237.400,0

1.368.000,0

2.220.000,0

200.000,0

200.000,0

200.000,0

kasmet

2021

Stambių ūkių skaičiaus augimas

%

Bazinis-didinti

1

1

1

Ūkiai, dalyvaujantys Lietuvos
kaimo plėtros 2014-2020 m.
programoje

%

Bazinis-didinti

5

5

5

Melioruotų plotų ir sistemų
sutvarkymas

km

Įvykdyta/neįvykdyta

20

20

20

Melioracijos įrenginių priežiūros ir
remonto darbai

vnt

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

km

Įvykdyta/neįvykdyta

20

20

20

I

0,0

0,0

100.000,0

Prašymų tenkinimas

vnt

Įvykdyta/neįvykdyta

5

6

7

D

350.000,0

350.000,0

350.000,0

Hidrotechninių statinių apžiūra

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

2

2

Asmenų prašymų tenkinimas,
vykdant kaimo plėtros rėmimo
programą

%

Bazinis-didinti

20

25

30

1

B

67.400,0

68.000,0

70.000,0

Žemdirbių šventės organizavimas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

Gerosios praktikos seminaro
žemdirbiams organizavimas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

Išvykos į parodas ir seminarus

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

Dalyvavimas konkurse"Metų ūkis".

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

3

3

3

%

Projekto vykdymas

1

B

20.000,0

0,0

300.000,0

Parengtas techninis projektas

ES

0,0

0,0

900.000,0

Įgyvendinto projekto dalis

90.000,0

90.000,0

2020

ES

04.1.1.12

1.368.000,0

2.220.000,0

kasmet

B
04.1.1.11

1.368.000,0

360.000,0

360.000,0

B

25.000,0

50.000,0

50.000,0

ES

125.000,0

250.000,0

250.000,0

2022

1
1

30

Parko g. Vyžuonėlių kaime
rekonstravimas

%

Projekto vykdymas

20

100

Utenos seniūnijos administracinio
pastato Vaikutėnų kaime vidaus
patalpų sutvarkymas

%

Projekto vykdymas

25

100

Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų
svarbių vietos bendruomenei
pažinimas ir plėtra pritaikant
inovacijas

%

Projekto vykdymas

30

100

Pėsčiųjų dviračių tako Voverynės
vns. -Utena atnaujinimas

%

Projekto vykdymas

100

Viešosios infrastruktūros prie
Krokulės šaltinio sukūrimas

%

Projekto vykdymas

10

100

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

2

Įgyvendintas projektas

2

59

05.

05.1.

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

DIEGTI APLINKOS KOKYBĘ GERINANČIAS SISTEMAS

kasmet

kasmet

kasmet

2.797.987,0

kasmet

05.1.1.

Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones

kasmet

kasmet

05.1.1.01

Miesto sanitarijos darbų vykdymas

kasmet

kasmet

05.1.1.02

Kaimo sanitarijos darbų vykdymas

kasmet

kasmet

05.1.1.03

Komunalinių darbų vykdymas

kasmet

05.1.1.04

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinos globos ir priežiūros veiklos
organizavimas

kasmet

2.797.987,0

2.156.400,0

2.156.400,0

99

Kaimo sanitarijos darbų vykdymas

ha

Bazinis-stabilizuoti

195

195

195

Miesto sanitarijos darbų vykdymas

ha

Bazinis-stabilizuoti

265

265

265

Aplinkos kokybės stebėsena

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

1.000.000,0

1.000.000,0

1.000.000,0

Dirbančių etatų skaičius

4

4

4

334.367,0

340.000,0

340.000,0

Dirbančių etatų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

46

46

46

kasmet

B

582.300,0

600.000,0

600.000,0

Komunalinio ūkio tvarkymo išlaidų
dalis 1 miesto gyventojui

Eur

Bazinis-stabilizuoti

21,10

21,10

21,10

Bešeimininkių gyvūnų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

1000

1000

1000

kasmet

B

51.700,0

51.700,0

51.700,0

%

Bazinis-didinti

60

61

62

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

Įgyvendinta tekstilės projekto dalis

%

Įvykdyta/neįvykdyta

30

70

Įgyvendinta asbesto projekto dalis

%

Įvykdyta/neįvykdyta

30

70

Įgyvendintų priemonių dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

90

90

Įgyvendintas projektas

vnt

Įvykdyta/neįvykdyta

1

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

27.300,0

28.700,0

05.1.1.06

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas

kasmet

kasmet

SA

136.000,0

136.000,0

05.1.1.08

Projekto "Pakuočių atliekų surinkimo sistemos plėtra Utenos rajono
savivaldybėje" įgyvendinimas

2016

2018

V

49.610,0

05.1.1.09

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone

2016

2018

2017

97

B

V

Buvusios naftos bazės teritorijos Utenos r.sav., Daugailių sen., Daržinių k.,
sutvarkymas

96

B

kasmet

05.1.1.11

Bazinis-stabilizuoti

3.091.242,0

kasmet

2017

%

2.156.400,0

Aplinkosauginių priemonių iš kitų šaltinių įgyvendinimas

Rezervuaro teritorijos Utenos r.sav., Užpalių sen., Kaniūkų k. sutvarkymas

3.091.242,0

Visuotinumo principo įdiegimas
atliekų tvarkymo srityje

2.797.987,0

05.1.1.05

05.1.1.10

3.091.242,0

2020

2020

B

92.506,5

ES

524.203,5

136.000,0

B

45.489,0

ES

864.295,0

B

2.687,0

ES

51.071,0

Savininkams grąžintų bepriežiūrių
gyvūnų sk.
Įgyvendinta pesticidų projekto dalis

asm.sk. Įvykdyta/neįvykdyta

90

60

06.

06.1.

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA

PLĖSTI IR MODERNIZUOTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS

kasmet

kasmet

kasmet

12.451.236,5

kasmet

06.1.1.

Rengti teritorijų planavimo dokumentus

kasmet

kasmet

06.1.1.01

Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos

kasmet

kasmet

12.451.236,5

B

12.627.271,4

12.627.271,4

9.931.000,0

9.931.000,0

505.000,0

509.000,0

519.000,0

286.000,0

290.000,0

300.000,0

Vietinės reikšmės viešųjų kelių dalis
su asfalto danga

%

Bazinis-stabilizuoti

7,68

7,68

7,68

Miesto gatvių dalis su asfalto danga

%

Bazinis-didinti

77,36

77,36

77,36

Likviduotų avarinių situacijų
infrastruktūros objektuose skaičius
Būstų, kurie prisijungę prie
centralizuotų vandens tiekimo
tinklų, skaičiaus pokytis
Būstų, kurie prisijungę prie
centralizuotų nuotekų tinklų,
skaičiaus pokytis

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

5

5

5

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

0,5

0,5

0,5

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

0,5

0,5

0,5

Parengti techniniai projektai

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

18

18

18

Parengti detalieji planai

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

Parengti specialieji planai

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

Parengti bendrieji planai

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

100

100

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

10

10

10

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

11

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

10

10

10

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

10

10

10

Laiku išduoti statybos leidimai
06.1.1.02

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

kasmet

kasmet

B

112.000,0

112.000,0

112.000,0

Žemės sklypų suformavimas
susisiekimo komunikacijoms
Žemės sklypų suformavimas žemės
valdytojams (už nuosavybės teisę
valdyti žemę mieste)
Žemės sklypų
formavimo/pertvarkymo projektų
rengimas

06.1.1.03

Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas

2012

kasmet

ZE

7.000,0

7.000,0

7.000,0

B

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Parengtos kadastrinės bylos
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06.1.2.

Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą

kasmet

kasmet

9.386.236,5

8.860.582,4

6.603.000,0

2.300.000,0

2.000.000,0

2.000.000,0

Sutvarkyti objektai
B

06.1.2.08

Švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas

kasmet

kasmet

LRVB

230.000,0

I

50.000,00

30

50

20

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

30

50

20

20.000,0

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

1260

1260

1260

500.000,0

500.000,0

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius

vnt.

Bazinis-didinti

2868

2868

2868

8.000,0

8.000,0

8.000,0

Namų ūkiai, kuriems
kompensuotas prisijungimas prie
tinklų

%

Bazinis-stabilizuoti

98

98

98

150.000,0

470.000,0

Įrengta biokuro katilinė

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

7

1.000.000,0

Įrengtas SPA centras
Modernizuotas baseinas

vnt.
vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta
Įvykdyta/neįvykdyta

Ligoninės teritorijos sutvarkymas

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

33

33

Utenos miesto kapinių išplėtimas

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

50

50

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

3

3

3

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

3

3

3

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

%

Įvykdyta/neįvykdyta

50

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

Įgyvendintas projektas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

50

Įrengta gatvė

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

Atnaujinta miesto apšvietimo
sistemos dalis

%

Įvykdyta-neįvykdyta

33

Nugriautų statinių skaičius

vnt.

Įvykdyta-neįvykdyta

10

Kaimo gatvių apšvietimo darbai

kasmet

kasmet

B

65.000,0

65.000,0

06.1.2.11

Miesto gatvių apšvietimo darbai

kasmet

kasmet

B

500.000,0

06.1.2.12

Kompensacijos už prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų

2011

2018

B

06.1.2.14

Biokuro katilų įrengimas

2012

2019

B
B

620.000,0

700.000,0

1.000.000,0

200.000,0

Žaidimų ir poilsio aikštelių
įrengimas

2018

KT

375.000,00

375.000,00

06.1.2.17

Projektas " Dauniškio kvartalo infrastruktūros sutvarkymas"

2015

2018

B

110.000,0

06.1.2.18

Projektas "Aukštakalnio kvartalo dalies infrastruktūros sutvarkymas"

2017

2019

B

300.000,0

06.1.2.20

Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir
plėtra Utenos mieste

2016

2018

KT

128.660,5

ES

729.076,0

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos r. (Jasonių
k.)

ES

600.000,0

200.000,0

2017

KT

150.000,0

50.000,0

06.1.2.22

Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos
mieste

2017

2019

ES

462.700,0

B

107.800,0

Aušros gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios
gatvės Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant
pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste

ES

380.000,0

06.1.2.23

2017

2019
KPPP

350.000,0

06.1.2.24

Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

2016

2020

06.1.2.25

Bešeimininkių statinių nugriovimas

2018

2020

375.000,00

200.000,0

2019

KT

Įvykdyta/neįvykdyta

30

06.1.2.10

06.1.2.21

proc.

30

2.000.000,0

B

50

Įvykdyta/neįvykdyta

1

2.000.000,0

2014

50

proc.

30

2.000.000,0

Miesto viešųjų erdvių sutvarkymo darbai

18

Bazinis-stabilizuoti

B

06.1.2.16

18

Įvykdyta/neįvykdyta

kasmet

2019

18

vnt.

kasmet

2015

Bazinis-stabilizuoti

vnt.

Savivaldybės įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas

Utenos PSPC baseino renovacija (SPA centro įrengimas)

vnt.

Sutvarkyti objektai

06.1.2.09

06.1.2.15

Rekonstruotas Krašuonos
progimnazijos stadionas
Modernizuotas vaikų lopšelisdarželis "Pasaka"
Modernizuotas vaikų lopšelisdarželis "Šaltinėlis"
Dalinis "Vyturių" progimnazijos
sutvarkymas

500.000,0
500.000,0

B

9.387,36

ES

53.195,04

500.000,0

Dauniškio parko prieigų viešųjų
erdvių gerinimas
Sutvarkyta kvartalo dalies
infrastruktūra
Sutvarkyta kvartalo dalies
infrastruktūra

1
1
33

50

1

50

33
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06.1.3.

Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros
plėtrą

kasmet

kasmet

06.1.3.01

Kaimo gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, TERP eksploatacija

kasmet

kasmet

2.560.000,0

3.121.689,0

2.717.000,0

B

300.000,0

300.000,0

300.000,0

KPPP

260.000,0

260.000,0

260.000,0

B

500.000,0

500.000,0

Prižiūrimų kelių ilgis

km

Bazinis-stabilizuoti

500.000,0

Sutvarkyta miesto gatvių/gatvių
atkarpų/susisiekimo komunikacijų

vnt.

858,82

858,82

858,82

Įvykdyta/neįvykdyta

10

10

10

06.1.3.02

Miesto gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, TERP eksploatacija

kasmet

kasmet

KPPP

390.000,0

390.000,0

390.000,0

Įrengta Aukštaičių gatvė

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

06.1.3.05

Dviračių ir pėsčiųjų takų, jungčių įrengimas

kasmet

kasmet

KPPP

50.000,0

50.000,0

50.000,0

Įrengta pėsčiųjų tako atkarpa

km

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

06.1.3.09

Utenos miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas

2016

kasmet

B

650.000,0

650.000,0

650.000,0

Sutvarkyta gatvių/gatvių atkarpų

km

Įvykdyta/neįvykdyta

12

12

12

06.1.3.10

Utenos miesto darnaus judumo plano parengimas ir priemonių įgyvendinimas

2016

2020

Įgyvendintas plano priemonių
paketas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

Prieigų sk.

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

3

Įsigyta autobusų

Vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

4

Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti
Pramonės rajono pasiekiamumą

2016

06.1.3.15

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Utenos mieste

2017

2020

06.1.3.16

Projekto pagal priemonę "Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių
parko atnaujinimas" įgyvendinimas

2018

2019

2018

2018

06.1.3.13

06.1.3.17 Ežero g. Utenoje rekonstravimas

2020

06.1.4.

Organizuoti specialiųjų programų vykdymą

2013

2017

06.1.4.02

Daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas

2013

kasmet

06.1.4.03

Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas

2012

2020

B

85.000,0

ES

482.000,0

B

12.644,0

ES
B
ES
B

71.645,0
11.000,0
62.500,0
122.085,0

ES

691.815,0

B

90.000,0

I

320.000,0
0,0

136.000,0

92.000,0

0,0

0,0

0,0

LRVB

122.400,0

82.800,0

B

13.600,0

9.200,0

B

Įrengta gatvė

%

Įvykdyta/neįvykdyta

Prižiūrimų modernizuojamų
daugiabučių skaičius

vnt

Įvykdyta/neįvykdyta

Įgyvendinti projektai

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

100

14

10

10

1

1
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07.

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO
UŽIMTUMO PROGRAMA

kasmet

kasmet

17.505.197,9

16.937.365,1

16.791.365,1
Mokymosi sėkmingumas

07.1.

07.1.1.

Pagal privalomąsias ugdymo
programas nesimokančių vaikų 716 metų amžiaus, skaičius
Neformaliojo švietimo veiklose
dalyvaujančių mokinių dalis
Parengta įvairaus amžiaus Lietuvos
rinktinės narių

TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMĄ, SIEKIANT UŽTIKRINTI
ŠVIETIMO IR UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĘ

Gerinti ugdymo (-osi) paslaugų kokybę

kasmet

kasmet

16.645.997,9

16.072.265,1

15.926.265,1

B

6.498.909,0

6.500.000,0

6.500.000,0

K

7.140.100,0

7.200.000,0

7.250.000,0

N

07.1.1.01

Švietimo įstaigų veiklos išlaidos

kasmet

kasmet

P

R

07.1.1.03

Sporto įstaigų veiklos išlaidos

kasmet

kasmet

23.900,0

729.100,0

147.000,0

25.000,0

750.000,0

155.000,0

29.000,0

Vidutinis kaimo mokinių skaičius
klasės komplektui
Vidutinis miesto mokinių skaičius
klasės komplektui

%

Bazinis-didinti

98

98

98

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

0

0

0

proc.

Bazinis-stabilizuoti

55

58

60

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

6

7

8

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

10,8

10,5

10

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

24,7

24,4

24,1

Mokinių, tenkančių vienam
mokytojui, skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

9,6

10

10,5

Mokyklų skaičius dalyvavusių
daugiau nei 1 projekte

vnt.

Bazinis-didinti

20

20

20

780.000,0

166.000,0

B

412.000,0

500.000,0

500.000,0

N

4.200,0

6.000,0

6.000,0

P

46.500,0

46.500,0

46.500,0

R

19.000,0

19.000,0

18.000,0

07.1.1.04

Švietimo ir sporto įstaigų projektų vykdymas

kasmet

kasmet

B

2.000,0

2.000,0

2.000,0

07.1.1.07

Lengvatinis mokinių pavėžėjimas

kasmet

kasmet

B

294.400,0

294.400,0

294.400,0

07.1.1.12

Mokyklos veiklos išorės vertinimas

kasmet

kasmet

K

0,0

0,0

0,0

07.1.1.13

Neformalus švietimas, papildantis bendrąjį ugdymą

kasmet

kasmet

K

70.200,0

75.000,0

75.000,0

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis
vienam mokiniui kaime

kv.m.

Bazinis-stabilizuoti

38,7

38,7

38,7

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis
vienam mokiniui mieste

kv.m

Bazinis-stabilizuoti

15,7

15,7

15,7

Mokiniai, dalyvaujantys
neformaliojo švietimo įstaigų
veiklose

%

Bazinis-stabilizuoti

29

28

27

Dalyvajančių gyventojų dalis
sportinėje veikloje

%

Bazinis-didinti

4,8

4,9

5.0

Įsikūrę nauji sporto klubai

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

1

1

1

Sportuojantys sporto klubuose

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

1050

1100

1150

Sportinių renginių skaičius

vnt.

Bazinis-didinti

105

110

115

Kofinansuojamų projektų skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

2

2

2

%

Bazinis-stabilizuoti

19

18

17

Mokyklų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

3

1

1

Įstaigų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

2

2

2

Mokinių, kuriems pritaikyta
lengvata, dalis
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07.1.1.16

Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose

2016

2018

07.1.1.18

Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas

2016

2018

ES

130.937,0

B

193.140,9

LRVB

34.092,0

ES

386.380,0

131.000,0

131.000,0

Neformaliojo vaikų švietimo
veiklose dalyvaujančių mokinių
dalis

%

Įvykdyta/neįvykdyta

30

Įgyvendintas projektas

%

Projekto vykdymas

100

31

32

07.1.1.20

Smurto ir patyčių prevencijos programų vykdymas

kasmet

kasmet

B

0,0

0,0

0,0

Ugdymo įstaigų, įgyvendinančių
smurto ir (ar) patyčių prevencijos
programas, skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

20

20

20

07.1.1.21

Ikimokyklinio institucinio ugdymo poreikio tenkinimas

kasmet

kasmet

B

0,0

0,0

0,0

Patenkintų prašymų priimti vaiką į
ikimokyklinio ugdymo įstaigą
skaičius (proc.)

%

Bazinis-stabilizuoti

100

100

100

LRVB

12.000,0

42.000,0

6.000,0

ES

68.000,0

238.000,0

34.000,0

Įgyvendintas projektas

%

Projekto vykdymas

20

70

10

B

434.139,0

88.365,1

88.365,1

841.200,0

847.100,0

847.100,0

07.1.1.22

STEAM centro įkūrimas

2018

2020

07.1.2.

Vykdyti ir koordinuoti Savivaldybės švietimo ir sporto programas

kasmet

kasmet

07.1.2.01

Edukacinių projektų vykdymas

kasmet

kasmet

B

7.100,0

7.100,0

7.100,0

Patenkintų paraiškų dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

80

80

80

07.1.2.03

Mokinių vasaros poilsio organizavimas

kasmet

kasmet

B

10.000,0

10.000,0

10.000,0

Vasaros stovyklų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

3

3

3

07.1.2.05

Sportinės veiklos projektų įgyvendinimas

kasmet

kasmet

B

799.100,0

800.000,0

800.000,0

Patenkintų paraiškų dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

60

60

60

07.1.2.06

Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas

kasmet

kasmet

B

25.000,0

30.000,0

30.000,0

Patenkintų paraiškų dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

70

70

70

kasmet

kasmet

18.000,0

18.000,0

18.000,0

kasmet

kasmet

B

0,0

0,0

0,0

Paskirtas koordinatorius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

kasmet

kasmet

Patvirtintas veiksmų planas ir
įgyvendinimo priemonės

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

proc.

Įvykdyta/neįvykdyta

100

100

100

07.1.3.
07.1.3.01

07.1.3.02

07.1.3.03

Vykdyti ir koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
veiklas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano
įgyvendinimas
Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymo programų įgyvendinimas
Programų, skatinančių kultūrinio paveldo puoselėjimą ir pilietinių kompetencijų
plėtojimą, įgyvendinimas

kasmet

kasmet

B

7.000,0

7.000,0

7.000,0

LRVB

7.000,0

7.000,0

7.000,0

B

2.000,0

2.000,0

2.000,0

LRVB

2.000,0

2.000,0

2.000,0

Patenkintų paraiškų dalis
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08.

KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA

kasmet

kasmet

2.881.855,7

2.599.200,0

2.660.200,0
Parengtos kultūros srities
strateginės priemonės

08.1.

08.1.1.
08.1.1.07
08.1.2.

08.1.2.02

08.1.2.03

VYSTYTI KOKYBIŠKĄ KULTŪRINĘ VEIKLĄ

Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, stiprinant kultūros įstaigų materialinę
bazę
Projektas "Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams
tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje"
Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti
galimybes

Kultūros įstaigų mieste veiklos išlaidos

Kaimo seniūnijų kultūros įstaigų išlaikymo išlaidos

kasmet

kasmet

2012

2017

2017

2018

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

2.881.855,7

282.956,7
ES
B

2.599.200,0

0,0

2.660.200,0

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

Bibliotekos strateginių priemonių
įgyvendinimas

%

Bazinis-didinti

20

20

Muziejaus strateginių priemonių
įgyvendinimas

%

Bazinis-didinti

20

20

Kultūros centro strateginių
priemonių įgyvendinimas

%

Bazinis-didinti

20

20

Įgyvendintas projektas

%

4

4

4

1100

1100

1100

0,0

240.513,2
42.443,5
2.598.899,0

2.599.200,0

2.660.200,0

B

1.781.263,0

1.800.000,0

1.850.000,0

Inovatyvių renginių skaičius

N

32.200,0

32.200,0

32.200,0

Kultūros įstaigose vykdoma
kultūrinė edukacija

P

30.400,0

31.000,0

32.000,0

kasmet

vnt.

Projekto vykdymas

Bazinis-didinti

asm.sk. Bazinis-stabilizuoti

100

Bibliotekos lankytojų skaičius

%

Bazinis-stabilizuoti

50

50

50

Muziejaus lankytojų augimo
procentas

%

Bazinis-didinti

2

2

2

B

196.536,0

200.000,0

200.000,0

Dirbančių etatų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

28,25

28,25

28,25

N

10.500,0

11.000,0

11.000,0

Kultūros įstaigų plotas

m2

Bazinis-stabilizuoti

6052

6052

6052

kasmet

08.1.2.04

Kultūrinės veiklos projektų finansavimas

kasmet

kasmet

B

236.200,0

240.000,0

250.000,0

Patenkintų paraiškų dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

85

85

85

08.1.2.05

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

kasmet

kasmet

B

50.000,0

50.000,0

50.000,0

Patenkintų paraiškų dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

70

70

70

08.1.2.06

Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas

kasmet

kasmet

B

77.000,0

80.000,0

80.000,0

Patenkintų paraiškų dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

85

85

85

08.1.2.07

Paminklotvarkos darbų programos įgyvendinimas

kasmet

kasmet

B

114.600,0

115.000,0

115.000,0

Įgyvendintų priemonių dalis

%

Bazinis-stabilizuoti

98

98

98

B

4.500,0

ES

25.700,0

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

B

40.000,0

Spaudiniai

%

Įvykdyta/neįvykdyta

100

100

100

08.1.2.08

Kultūros įstaigų projektų vykdymas

kasmet

kasmet

08.1.2.09

Knygų ir dokumentų fondas

kasmet

kasmet

40.000,0

40.000,0
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09.

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

kasmet

kasmet

453.500,0

626.000,0

632.000,0

09.1.

OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ
KOKYBĘ BEI PRIEINAMUMĄ

kasmet

kasmet

453.500,0

626.000,0

632.000,0

09.1.1.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

kasmet

kasmet

172.300,0

343.000,0

343.000,0

09.1.1.01

Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas

2012

kasmet

2.300,0

3.000,0

3.000,0

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Utenos
ligoninėje

100.000,0

100.000,0

09.1.1.02

2002

kasmet

09.1.1.04

Parama nustatytų kategorijų gyventojų dantų protezavimui

2014

kasmet

Įgyvendinta visuomenės sveikatos
rėmimo programa
Dienos chirurgijos paslaugų
skaičiaus didėjimas
Įgyvendinti sveikatos ES projektai

09.1.1.06

09.1.2.

Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas

Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą

B
I

2018

kasmet

2021

B

90.000,0

100.000,0

100.000,0

B

20.000,0

20.000,0

20.000,0

ES

kasmet
B

09.1.2.01

09.1.2.03

09.1.2.04

09.1.2.05

09.1.2.06

Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas

Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose vykdymas

Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas

Sveikatinimo projektų vykdymas

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

kasmet

kasmet

kasmet

2018

2014

60.000,0

120.000,0

120.000,0

kasmet

vnt.

1

1

1

Bazinis-didinti

2

2

2

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

100

100

100

%

Įvykdyta/neįvykdyta

Laiptinės šalia liftų remontas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

Įsigytas echoskopas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

70

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

%

Bazinis-didinti

Gyventojų, dalyvavusių gimdos
kaklelio ankstyvosios diagnostikos
programoje, skaičius (proc.)

%

Gyventojų dalyvavusių atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties
vėžio programoje, skaičius (proc.)
Gyventojų, dalyvavusių storosios
žarnos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programoje, skaičius
(proc.)

Asmenų, kuriems suteiktos
kompensacijos, skaičius
Įrengti DOTS ir opioidų pakaitinės
terapijos, vaikų odontologijos
kabinetai, infrastruktūra pritaikyta
neįgaliųjų poreikiams, slaugos
paslaugų vystymas. Priemonių,
gerinančių ambulatorinių sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims,
įgyvendinimas.
Gyventojų, dalyvavusių širdies ir
kraujagyslių ligų prevencijos
programoje, skaičius (proc.)

1

70

70

1

1

41

43

45

Bazinis-didinti

41

43

45

%

Bazinis-didinti

22

23

24

%

Bazinis-didinti

43

45

47

283.000,0

289.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

Dirbančių etatų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

17

17

17

Privalomojo mokymo kursų dalyvių
skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

300

300

300

Mokinių skaičius vienam specialisto
vnt./etatui Bazinis-stabilizuoti
etatui (miesto mokyklose)

≤ 870

≤ 870

≤ 870

Mokinių skaičius vienam specialisto
vnt./etatui Bazinis-stabilizuoti
etatui (kaimo mokyklose)

≤ 420

≤ 420

≤ 420

0,78

0,8

0,9

75

75

75

25

50

75

P

1.000,0

1.000,0

1.000,0

D

78.400,0

79.000,0

79.000,0

SV

27.000,0

27.000,0

27.000,0

Lėšų, tenkančių vienam gyventojui, Eur/gyvent
Bazinis-didinti
kiekis
ojui

B

32.100,0

33.000,0

34.000,0

Patenkintų paraiškų dalis

%

B

5.500,0

5.500,0

5.500,0

V

5.500,0

5.500,0

5.500,0

Projektas "Sveikos gyvensenos
skatinimas Utenos rajone"

%

ES

62.000,0

62.000,0

62.000,0

D

59.700,0

60.000,0

65.000,0

kasmet

2021

%

Įvykdyta/neįvykdyta

281.200,0

kasmet

kasmet

Įsigyta įranga ir priemonės

vnt.

Pateikta visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaita
Sveikatinimo renginių skaičius

Bazinis-stabilizuoti

Projekto vykdymas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

1

1

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

300

300

300
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10.

10.1.

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA

UŽTIKRINTI ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ
INTEGRACIJĄ Į BENDRUOMENĘ

kasmet

kasmet

kasmet

13.592.224,2

kasmet

13.592.224,2

12.183.258,0

11.825.067,0

12.183.258,0

Socialines paslaugas gaunančių
asm.sk. Bazinis-didinti
asmenų skaičius
Piniginės socialinės paramos gavėjų
%
Bazinis-mažinti
11.825.067,0 skaičius
Namų ūkiai, kuriems skirtas
socialinis būstas

10.1.1.

10.1.1.01

10.1.1.02

10.1.1.03

Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims

Socialinių įstaigų veiklos išlaidos

Lengvatinis (nepasiturinčių, neįgaliųjų, pensinio amžiaus ir pan. ) asmenų
pavėžėjimas

Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimas

10.1.1.04 Socialinės paslaugos

10.1.1.05

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

3.639.798,2

3.501.415,0

3.248.800,0

B

1.060.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

V

76.100,00

77.000,00

78.000,00

N

0,00

500,00

500,00

P

6.600,00

6.600,00

6.600,00

R

195.700,00

196.000,00

197.000,00

B

57.100,00

60.000,00

Darbuotojų, kėlusių kompetenciją,
skaičius

15

5

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

60

60

60

50

Lengvatinėmis sąlygomis pervežtų
keleivių dalis priemiestyje

%

Įvykdyta/neįvykdyta

25

25

25

Bazinis-stabilizuoti

20

20

20

%

Bazinis-didinti

10

10,5

11

Pakartoninai (daugiau nei kartą)
sugrižusių asmenų skaičius

B

109.300,00

109.300,00

109.300,00

N

15.000,00

15.000,00

15.000,00

P

54.300,00

55.000,00

56.000,00

D

643.266,00

650.000,00

650.000,00

B

344.100,00

350.000,00

355.000,00

D

296.267,00

300.000,00

300.000,00

Programoje dalyvavusių asmenų
skaičius

vnt.

Bazinis-didinti

125

130

135

vnt.

Bazinis-mažinti

15

14

13

%

Bazinis-stabilizuoti

50

50

50

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

80

80

80

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

20

20

20

Paslaugas namuose gaunančių
asmenų skaičius

91.000,00

91.000,00

91.000,00

10.1.1.08

Jaunimo teisių apsauga

kasmet

kasmet

D

15.047,00

15.500,00

16.000,00

Jaunimo inicijuotų pagrįstų veiklų
įgyvendinimas

ES

60.025,47

137.115,00

0,00

B

10.592,73

0,00

0,00

B

64.900,00

64.900,00

64.900,00

kasmet

kasmet

15

namų ūkių
Bazinis-stabilizuoti
sk.

50

D

2014

5,3

50

kasmet

Nepasiturinčių asmenų maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos

5,4

Įvykdyta/neįvykdyta

kasmet

10.1.1.10

5,5

%

Vaiko teisių apsauga

kasmet

4850

60.000,00

10.1.1.07

Socialinių įstaigų projektų vykdymas

4750

Lengvatinėmis sąlygomis pervežtų
keleivių dalis mieste

Vaikų, likusių be tėvų globos
(rūpybos) apgyvendinimas
institucijoje , nustačius nuolatinę
globą (rūpybą)

10.1.1.09

4650

Utenos rajono savivaldybės leliūnų
socialinės globos namų
modernizavimas
Globos centro projekto
įgyvendinimas
Pamaitintų asmenų skaičius
neutralus lyties aspektu
Suteiktų paslaugų skaičius

vnt.

1
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10.1.1.11

10.1.1.12

10.1.1.14

10.1.1.15

10.1.2.

Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos įgyvendinimas

Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone
Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose
Utenos rajono savivaldybėje

Bendruomeninės veiklos stiprinimas

Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją

10.1.2.01

Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektų įgyvendinimas

10.1.2.02

Neįgaliųjų skatinimas dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose ir akcijose

10.1.2.03

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

10.1.2.04

Neįgaliųjų per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas

2016

2016

2017

2018

kasmet

vnt.

Bazinis-didinti

50

Bendruomeninių vaikų globos namų
veiklai įsigytas būstas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

Paslaugas gaunančių asmenų
skaičius nbeutralus lyties aspektu

vnt.

Bazinis-didinti

Gavėjų skaičius

vnt.

40.000,00

Kaimo vietovėse įgyvendintų
projektų skaičius

1.000,00

1.000,00

185.000,00

40.000,00

45.000,00

ES

124.000,00

B

2.500,00

2.500,00

2.500,00

ES

60.000,00

60.000,00

61.000,00

ES

128.000,00

130.000,00

LRVB

40.000,00

40.000,00

B

1.000,00

2018

kasmet

2019

kasmet

kasmet

2012

kasmet

kasmet

kasmet

2015

kasmet

2015

Paslaugas gaunančių asmenų
skaičius neutralus lyties aspektu

B

Organizuoti socialiai remtinų asmenų aprūpinimą socialiniu būstu

kasmet

kasmet

10.1.3.01

Nepasiturinčių asmenų ir šeimų aprūpinimas būstu ir jo plėtra

kasmet

kasmet

60

150

200

286

Bazinis-stabilizuoti

50

50

vnt.

Įvykdyta-neįvykdyta

25

25

25

Utenoje įgyvendintų projektų
skaičius

vnt.

Įvykdyta-neįvykdyta

10

10

10

Bazinis-stabilizuoti

390

390

390

Bazinis-didinti

4

4,5

5

130.056,0

130.056,0

130.056,0

B

17.000,0

17.000,0

17.000,0

LRVB

57.400,0

57.400,0

57.400,0

Paslaugas gaunančių asmenų
skaičius neutralus lyties aspektu

vnt.

B

1.500,0

1.500,0

1.500,0

Neįgaliųjų aktyvumas renginiuose

%

Pritaikytų neįgaliesiems būstų
skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

5

5

5

Paslaugas gaunančių asmenų
skaičius

vnt.

Bazinis-didinti

70

75

80

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

128

125

120

B

24.000,0

24.000,0

24.000,0

LRVB

24.500,0

24.500,0

24.500,0

B

1.500,0

1.500,0

1.500,0

LRVB

4.156,0

4.156,0

4.156,0

318.900,0

134.000,0

84.000,0

50.000,0

50.000,0

50.000,0

Socialinio būsto gavėjų skaičius

kasmet

10.1.3.

55

B
D

1.000,0

1.000,0

1.000,0

Įsigytų naujų būstų skaičius

vnt.

11

11

3

N

20.000,0

20.000,0

20.000,0

Įsigytų naujų būstų kvadratrūra

kv.m

Bazinis-didinti

473

473

100

Bazinis-didinti

10.1.3.02

Nepasiturinčių asmenų aprūpinimas būstu ir jo plėtra (seniūnijose)

kasmet

kasmet

N

1.300,0

2.000,0

2.000,0

Išnuomoto būsto plotas

kv.m

Bazinis-didinti

750

750

200

10.1.3.03

Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose

kasmet

kasmet

B

9.500,0

11.000,0

11.000,0

Paslaugos trukmė

mėn.

Bazinis-stabilizuoti

12

12

12

B

41.400,0

7.500,0

Įgyvendintas projektas

%

Įvykdyta/neįvykdyta

90

100

10.1.3.04

Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje

2017

2019
ES

195.700,0

42.500,0

Būstas pritaikytas neįgaliesiems

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

69

10.1.4.

10.1.4.01

Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą

Socialinės paramos mokiniams mokėjimas ir administravimas

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

9.443.470,0

D

180.500,0

8.357.787,0

121.900,0

8.302.211,0

109.900,0

Nemokamą maitinimą gavusių
mokinių dalis iš bendro mokinių
skaičiaus

%

Įvykdyta/neįvykdyta

10

10

10

Pramą mokinio reikmenims įsigyti
gavusių mokinių skaičius iš bendro
mokinių skaičiaus

%

Įvykdyta/neįvykdyta

10,0

9,0

9,0

10.1.4.02

Šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas

kasmet

kasmet

LRVB

4.612.370,0

4.250.343,0

4.250.343,0

Gavėjų skaičius

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

2432

2453

2469

10.1.4.03

Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas

kasmet

kasmet

LRVB

3.306.400,0

2.746.144,0

2.690.568,0

Gavėjų skaičius

vnt.

Bazinis-didinti

5600

5650

5700

B

1.015.000,0

900.000,0

900.000,0

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius

vnt.

Bazinis-mažinti

1100

1050

1000

Būsto šildymo išlaidų kompensacijų
gavėjų skaičius

vnt.

Bazinis-stabilizuoti

1500

1500

1500

Laidojimo pašalpos gavėjų skaičių

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

780

780

819

2140

2140

2140

2
6

2
6

10.1.4.04

Socialinės išmokos ir kompensacijos

kasmet

kasmet
D

250.700,0

250.800,0

262.800,0

10.1.4.05

Vienkartinė, periodinė materialinė parama

kasmet

kasmet

B

60.800,0

70.000,0

70.000,0

Priimtų prašymų skaičius

vnt.

10.1.4.06
10.1.4.07

Parama šeimynoms
Asmens palaikų laidojimo organizavimas

kasmet
kasmet

kasmet
kasmet

B
B

15.000,0
2.700,0

15.000,0
3.600,0

15.000,0
3.600,0

Sutarčių skaičius
Asmenų palaikų skaičius

vnt.
vnt.

Bazinis-stabilizuoti
Įvykdyta/neįvykdyta

2
3

10.1.5.

Sukurti šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą ir gauti
reikiamą pagalbą Utenos rajono savivaldybėje

kasmet

kasmet

60.000,0

60.000,0

60.000,0
Įgyvendintas priemonių planas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

10.1.5.1

Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jaunai šeimai veiklų įgyvendinimas

2018

kasmet

60.000,0

60.000,0

60.000,0

Paramos jaunai šeimai tvarkos
aprašas

vnt.

Įvykdyta/neįvykdyta

1

B

Bazinis-stabilizuoti
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5.UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEILKLOS PLANO 2018-2020 METAMS FINANSAVIMO SUVESTINĖ
FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Programos

Nr.

Pavadinimas

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS
01.
FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
EKONOMIKOS SKATINIMO IR

02. TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ
PROGRAMA

03.

INFORMACINĖS VISUOMENĖS
PLĖTROS PROGRAMA

04. KAIMO PLĖTROS PROGRAMA

05.

APLINKOS APSAUGOS
PROGRAMA

06.

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ
PLĖTROS PROGRAMA
KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO

07. SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO
UŽIMTUMO PROGRAMA

08.

KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS
PROGRAMA

09.

SVEIKATOS APSAUGOS
PROGRAMA

10.

SOCIALINĖS APSAUGOS
PLĖTOJIMO PROGRAMA

Suma

Metai

Valstybės
biudžeto
Savivaldyb
specialioji
ės
Savivaldybės Savivaldybė
Savivaldybės
tikslinė
biudžetas biudžetas už s biudžetas
biudžetas
dotacija
už patalpų paslaugas
išlaikymui
valstybinėms
nuomą
funkcijoms
vykdyti

Valstybės
biudžeto
specialioji
tikslinė
dotacija
moksleivio
krepšeliui
finansuoti

Kelių plėtros
ir priežiūros
programos
lėšos

KPPP

B

N

P

R

D

K

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

2018
2019
2020

4.366.985,0
4.365.100,0
4.358.600,0

2018
2019
2020
2018
2019

956.260,0
955.790,0
893.100,0
271.800,0
275.100,0

2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
Viso:

278.100,0
402.400,0
408.000,0
620.000,0
2.060.873,5
1.991.700,0
2.039.876,0
8.198.800,0
8.998.716,4
7.784.200,0
8.684.788,9
8.240.865,1
8.240.865,1
2.542.542,5
2.525.000,0
2.585.000,0
159.900,0
171.500,0
172.500,0
3.132.892,7
2.888.800,0
2.891.300,0
30.777.242,6
30.820.571,5
29.863.541,1
91.461.355,2

68.300,0
68.300,0
68.300,0

Kita
specialioji
tikslinė
dotacija

Valstybės
kapitalo
investicijų
programa

Aplinkos Visuomenės
apsaugos
sveikatos
rėmimo
rėmimo
specialioji
specialioji
programa
programa

Bendrosios
dotacijos
kompensacija

Valstybės
biudžeto
lėšos

Kiti
finansavimo
šaltiniai

ES paramos
lėšos ir
užsienio
fondų lėšos

Savivaldybės
pajamos už
parduotą
žemę

Viso
kiekvienais
metais

Sum a

V

I

SA

SV

T

LRVB

KT

ES

ZE

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

1.120.616,0
1.143.500,0
1.143.500,0

12.600,0
13.000,0
13.500,0

4.600,0
5.000,0
5.000,0

350.000,0
350.000,0
350.000,0

1.050.000,0
1.200.000,0
700.000,0
28.100,0
31.000,0
35.000,0
42.700,0
43.200,0
43.200,0

36.300,0
37.500,0
37.500,0
175.400,0
180.000,0
184.000,0
539.400,0

775.600,0
166.000,0
7.210.300,0
796.500,0
174.000,0
7.275.000,0
826.500,0
184.000,0
7.325.000,0
30.400,0
31.000,0
32.000,0
1.000,0
138.100,0
1.000,0
139.000,0
1.000,0
144.000,0
60.900,0
195.700,0 1.477.780,00
61.600,0
196.000,0 1.430.200,00
62.600,0
197.000,0 1.430.700,00
872.500,0
361.700,0 3.086.496,0 7.210.300,0
895.100,0
370.000,0 3.062.700,0 7.275.000,0
927.100,0
381.000,0 3.068.200,0 7.325.000,0
2.694.700,0 1.112.700,0 9.217.396,0 21.810.300,0

136.000,0
136.000,0
136.000,0
370.000,0
352.400,0
82.800,0
55.092,0
51.000,0
15.000,0

5.500,0
5.500,0
5.500,0
76.100,0
77.000,0
78.000,0
158.510,0
111.200,0
83.500,0
353.210,0

370.000,0
100.000,0
200.000,0
670.000,0

653.660,5
925.000,0
875.000,0

27.000,0
27.000,0
27.000,0

100.000,0
100.000,0

136.000,0
136.000,0
136.000,0
408.000,0

5.647.833,5
5.669.232,5
5.583.900,0

284.100,0
571.910,0
500.000,0

1.244.960,0
1.532.700,0
1.398.100,0
271.800,0
275.100,0

485.000,0
610.000,0
1.150.000,0
524.203,5

100.000,0
76.910,0
28.700,0

27.000,0
27.000,0
27.000,0
81.000,0

8.044.826,0
7.122.543,0
7.066.967,0
8.112.518,0
653.660,5
7.538.943,0
925.000,0
7.178.267,0
875.000,0
22.829.728,0 2.453.660,5

Eur

79.332,5
79.332,5

915.366,0
2.171.776,0
1.079.155,0
482.000,0
585.317,0
369.000,0
165.000,0
266.213,2

122.000,0
182.000,0
182.000,0
567.725,5
369.615,0
61.000,0
5.085.667,7
3.261.012,5
3.455.366,0
11.802.046,2

7.000,0
7.000,0
7.000,0

7.000,0
7.000,0
7.000,0
21.000,0

278.100,0
1.237.400,0
1.368.000,0
2.220.000,0
2.797.987,0
2.156.400,0
3.091.242,0
12.451.236,5
12.562.271,4
9.931.000,0
17.505.197,9
16.937.365,1
16.791.365,1
2.881.855,7
2.599.200,0
2.660.200,0
453.500,0
626.000,0
632.000,0
13.592.224,2
12.183.258,0
11.825.067,0
58.083.994,8
55.909.527,0
53.710.974,1

71

72

6. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO EFEKTO RODIKLIAI
Prioritetas

I prioritetas:
KONKURENCINGOS RAJONO
EKONOMIKOS
PLĖTRA

Rodiklio pavadinimas

Vnt.

Matavimo metodika

Atsakingas
Skyrius, padalinys (nurodyti tik vieną skyrių)

Pareigos

V. Pavardė

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis

%

Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Vedėjo
pavaduotoja

Donata Lubienė

Privačiomis lėšomis sutvarkyta rajono viešoji infrastruktūra

vnt.

Šaltinis: Savivaldybė.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Vedėjo
pavaduotoja

Donata Lubienė

Strateginio planavimo ir investicijų Skyrius

Vedėjo
pavaduotoja

Donata Lubienė

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Vyr. specialistė

Jolanta Guobaitė

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Vyr. specialistė

Jolanta Guobaitė

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Vyr. specialistė

Jūratė Brasiūnienė

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius

Vedėjo
pavaduotoja

Donata Lubienė

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Vedėjas

Romualdas Kraulišas

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Vedėjas

Romualdas Kraulišas

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Vedėjas

Romualdas Kraulišas

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Jaunimo reikalų
koordinatorė
(vyr.specialistė)

Justė Rudokienė

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Vedėjas

Nerijus Malinauskas

Kultūros skyrius

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
lėšų

Eur/gyv.

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų, tenkančios vienam rajono gyventojui. Šaltinis:
Statistikos departamentas, Savivaldybė.
Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų registruotų
stambių ūkininkų skaičių su einamųjų metų skaičiumi.
Atitinkamai kitiems metams nustatomas augimo/mažėjimo
procentas. Šaltinis: Savivaldybė.

Registruoti stambūs ūkininkai (virš 10 ha)

%

Vidutinis ūkio dydis

ha

Šaltinis: Savivaldybė.

%

Per metus pritaikytų turizmo reikmėms lankytinų vietų dalis
nuo visų reikiamų pritaikyti lankytinų vietų. Šaltinis:
Savivaldybė.

Turizmo reikmėms pritaikytos lankytinos vietos
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Eur/gyv.

Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis

vnt.

Pastatyti ir renovuoti švietimo bei ugdymo objektai

%

Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis, tenkanti švietimui

%

Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijos ir neformalaus jaunimo grupės

%

II prioritetas:
BENDRUOMENĖS
SOCIALINĖS
Pastatyti ir renovuoti kultūros objektai
GEROVĖS
PLĖTOJIMAS
Renginiai, formuojantys patrauklų rajono įvaizdį

Išlaidos socialinei apsaugai (socialinių reikmių tenkinimui)
Gyventojai, kuriems suteiktos socialinės paslaugos

Gyventojai, kuriems suteikta piniginė socialinė parama

%

Šaltinis: Statistikos departamentas.
Skaičiuojama, kiek 100 besimokančiųjų tenka IT priemonių.
Šaltinis: Savivaldybė.
Atnaujintų/pastatytų švietimo įstaigų dalis skaičiuojamas nuo
visų švietimo įstaigų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.
Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti švietimui skaičiuojama
nuo viso Savivaldybės biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.
Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų jaunimo, su
jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalaus jaunimo grupių
skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Atitinkamai kitiems
metams nustatomas augimo/mažėjimo procentas. Šaltinis:
Savivaldybė.
Atnaujintų/pastatytų kultūros įstaigų dalis skaičiuojamas nuo
visų kultūros įstaigų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.

Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų renginių,
formuojančių patrauklų rajono įvaizdį, skaičių su einamų metų
%
skaičiumi. Atitinkamai kitiems metams nustatomas
augimo/mažėjimo procentas. Šaltinis: Savivaldybė.
Išlaidos neįskaitant išlaidų būstui. Šaltinis: Statistikos
tūkst.Eur/10 000 gyv.
departamentas, Savivaldybė.
Gyventojų dalis, kuriems suteiktos socialinės paslaugos,
%
skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus rajone.
Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.
Gyventojų dalis, kuriems suteikta piniginė socialinė parama,
%
skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus rajone.
Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičienė

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičienė

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičienė
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atvejų sk./1000 gyv.

Skaičiuojama x/y*1000, kai x- susirgimai, užregistruoti
ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, Y- vidutinis
metinis Utenos rajono gyventojų skaičius. Šaltinis:
Savivaldybė, SVEIDRA, Statistikos departamentas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Savivaldybės
gydytoja (vyr.
specialistė)

vnt.

Skaičiuojama nuo bendro stebėjimo objektų skaičiaus.
Šaltinis: Savivaldybė.

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Vedėja

Rosita Deveikienė

Miesto nuotekų išvalymo iki nuotekų tvarkymo reglamento nurodytų
normų lygio

%

Skaičiuojama nuo bendro namų ūkio skaičiaus. Šaltinis:
Savivaldybė.

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Vedėja

Rosita Deveikienė

Gyventojų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga

%

Gyventojų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga
skaičiuojama nuo visų rajono gyventojų. Šaltinis: Statistikos
departamentas, Savivaldybė.

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Vedėja

Rosita Deveikienė

Bendras miesto gatvių ilgis:

km

Šaltinis: Statistikos departamentas.

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

%

Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

%

Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

km

Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

km

Šaltinis: Savivaldybė.

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Utenos rajono gyventojų sergamumo stabilizavimas

Aplinkos oro kokybė: ribinių reikšmių viršijimas

• iš jų gatvių su danga dalis
III prioritetas:
DARNI APLINKA IR • iš jų gatvių su pagerinta danga
MODERNIOS
Žvyruotų miesto gatvių ilgis
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Nutiestų/ rekonstruotų kelių/ gatvių ilgis
Renovuoti daugiaaukščiai gyvenamieji namai

%

Parengti specialieji planai

%

Darnaus judumo plano parengimas

%

Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams

IV prioritetas:
VISUOMENĖS
SAUGUMAS IR
EFEKTYVUS
VIEŠASIS
VALDYMAS

%

Gyventojų skaičiaus metinė kaita

%

Administracijos darbuotojų etatai

vnt/1000 gyv

Utenos rajono savivaldybėje gautų pagrįstų skundų skaičius
Utenos rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimas teikiamomis
paslaugomis
Savivaldybės paskyrų socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter)
vartotojų
Stebėjimo vietų viešosiose Utenos rajono savivaldybės erdvėse skaičius
Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius Utenos rajono savivaldybėje per
metus

vnt.
proc.

Renovuotų gyvenamųjų namų dalis skaičiuojama nuo bendro
poreikio (namai iki 1993 m. statybos). Šaltinis:
Savivaldybė.
Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų parengtų
specialiųjų planų skaičių su einamųjų metų skaičiumi.
Atitinkamai kitiems metams nustatomas augimo/mažėjimo
procentas. Šaltinis: Savivaldybė.
Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų darnaus judumo
plano parengtumą su einamaisiais metais. Šaltinis:
Savivaldybė.
Viešųjų erdvių pritaikymas skaičiuojamas nuo bendro rajono
ploto. Šaltinis: Savivaldybė.
Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų gyventojų
skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Atitinkamai kitiems
metams nustatomas augimo/mažėjimo procentas. Šaltinis:
Statistikos departamentas.
Užimtų etatų ir gyventojų skaičiaus santykis, vertina asmenų
aptarnavimo efektyvumą, t.y. kiek vienam pilnam etatui
potencialiai tenka aptarnauti gyventojų, juos vertinant kaip
paslaugų vartotojus. Šaltinis: Statistikos departamentas,
Savivaldybė.
Šaltinis: Savivaldybė
Atlikta apklausa

Vedėjo
pavaduotojas
Vedėjo
pavaduotojas
Vedėjo
pavaduotojas
Vedėjo
pavaduotojas
Vedėjo
pavaduotojas

Eligija Židonienė

Egidijus Bukys
Egidijus Bukys
Egidijus Bukys
Egidijus Bukys
Egidijus Bukys

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Vyriausiasis
specialistas

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Vedėjas

Nerijus Malinauskas

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Vedėjas

Nerijus Malinauskas

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Vedėjas

Nerijus Malinauskas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Vedėjo
pavaduotoja

Donata Lubienė

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Vedėjas

Egidijus Šinkūnas

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Vedėja

Monika Makaveckienė

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Vedėja

Monika Makaveckienė

Vedėjo
pavaduotoja
Vedėja
Vedėjo
pavaduotoja

Jovita Strazdienė

asm.sk.

Šaltinis: Savivaldybė

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

vnt.

Šaltinis: Savivaldybė

Viešosios tvarkos skyrius

vnt.

Šaltinis: Savivaldybė

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Vytautas Nakas

Jovita Žiukelienė

Jovita Žiukelienė

_____________
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