PLUNGöS RAJONO SAVIVALDYBöS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2011-2013 M.
PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO UŽ 2011 METUS ATASKAITA
2011 metais buvo vykdoma 2011 m. sausio 27 d. Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr.T1-2 patvirtinto Plung÷s rajono
savivaldyb÷s 2011-2013 metų strateginio veiklos plano (toliau tekste SVP) 14 programų.
2011 metais biudžetas buvo planuojamas, paskirstomas ir vykdomas pagal asignavimų valdytojus bei pagal 2011-2013 metų strateginio
veiklos plano programas. Asignavimų paskirstymas, vykdymas pagal programas išd÷stytas 2 lentel÷je. Šioje lentel÷je matosi kokia dalis 2011 metų
biudžeto asignavimų tenka kiekvienai programai.
Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrin÷jamas pagal priemonių įgyvendinimą (remiantis vykdytojų pateikta informacija).
14 –oje programų buvo vykdomos 303 priemon÷s. Faktiškai įvykdyta pagal planą  67 priemonių (22 proc.), įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal
planą  62 priemon÷s (20 proc.), įvykdyta dalinai  104 priemonių (35 proc.), neįvykdyta pagal planą  70 priemon÷s (23 proc.).
Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų vykdymo rodiklių reikšm÷s. Jei šių rodiklių reikšm÷s stipriai skiriasi nuo
planuotų, pateikiamas paaiškinimas.
Rodiklių spalvinimas:  balta – įvykdymas pagal planą;  žalia - įvykdyta geriau, nei buvo planuota t.y. teigiamos tendencijos;  geltona įvykdyta blogiau, nei planuota, neigiamos tendencijos;  pilka – neįvykdyta.
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1 lentel÷. SVP STRATEGINIŲ TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMAS KOORDINUOJANČIŲ KOMITETŲ IR PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ
VALDYTOJŲ SĄRAŠAS
Savivaldyb÷s
strateginio tikslo kodas

01

Savivaldyb÷s
strateginio tikslo
pavadinimas

Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

Programos kodas

01

Programos
pavadinimas

Ugdymo kokyb÷s ir
modernios aplinkos
užtikrinimo programa

Programą
koordinuojantis
komitetas

Programos asignavimų
valdytojai

Švietimo, kultūros ir
sporto komitetas

Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
„Saul÷s“ gimnazija,
Senamiesčio vidurin÷
mokykla,
„Ryto“ pagrindin÷ mokykla,
Akad. A. Jucio pagrindin÷
mokykla,
„Babrungo“ pagrindin÷
mokykla,
Als÷džių vidurin÷ mokykla,
Kulių vidurin÷ mokykla,
Norvaišių pagrindin÷
mokykla,
Nausodžio pagrindin÷
mokykla,
Platelių gimnazija,
Stalg÷nų pagrindin÷
mokykla,
Stanelių pagrindin÷ mokykla,
Kantaučių pagrindin÷
mokykla,
Šateikių pagrindin÷ mokykla,
Žemaičių Kalvarijos vidurin÷
mokykla,
Žlibinų I. Končiaus
pagrindin÷ mokykla,
Vyskupo M.Valančiaus
katalikiškoji pradin÷
mokykla,
Mykolo Oginskio meno
mokykla,
Platelių meno mokykla,
Sporto mokykla,
Plung÷s suaugusiųjų švietimo
2

01

Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

01

Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

04

Socialin÷s paramos ir
paslaugų įgyvendinimo
programa

Sveikatos ir socialin÷s
apsaugos komitetas

08

Kultūros pl÷tros
programa

Švietimo, kultūros ir
sporto komitetas

centras,
Pedagogin÷ psichologin÷
tarnyba,
Prūsalių mokykla-darželis,
Didvyčių mokykla-darželis,
Lopšelis-darželis
„Nykštukas“,
Lopšelis-darželis „Pasaka“,
Lopšelis-darželis
„Raudonkepurait÷“,
Lopšelis-darželis „Rūtel÷“,
Lopšelis-darželis „Saulut÷“,
Lopšelis-darželis
„Vytur÷lis“,
Als÷džių lopšelis-darželis,
Platelių lopšelis-darželis,
Žemaičių Kalvarijos lopšelisdarželis,
Studijų r÷mimo programos
l÷šų skirstymo komisija,
Jaunimo reikalų taryba
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Plung÷s socialinių paslaugų
centras,
Plung÷s nakvyn÷s namai,
Vietos ūkio ir turto skyrius
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Kultūros ir sporto skyrius,
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
kultūros centras,
Žemaičių Kalvarijos kultūros
centras,
Kulių kultūros centras,
Žlibinų kultūros centras,
Šateikių kultūros centras,
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
viešoji biblioteka,
Žemaičių dail÷s muziejus,
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01

01

01

Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje
Skatinti rajono
socialinę – ekonominę
pl÷trą, formuoti
turizmui ir verslui
patrauklaus Plung÷s
krašto įvaizdį.
Skatinti rajono
socialinę – ekonominę
pl÷trą, formuoti
turizmui ir verslui
patrauklaus Plung÷s
krašto įvaizdį.

09

Sporto pl÷tros
programa

Švietimo, kultūros ir
sporto komitetas

12

Sveikatos apsaugos
paslaugų ir kokyb÷s
gerinimo programa

Sveikatos ir socialin÷s
apsaugos komitetas

14

Viešųjų darbų
programa

Vietos ūkio ir ekologijos
komitetas

02

Ekonomin÷s ir
projektin÷s veiklos
programa

Vietos ūkio ir ekologijos
komitetas

10

Savivaldyb÷s
infrastruktūros objektų
pl÷tros, modernizavimo
ir priežiūros programa

Vietos ūkio ir ekologijos
komitetas

03

Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

03

Teritorijų planavimo
programa

Vietos ūkio ir ekologijos
komitetas

03

Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

05

03

Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

06

02

02

Kaimo teritorijų
vystymo ir žem÷s ūkio
pl÷tros programa
Savivaldyb÷s aplinkos
apsaugos programa

Kaimo reikalų komitetas
Vietos ūkio ir ekologijos
komitetas

Paminklotvarkinink÷,
Kultūros r÷mimo programa
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Kultūros ir sporto skyrius
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
gydytojas,
VšĮ Plung÷s rajono sav.
ligonin÷,
BĮ Plung÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos biuras
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija

Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius ,
VšĮ Plung÷s turizmo ir verslo
informacijos centras
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Vietos ūkio ir turto skyrius

Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Žem÷s ūkio skyrius
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
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Ekologas

03

Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

07

Savivaldyb÷s veiklos
funkcijų vykdymo,
strategijos formavimo
ir įgyvendinimo
programa

03

Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

13

Paskolų ir kitų
grąžintinų l÷šų

Ekonomikos, finansų ir
biudžeto komitetas

Ekonomikos, finansų ir
biudžeto komitetas

Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Švietimo skyrius,
Kultūros ir sporto skyrius,
Socialin÷s paramos skyrius,
Vaiko teisių apsaugos skyrius,
Juridinis ir personalo
administravimo skyrius,
Finansų ir biudžeto skyrius,
Vietos ūkio ir turto skyrius,
Žem÷s ūkio skyrius,
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius,
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito
tarnyba,
Protokolo skyrius,
Buhalterin÷s apskaitos skyrius,
Bendrasis skyrius,
Paminklotvarkinink÷,
Centralizuotas savivaldyb÷s
vidaus audito skyrius,
Civilin÷s metrikacijos skyrius,
Civilin÷ ir priešgaisrin÷s saugos
skyrius,
Informacinių technologijų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Ūkio tarnyba,
Savivaldyb÷s gydytojas,
Plung÷s miesto seniūnija,
Als÷džių seniūnija,
Babrungo seniūnija,
Kulių seniūnija,
Nausodžio seniūnija ,
Paukštakių seniūnija,
Platelių seniūnija,
Stalg÷nų seniūnija,
Šateikių seniūnija,
Žemaičių Kalvarijos seniūnija,
Žlibinų seniūnija,
Savivaldyb÷s taryba
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,

5

Finansų ir biudžeto skyrius.
Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracija,
Vietos ūkio ir turto skyrius

valdymo programa

04

Gerinti Savivaldybei
nuosavyb÷s teise
priklausančio
materialiojo
nekilnojamojo turto
valdymo kokybę bei
užtikrinti l÷šų, gautų
disponuojant
materialiuoju turtu bei
l÷šų skirtų nuosavyb÷s
teisių atkūrimo procesui
vykdyti, racionalų
panaudojimą

11

Savivaldyb÷s turto
valdymo ir
privatizavimo
programa

Vietos ūkio ir ekologijos
komitetas
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2 lentel÷. 2011 metų biudžeto vykdymas pagal 2011-2013 metų strateginio veiklos plano programas1

Programos
kodas

Programos pavadinimas

2011 metų
pradžioje
patvirtintas
planas

2011 metų
pabaigoje
patikslintas
planas

Plano
įvykdymas
(kasin÷s
išlaidos)
2011 m.

tūkst. litų
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

1

Ugdymo kokyb÷s ir modernios aplinkos
užtikrinimo
Ekonomin÷s ir projektin÷s veiklos pl÷tros
Teritorijų planavimo
Socialin÷s paramos ir paslaugų
įgyvendinimo
Kaimo teritorijų vystymo ir žem÷s ūkio
pl÷tros
Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos
Savivaldyb÷s veiklos funkcijų vykdymo,
strategijos formavimo ir įgyvendinimo
Kultūros pl÷tros
Sporto pl÷tros
Savivaldyb÷s infrastruktūros objektų
pl÷tros, modernizavimo ir priežiūros
Savivaldyb÷s turto valdymo ir
privatizavimo
Sveikatos apsaugos paslaugų ir kokyb÷s
gerinimo
Paskolų ir kitų grąžintinų l÷šų valdymo
Viešųjų darbų
Iš viso:

Programai skirta
dalis nuo viso
biudžeto 2011 m.
proc.

50232,6

49409,5

49117,2

51,3

400,0
400,0

104,4
70,5

104,4
54,3

0,1
0,1

21533,2

20442,6

19742,5

20,6

40,2

10,0

10,0

0,0

2436,6

2566,8

2437,0

2,5

13205,4

10051,2

9797,7

10,2

4488,4
300,0

3741,2
150,0

3698,2
150,0

3,9
0,2

6621,2

6288,4

5215,7

5,4

25,0

0,0

0,0

0,0

242,1

184,7

182,8

0,2

4531,8
486,8
104943,3

4794,5
486,8
98300,6

4782,5
435,9
95728,2

5,0
0,5
100,0

Duomenų šaltinis: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus ataskaita informacija.
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1 diagrama. 2011 M. SAUSIO 27 D. PLUNGöS RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMU NR.T1-4 PATVIRTINTAS 2011
M.BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL SVP (SAVIVALDYBöS LöŠOS)

0,02%
6,31%
0,29%
4,28%

01 programa

0,23%
4,32%

02 programa
03 programa

0,46%

04 programa

47,87%

05 programa
06 programa

12,58%

07 programa
08 programa
09 programa

2,32%

10 programa

0,04%
20,52%

0,38%

0,38%

11 programa
12 programa
13 programa
14 programa

01 programa - Ugdymo kokyb÷s ir modernios aplinkos užtikrinimo;
02 programa – Ekonomin÷s ir projektin÷s veiklos;
03 programa - Teritorijų planavimo;
04 programa - Socialin÷s paramos ir paslaugų įgyvendinimo;
05 programa - Kaimo teritorijų vystymo ir žem÷s ūkio pl÷tros;
06 programa - Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos;
07 programa - Savivaldyb÷s veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo;
08 programa - Kultūros pl÷tros;
09 programa - Sporto pl÷tros;
10 programa - Savivaldyb÷s infrastruktūros objektų pl÷tros, modernizavimo ir priežiūros;
11 programa - Savivaldyb÷s turto valdymo ir privatizavimo;
12 programa - Sveikatos apsaugos paslaugų ir kokyb÷s gerinimo;
13 programa - Paskolų ir kitų grąžintinų l÷šų valdymo;
14 programa - Viešųjų darbų.
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2 diagrama. 2011 M.PABAIGOJE PATIKSLINTAS PLUNGöS RAJONO SAVIVALDYBöS 2011 M.BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ
PASKIRSTYMAS PAGAL SVP (SAVIVALDYBöS LöŠOS)

01 programa

6,40%
0,15%

0,00% 0,19% 4,88%

02 programa
03 programa

0,50%

3,81%

04 programa
05 programa

10,22%

06 programa
07 programa
08 programa

2,61%

50,26%

09 programa
10 programa

0,01%
20,80%

0,07%

0,11%

11 programa
12 programa
13 programa
14 programa

01 programa - Ugdymo kokyb÷s ir modernios aplinkos užtikrinimo;
02 programa – Ekonomin÷s ir projektin÷s veiklos;
03 programa - Teritorijų planavimo;
04 programa - Socialin÷s paramos ir paslaugų įgyvendinimo;
05 programa - Kaimo teritorijų vystymo ir žem÷s ūkio pl÷tros;
06 programa - Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos;
07 programa - Savivaldyb÷s veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo;
08 programa - Kultūros pl÷tros;
09 programa - Sporto pl÷tros;
10 programa - Savivaldyb÷s infrastruktūros objektų pl÷tros, modernizavimo ir priežiūros;
11 programa - Savivaldyb÷s turto valdymo ir privatizavimo;
12 programa - Sveikatos apsaugos paslaugų ir kokyb÷s gerinimo;
13 programa - Paskolų ir kitų grąžintinų l÷šų valdymo;
14 programa - Viešųjų darbų.
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3 diagrama. PLANO ĮVYKDYMAS 2011 M. PAGAL SVP (SAVIVALDYBöS LöŠOS)

01 programa

0,00%
0,16%

0,19% 5,00%

5,45%

02 programa
03 programa

0,46%

04 programa

3,86%

05 programa

10,23%

06 programa
07 programa

2,55%

08 programa

51,31%

09 programa
10 programa

0,01%
20,62%

11 programa

0,06%

0,11%

12 programa
13 programa
14 programa

01 programa - Ugdymo kokyb÷s ir modernios aplinkos užtikrinimo;
02 programa – Ekonomin÷s ir projektin÷s veiklos;
03 programa - Teritorijų planavimo;
04 programa - Socialin÷s paramos ir paslaugų įgyvendinimo;
05 programa - Kaimo teritorijų vystymo ir žem÷s ūkio pl÷tros;
06 programa - Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos;
07 programa - Savivaldyb÷s veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo;
08 programa - Kultūros pl÷tros;
09 programa - Sporto pl÷tros;
10 programa - Savivaldyb÷s infrastruktūros objektų pl÷tros, modernizavimo ir priežiūros;
11 programa - Savivaldyb÷s turto valdymo ir privatizavimo;
12 programa - Sveikatos apsaugos paslaugų ir kokyb÷s gerinimo;
13 programa - Paskolų ir kitų grąžintinų l÷šų valdymo;
14 programa - Viešųjų darbų.
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3 lentel÷. SVP PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2011 M. (PAGAL ASIGNAVIMUS)
Programos
kodas

Programos pavadinimas

02
03

Ugdymo kokyb÷s ir modernios aplinkos
užtikrinimo
Ekonomin÷s ir projektin÷s veiklos
Teritorijų planavimo

04

Socialin÷s paramos ir paslaugų įgyvendinimo

01

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Kaimo teritorijų vystymo ir žem÷s ūkio
pl÷tros
Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos
Savivaldyb÷s veiklos funkcijų vykdymo,
strategijos formavimo ir įgyvendinimo
Kultūros pl÷tros
Sporto pl÷tros
Savivaldyb÷s infrastruktūros objektų pl÷tros,
modernizavimo ir priežiūros
Savivaldyb÷s turto valdymo ir privatizavimo
Sveikatos apsaugos paslaugų ir kokyb÷s
gerinimo
Paskolų ir kitų grąžintinų l÷šų valdymo
Viešųjų darbų
Iš viso:

Iš viso

Įvykdyta pagal
planą

Įvykdyta
geriau, nei buvo
planuota

Įvykdyta
dalinai

Neįvykdyta

58

7

16

22

13

4
4

1
0

0
1

3
3

0
0

60

19

18

13

10

10

0

0

6

4

12

5

3

4

0

20

8

2

9

1

32
14

0
2

3
2

18
7

11
3

60

14

12

6

28

4

0

1

3

0

22

10

2

10

0

2
1
303

1
0
67

1
1
62

0
0
104

0
0
70
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Ugdymo kokyb÷s ir modernios aplinkos užtikrinimo programa (Nr. 01)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, „Saul÷s“ gimnazija, Senamiesčio vidurin÷ mokykla,
„Ryto“ pagrindin÷ mokykla, Akad. A. Jucio pagrindin÷ mokykla, „Babrungo“ pagrindin÷ mokykla, Als÷džių vidurin÷ mokykla, Kulių vidurin÷ mokykla,
Norvaišių pagrindin÷ mokykla, Nausodžio pagrindin÷ mokykla, Platelių gimnazija, Stalg÷nų pagrindin÷ mokykla, Stanelių pagrindin÷ mokykla, Kantaučių
pagrindin÷ mokykla, Šateikių pagrindin÷ mokykla, Žemaičių Kalvarijos vidurin÷ mokykla, Žlibinų I. Končiaus pagrindin÷ mokykla, Vyskupo
M.Valančiaus katalikiškoji pradin÷ mokykla, Mykolo Oginskio meno mokykla, Platelių meno mokykla, Sporto mokykla, Plung÷s suaugusiųjų švietimo
centras, Pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba, Prūsalių mokykla-darželis, Didvyčių mokykla-darželis, Lopšelis-darželis „Nykštukas“, Lopšelis-darželis
„Pasaka“, Lopšelis-darželis „Raudonkepurait÷“, Lopšelis-darželis „Rūtel÷“, Lopšelis-darželis „Saulut÷“, Lopšelis-darželis „Vytur÷lis“, Als÷džių lopšelisdarželis, Platelių lopšelis-darželis, Žemaičių Kalvarijos lopšelis-darželis, Studijų r÷mimo programos l÷šų skirstymo komisija, Jaunimo reikalų taryba.
2011 m. planuota įvykdyti 58 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą  7 priemonių (12 proc.),
įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  16 priemon÷s 28 proc.), įvykdyta dalinai  22 priemonių (39 proc.), neįvykdyta pagal planą  13
priemon÷s (22 proc.).

01 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP
13;
22%

7;
12%

Įvykdyta
Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai
16;
28%

Neįvykdyta

22;
38%
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Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Teikti kokybiškas bendrojo lavinimo paslaugas.
01 Uždavinys. Organizuoti bendrąjį lavinimą mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
02 Tikslas. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius ( papildomojo ugdymo įstaigos).
01 Uždavinys. Organizuoti kokybišką ugdymą ir užtikrinti modernią aplinką papildomojo ugdymo įstaigose.
03 Tikslas. Rūpintis bendruoju vaikų geb÷jimų ir vertybių nuostatų ugdymu, didinant ikimokyklinių įstaigų prieinamumą.
01 Uždavinys. Organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
04 Tikslas. Skatinti ir pad÷ti rajono studentams siekti išsilavinimo.
01 Uždavinys. Skirti stipendijas studentams, atsižvelgiant į jų materialinę pad÷tį bei kitus psichologinius, žmogiškuosius aspektus.
05 Tikslas. Inicijuoti ir koordinuoti Plung÷s rajono savivaldyb÷s jaunimo politikos formavimą ir jaunimo veiklos organizavimą rajone.
01 Uždavinys. Skatinti ir remti Plung÷s rajono jaunimo veiklos programas.
06 Tikslas. Organizuoti Plung÷s rajono savivaldyb÷s jaunimo užimtumą ir turiningą laisvalaikio praleidimą.
01 Uždavinys. Skatinti jaunimo savirealizaciją, jaunimo iniciatyvas, užtikrinti jaunų žmonių užimtumą ir turiningą laisvalaikio praleidimą.
Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų

Ilgalaikiai
prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

2 - Žmogiškųjų
išteklių pl÷tra

01 - Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Efektyvus l÷šų panaudojimas švietimo
sistemos paslaugų kokyb÷s gerinimui %

planuotos
reikšm÷s

100 %
100 %
100 %
100 %

faktin÷s
reikšm÷s
SB 81,4%
SB(VB) 97,8%
VB 102,2%
KT 123,7%

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
(patikslinti)

faktiniai

SB – 17934,8
SB(VB)32297,8
VB - 1384,8
KT – 474,4

SB – 14591,3
SB(VB) –
31595,0
VB – 1415,5
KT – 586,9

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys

Programos tikslų
ir uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

Asignavimai
(tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

Nukrypimų nuo plano priežastys
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01.01.01.01

Pedagogų darbo užmokesčio
apmok÷jimas (proc.) SB(VB)

01.01.01.02

Darbo užmokesčio
apmok÷jimas (proc.) SB
Darbo užmokesčio
apmok÷jimas (proc.) VB

01.01.01.03

01.01.01.04
01.01.01.05

01.01.01.06

01.01.01.07

01.01.01.08

01.01.01.09

01.01.01.10

01.01.01.11

Vadov÷lių ir mokymo
priemonių įsigijimas (vnt.)
SB(VB)
Užsakyta spauda (vnt.) SB
Užsakyta spauda (vnt.) VB
Renginių organizavimas ir
vykdymas (vnt.) SB
Išklausyta kvalifikacijos k÷limo
kursų (vnt.) SB(VB)
Išklausyta kvalifikacijos k÷limo
kursų (vnt.) SB
Išklausyta kvalifikacijos k÷limo
kursų (vnt.) VB
L÷šų panaudojimas
komunikacin÷ms
technologijoms (IKT) diegti
(proc.) SB(VB)
L÷šų panaudojimas mokinių
pažintinei veiklai ir profesiniam
orientavimui vykdyti (proc.)
SB(VB)
L÷šų panaudojimas brandos
egzaminų organizavimui ir
vykdymui (proc.) SB(VB)
Išor÷s vertinime dalyvavusių
mokyklų skaičius (vnt.) SB
(VB)
L÷šų panaudojimas patalpų
išlaikymui (komunalin÷s išl,
ryšiai) (proc.) SB

100

94,7

100

29087,5

27551,2

5662,5

3846,1

959,5

914,8

71,9
0

Priemon÷ įgyvendinta, sutaupytos l÷šos perkeltos į
01.01.01.13 priemonę. Vykdyti Plung÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos 2011-12-29 sprendimas Nr. T1-287 2011-11-24
Nr.T1-269
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Atlyginimai buvo planuojami
12 m÷nesių 2011 m. pedagoginiams darbuotojams buvo
mokama už 12 m÷n., o kitiems tik už tik už 11 m÷nesių.

11000

12510

375,2

407,10

85

56

4,7
0,0

3,8
1,0

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Mokyklos 2011 m. daugiau l÷šų
skyr÷ vadov÷lių ir mokymo priemonių įsigijimui. Vykdomas
savivaldyb÷s tarybos 2011-12-29 sprendimas Nr. T1-287.
Mokymo priemon÷s taip pat yra 01.01.01.13 priemon÷je
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, neskirtas reikiamas
finansavimas.

8

0

10,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, neskirtas finansavimas.

132,6

99,4

5,5

1,3

0,0

0,5

120

100

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Nepanaudotos l÷šos perkeltos
į 01.01.01.13. Vykdomas savivaldyb÷s tarybos 2011-12-29
sprendimas Nr. T1-287.

100

58,9

115,7

68,1

Priemon÷ įgyvendinta, dalis IKT l÷šų yra 01.01.01.01.
01.01.01.13. ir 01.01.01.19 priemon÷se.

100

93,2

58,4

54,4

Priemon÷ įgyvendinta.

100

103,7

30,1

31,2

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Vykdyti savivaldyb÷s Tarybos
sprendimai: 2011-09-29 Nr.T1-218 ir 2011-11-24 Nr.T1-269

0

2

25,0

20,8

Priemon÷ įgyvendinta, atliktas išor÷s vertinimas Als÷džių
vidurin÷je bei Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradin÷je
mokyklose.

100

93,1

1876,9

1747,0

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Negauta pakankamai l÷šų, liko
kreditoriniai įsiskolinimai.
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01.01.01.12

01.01.01.13

01.01.01.14

01.01.01.15

01.01.01.16

01.01.01.17

01.01.01.18

01.01.01.19

L÷šų panaudojimas patalpų
išlaikymui (komunalin÷s išl.,
ryšiai) (proc.) VB
Ūkinių prekių įsigijimas (vnt.)
SB
Ūkinių prekių įsigijimas (vnt.)
VB
Ilgalaikio turto, kompiuterin÷s
ir ryšių priemonių įsigijimas bei
atnaujinimas (vnt.) SB(VB)
Ilgalaikio turto, kompiuterin÷s
ir ryšių priemonių įsigijimas bei
atnaujinimas (vnt.) SB
Paramos l÷šų panaudojimas
(proc.) Kt.
L÷šų panaudojimas ilgalaikio
turto priežiūrai ir remontui
(proc.) SB
L÷šų panaudojimas ilgalaikio
turto priežiūrai ir remontui
(proc.) VB
L÷šų panaudojimas kitoms
paslaugoms bei išlaidoms (kt.
paslaugos, transporto
išlaikymas) SB
L÷šų panaudojimas kitoms
paslaugoms bei išlaidoms (kt.
paslaugos, transporto
išlaikymas) (proc.) VB
T÷vų ir r÷m÷jų l÷šų
panaudojimas (proc.) Kt.
Komandiruočių skaičius (vnt.)
SB
Komandiruočių skaičius (vnt.)
VB
L÷šų panaudojimas kitoms
prek÷ms (kt. prek÷s,
medikamentai) (proc.) SB

231,5

216,0

129,1
7000

0

0,0

Priemon÷ įgyvendinta 01.01.01.19 priemon÷je.

6,4

45

100

100

100

119,0

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Vykdomas savivaldyb÷s tarybos
2011-12-29 sprendimas Nr. T1-287

159,5

197,2

Iš savivaldyb÷s biudžeto skirta l÷šų 12 mokyklų įsivesti
apsaugos signalizacijoms.

101,0

212,9

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Buvo likę nepanaudotų GMP 2
proc. paramos l÷šų už 2010 metus.

3,1

1,4

52

210,8

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, neskirtas reikiamas
finansavimas.

77,4
0,0

1,0

172,8

128,0
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, neskirtas reikiamas
finansavimas.

82,8

100

455,4

16

10

100

0,0

1190,0

42,6

50,3

19,3

87,9

4,2

1,1

1,0

0,0

3,0

56,8

Priemon÷ pilnai įgyvendinta, gauta daugiau paramos negu
planuota.
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Neskirtas reikiamas
finansavimas.

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Netiksliai planuotos l÷šos.
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01.01.01.20

01.01.01.21
01.01.01.22

01.01.01.23

01.02.01.01

01.02.01.02

01.02.01.03
01.02.01.04
01.02.01.05
01.02.01.06
01.02.01.07

01.02.01.08

L÷šų panaudojimas kitoms
prek÷ms (kt. prek÷s,
medikamentai) (proc.) VB
Panaudotos l÷šos mitybai
(proc.) SB
Panaudotos l÷šos mitybai
(proc.) VB
L÷šų panaudojimas metodinei
veiklai (proc.) SB
Pateikta paraiškų projektinei
veiklai (vnt.) Kt.
Apmok÷ta už sergančių vaikų
mokymą (proc.) SB(VB)
Darbo užmokesčio l÷šų
panaudojimas (proc.) SB
Darbo užmokesčio l÷šų
panaudojimas (proc.) SB (VB)
Ilgalaikio turto nuomos l÷šų
panaudojimas (ilgalaikio turto
nuoma, transporto išlaikymas)
(proc.) SB
Išklausyta kvalifikacijos
tobulinimosi kursų (vnt.) SB
Komandiruot÷ms skirtų l÷šų
panaudojimas (proc.) SB
Paramos l÷šų panaudojimas
(proc.) Kt.
T÷vų ir r÷m÷jų l÷šų
panaudojimas (vnt.) Kt.
L÷šų kitoms paslaugoms ir
išlaidoms panaudojimas (proc.)
SB
L÷šų panaudojimas kitoms
prek÷ms (kt. prek÷s,
medikamentai) (proc.) SB

100

8,6

81,2

44,0

29,2

135,2

129,0

88,3

100

0

81,4

0,0

15

11

133,2

118,7

0

0

0,0

6,8

3966,1

3603,8

389,7

195,1

100

87,2

Priemon÷ dalinai įgyvendinta. Sumaž÷jo, vaikų gaunančių
nemokamą maitinimą skaičius.
Darbo užmokestis metodinei veiklai yra įskaičiuotas 01.01.02
priemon÷je.
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Įstaigos mažiau dalyvavo
projektin÷je veikloje.
Vadovaujantis 2008-12-22 sutartimi Nr. BT6-03-650
apmok÷ta sąskaita Klaip÷dos Vit÷s pagrindei mokyklai už
mūsų rajono mokinių mokymą Klaip÷dos Respublikin÷s
ligonin÷s tuberkulioz÷s filialo vaikų skyriuje.
Priemon÷ įgyvendinta, vykdyta taupymo programa.

Priemon÷ įgyvendinta
finansavimas.

iš

dalies.

Neskirtas

reikiamas

100

45,7

96,0

43,9

4

3

5,0

0,8

100

1,6

43,0

0,7

100

206,7

3,0

6,2

100

0

25,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, negauta l÷šų.

100

24,0

25,0

6,0

Priemon÷ įgyvendinta
finansavimas.

iš

dalies.

Neskirtas

reikiamas

100

4,1

56,0

2,3

Priemon÷ įgyvendinta
finansavimas.

iš

dalies.

Neskirtas

reikiamas

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Neskirtas reikiamas
finansavimas.
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Neskirtas reikiamas
finansavimas.
Priemon÷ pilnai įgyvendinta, surinkta daugiau negu planuota
GMP 2 proc. mokesčio.
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01.02.01.09
01.02.01.10
01.02.01.11
01.02.01.12
01.02.01.13
01.02.01.14

L÷šų panaudojimas ilgalaikio
turto priežiūrai ir remontui
(proc.) SB
Ilgalaikio turto ir inventoriaus
įsigijimas (vnt.) SB
Patalpų išlaikymui l÷šų
panaudojimas (komunaliniai,
ryšiai) (proc.) SB
Pateikta paraiškų projektinei
veiklai (vnt.) Kt.
Surengta varžybų, renginių
(vnt.) SB
Užsakyta spauda (vnt.) SB
Pedagogų darbo užmokesčio
apmok÷jimas (proc.) SB(VB)

100

0

5,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, neskirtas finansavimas.

75

4

100,0

7,0

Priemon÷ įgyvendinta
finansavimas.

100

76,9

187,1

143,9

0

103,5

2,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nedalyvauta projektuose.

15

0

81,5

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, negauta l÷šų.

5

2

1,5

0

2030,6

2898,9

0,0

19,2

100

01.03.01.01

143,7
Pedagogų darbo užmokesčio
apmok÷jimas (proc.) VB

01.03.01.02

01.03.01.03

01.03.01.04

01.03.01.05
01.03.01.06
01.03.01.07
01.03.01.08
01.03.01.09

Patalpų išlaikymo l÷šų
panaudojimas (komunaliniai,
ryšiai) (proc.) SB
Vadov÷lių ir mokymo
priemonių įsigijimas (vnt.)
SB(VB)
Išklausyta kvalifikacijos k÷limo
kursų (vnt.) SB(VB)
Išklausyta kvalifikacijos k÷limo
kursų (vnt.) SB
Darbo užmokesčio l÷šų
panaudojimas (proc.) SB
Pateikta paraiškų projektinei
veiklai (vnt.) Kt.
Vaikų pažintin÷s veiklos
įgyvendinimas (proc.) SB(VB)
Spaudos užsakymas (vnt.) SB
Paramos l÷šų panaudojimas
(proc.) Kt.

0

iš

dalies.

Neskirtas

reikiamas

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Neskirtas reikiamas
finansavimas. Liko kreditoriniai įsiskolinimai už 2011m.

Priemon÷ neįgyvendinta, negauta l÷šų.
Priemon÷ pilnai įgyvendinta, nuo 2011-01-01 įvestas mokinio
krepšelis ikimokyklinukams, d÷l to visos aukl÷tojos gauna iš
krepšelio l÷šų atlyginimą už 20sav./val.
Pagal 2011-05-18 sutartį Nr. BT6-01-157/S-300 skirta
papildomai iš ŠMM 19,2 tūkst.Lt. Vykdytas 2011 m. birželio
30 d Savivaldyb÷s tarybos sprendimas. Nr.T1-175.

100

73,7

932,5

687,2

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Neskirtas reikiamas
finansavimas. Liko kreditoriniai įsiskolinimai už 2011m.

886

1250

33,5

89,0

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Skirta daugiau l÷šų vadov÷liams
ir mokymo priemon÷ms. Dalis l÷šų yra 01.03.01.18
priemon÷je.

9,5

14,4

10

50
9,4

0,1

100

102,8

3735,0

3841,2

2

2

4,0

3,1

100

228,9

4,5

10,3

25

1

4,0

0,1

100

140,9

74,4

104,8

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Skirta daugiau l÷šų iš Mokinio
krepšelio pedagogų kvalifikacijai kelti.
Priemon÷ pilnai įgyvendinta.
Priemon÷ pilnai įgyvendinta su mažesniu finansavimu.
Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Nuo 2011-01-01 įvestas
ikimokyklinio ugdymo krepšelis-d÷l to pažintin÷je veikloje
dalyvauja visi darželio vaikai.
Priemon÷ neįgyvendinta. Neskirtas reikiamas finansavimas.
Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Buvo likę nepanaudotų paramos
l÷šų iš 2010m.
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T÷vų ir r÷m÷jų l÷šų
100
416,0
2,5
10,4
Priemon÷ pilnai įgyvendinta.
panaudojimas (proc.) Kt.
Panaudotos l÷šos mitybai
01.03.01.11
100
89,3
212,2
189,5
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies.
(proc.) SB
Komandiruočių skaičius (vnt.)
01.03.01.12
4
0
1,5
0,0
Priemon÷ neįgyvendinta. Neskirtas finansavimas.
SB
L÷šų panaudojimas kitoms
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Neskirtas pakankamas
01.03.01.13
prek÷ms (kt. prek÷s,
100
16,0
15,6
2,5
finansavimas.
medikamentai ir kt.) (proc.) SB
Panaudotos l÷šos kitoms
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Neskirtas pakankamas
paslaugoms ir išlaidoms (kt.
01.03.01.14
100
13,7
73,1
10,0
paslaugos ir išlaidos, transporto
finansavimas.
išlaikymas) (proc.) SB
01.03.01.15
Įsigyta ūkinių prekių (vnt.) SB
500
0
66,6
0,0
Priemon÷ įgyvendinta 01.03.01.13 priemon÷je.
Komunikacinių technologijų
Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Dalis IKT l÷šų yra 01.03.01.13 ir
01.03.01.16
(IKT) diegimas ir naudojimas
100
240,0
5,5
13,2
01.03.01.18 priemon÷se.
(proc.) SB(VB)
Ilgalaikio turto remonto l÷šų
Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Papildomai skirta l÷šų lopšelio
01.03.01.17
0
252,2
4,6
11,6
panaudojimas (proc.) SB
darželio „Nykštukas“ renovacijai užbaigti.
Ilgalaikio turto, kompiuterin÷s
ir ryšių priemonių įsigijimas
40,3
0,0
(vnt.) SB
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Vykdytas Savivaldyb÷s
01.03.01.18
13
7
tarybos 2011-12-29 sprendimas Nr. T1-287.
Ilgalaikio turto, kompiuterin÷s
0,0
16,1
ir ryšių priemonių įsigijimas
(vnt.) SB(VB)
Gavusių stipendijas studentų
01.04.01.01
55
0
65,0
0
Priemon÷ neįgyvendinta. Neskirtas finansavimas.
skaičius (vnt.) SB
Paremta programų skaičius
25,0
0
Priemon÷ neįgyvendinta. Neskirtas finansavimas.
(vnt.) SB
01.05.01.01
30
0
Paremta programų skaičius
50,0
0
Priemon÷ neįgyvendinta. Neskirtas finansavimas.
(vnt.) Kt
Įtrauktų, užimtų žmonių
27,1
28,8
skaičius (vnt.) SB
Įtrauktų, užimtų žmonių
01.05.01.01
500
600
Priemon÷ įgyvendinta.
60,0
42,9
skaičius (vnt.) Kt
Įtrauktų, užimtų žmonių
0,0
2,5
skaičius (vnt.) VB
Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2011-10-27 nutarimu Nr. 1274 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-10-27 įsakymu
Nr. V-2033, d÷l sumaž÷jusio mokinių skaičiaus 2011m. IV ketv. sumažinta mokinio krepšelio dotacija 412,0 tūkst.Lt.
01.03.01.10
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Ekonomin÷s ir projektin÷s veiklos programa (Nr. 02)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyrius.
2011 m. planuota įvykdyti 4 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 1 priemonių (25 proc.), įvykdyta
dalinai  3 priemonių (75 proc.).

02 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

1;
25%

Įvykdyta
Įvykdyta dalinai

3;
75%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Projektin÷s dokumentacijos rengimas Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos ir kitų finansavimo priemonių paramai gauti.
01 Uždavinys. Efektyviai pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių finansine parama.
02 Tikslas. Numatomų įgyvendinti projektų bendrasis finansavimas.
01 Uždavinys. Dalyvauti projektin÷je veikloje, kur reikalingas dalinis bendrasis finansavimas.
03 Tikslas. Finansin÷ pagalba savivaldyb÷s įstaigoms, organizacijoms, nevyriausybin÷ms organizacijoms dalyvaujant projektin÷je veikloje.
01 Uždavinys. Aktyvinti savivaldyb÷s įmones, įstaigas, organizacijas, nevyriausybines organizacijas dalyvauti projektin÷je veikloje
suteikiant finansinę pagalbą.
04 Tikslas. Bendradarbiavimo ryšių stiprinimas su Lietuvos miestų ir užsienio šalių institucijomis ir organizacijomis, bei bendrų projektų
rengimas ir įgyvendinimas.
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01 Uždavinys. Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos miestų ir užsienio šalių institucijomis ir organizacijomis, bei rengti ir
įgyvendinti bendrus projektus.
Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Ilgalaikiai
prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

1 – Gamybinis
sektorius ir
paslaugos

02 - Skatinti rajono socialinę ir
ekonominę pl÷trą, formuoti
turizmui ir verslui patrauklaus
Plung÷s krašto įvaizdį.
Užtikrinti racionalų
savivaldyb÷s teritorijos ir jos
infrastruktūros vystimąsi,
pramon÷s ir verslų pl÷trą.

Sudarytos sąlygos rajono investicinių
projektų rengimui ir įgyvendinimui, SVV ir
turizmo sektoriaus pl÷trai (%).

Vertinimo kriterijų
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s

100 %

SB –
28,%
KT – 56,0
%

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)
SB –
370,0/104,4
KT – 660,0

SB – 104,4
KT – 369,7

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Programos
tikslų ir
uždavinių kodai

02.01.01.01

02.02.01.01

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus

Asignavimai
(tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

Parengta projektin÷
dokumentacija (vnt.) SB

9

9

170,0/45,9

36,621

Parengta projektin÷
dokumentacija (vnt.)Kt

4

9

660,0

369,7

Pilnai įsisavintos l÷šos, skirtos
projektų bendrajam
finansavimui (proc.) SB

100

26,8

150,0/38,5

40,226

Nukrypimų nuo plano priežastys
Vadovaujantis Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-2 „D÷l Plung÷s
rajono savivaldyb÷s 2011-2013 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“ ir 2011 m. sausio 27 d.
sprendimu Nr. T1-4 „D÷l 2011 metų Savivaldyb÷s
biudžeto patvirtinimo“ programai įgyvendinti buvo
skirta – 104,4 tūkst. Lt.
1. Parengta projektin÷s dokumentacijos tiek kiek ir
buvo planuota, atsižvelgiant į ES, nacionalinius
finansavimo kvietimus teikti paraiškas ir pasirengta iš
anksto būsimiems kvietimams.
2. Kiti šaltiniai - parengta projektin÷s dokumentacijos
daugiau nei planuota Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus žmogiškųjų išteklių turimais
resursais. Pagal 2011 metais parengtą projektinę
dokumentaciją paramą planuojama gauti 2012 metais.
Priemon÷ įgyvendinta iš dalie, nes skirtas mažesnis
finansavimas.
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02.03.01.01

02.04.01.01

Pilnai įsisavintos l÷šos, skirtos
savivaldyb÷s įstaigoms,
organizacijoms,
nevyriausybin÷ms
organizacijoms dalyvaujant
projektin÷je veikloje (proc.) SB
Pilnai įsisavintos l÷šos, skirtos
bendradarbiavimo ryšių
stiprinimui (proc.).SB

100

20,1

20,0/0,0

4,027

Priemonei d÷l l÷šų trūkumo buvo skirta – 0,00 Lt, nes
skirtas mažesnis finansavimas negu buvo planuota. Po
asignavimų programoje perskirstymo, atsižvelgiant į
racionalų l÷šų panaudojimą, priemon÷ įgyvendinta.

100

78,4

30,0/20,0

23,526

Priemon÷ įgyvendinta.
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Teritorijų planavimo programa (Nr. 03)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Strateginio
planavimo ir investicijų skyrius.
2011 m. planuota įvykdyti 4 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  1 priemon÷s (25
proc.), įvykdyta dalinai  3 priemonių (75 proc.).

03 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP
1;
25%

Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai

3;
75%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Užtikrinti nuoseklų Plung÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos vystimąsi.
01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas subalansuotai rajono teritorijų pl÷trai.
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Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų

Ilgalaikiai
prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

Programa susijusi su
visais Strateginio
pl÷tros plano 20022010 metams
prioritetais

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

03 - Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

Užtikrinta tolimesn÷ miesto ir rajono pl÷tra.
Sudarytos sąlygos investicijoms ir
tolimesniam detaliam teritorijų planavimui
(%).

Asignavimai (tūkst. Lt)

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

planuoti
(patikslinti)

faktiniai

100 %

SB–22,9 %
ES – 48,4
%

SB238,0/56,4
ES-200,0

SB-54,4/70,5
ES-96,8
SL - 11,9

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys

Programos
tikslų ir
uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus
Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Parengta detaliųjų, specialiųjų ir
bendrųjų planų (vnt.) SB
Parengta detaliųjų, specialiųjų ir
bendrųjų planų (vnt.) ES
Parengta detaliųjų, specialiųjų ir
bendrųjų planų (vnt.) SL
Atliktų kadastrinių matavimų
skaičius (vnt.) SB

Asignavimai
(tūkst. Lt)
Nukrypimų nuo plano priežastys

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

planuoti
(patikslinti)

faktiniai

Priemon÷ iš dalies įgyvendinta. Parengta ir patvirtinta:
1. Dujų skirstymo stoties Kauš÷nų kaime sanitarin÷s apsaugos
zonos nustatymo specialusis planas.
03.01.01.01
2
2
200,0
96,8
2. Plung÷s miesto ir prieigų transporto srautų ir
infrastruktūros specialusis planas.
0,0
11,9
Prad÷ti rengti 5 specialieji ir 4 detalieji planai.
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Atlikti 19-os sklypų
03.01.01.02
21
19
18,0/13,5
13,5
kadastriniai matavimai.
Priemon÷ pilnai įvykdyta, suformuoti sklypai valymo
03.01.01.03
Panaudotos l÷šos (proc.) SB
100
117
4,0/4,1
4,7
įrenginiams įrengti: Kulių, Als÷džių ir Žemaičių Kalvarijos
mstl.
Įregistruotų bylų skaičius (vnt.)
Priemon÷ įvykdyta dalinai. Atliktas 19-os sklypų sutarčių
03.01.01.04
21
19
8,0/4,2
4,2
SB
įregistravimas VĮ registrų centre.
Pastaba: Programai iš SB buvo skirta 54,4 tūkst.lt. Papildomos l÷šos (16,1 tūkst.lt), gautos už parduotą žemę Plung÷s mieste. Metų pabaigoje, nepanaudotos l÷šos
sumoje 16,1 perkeltos į 2012 m. biudžetą.
208,0/34,6

31,9
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Socialin÷s paramos ir paslaugų įgyvendinimo programa (Nr. 04)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Socialin÷s paramos skyrius, Plung÷s socialinių paslaugų
centras, Plung÷s nakvyn÷s namai, Vietos ūkio ir turto skyrius.
2011 m. planuota įvykdyti 60 priemonę (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą  19 priemonių (31 proc.),
įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  18 priemon÷s (30 proc.), įvykdyta dalinai  13 priemonių (22 proc.), neįvykdyta pagal planą  10
priemon÷s (17 proc.).

04 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP
19;
31%

10;
17%

Įvykdyta
Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai
Neįvykdyta

13;
22%
18;
30%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Vykdyti valstyb÷s deleguotas funkcijas ir teikti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais ir
kitais norminiais teis÷s aktais bei Plung÷s rajono savivaldyb÷s nustatyta tvarka piniginę socialinę paramą Plung÷s rajono savivaldyb÷s
gyventojams.
01 Uždavinys. Teikti socialinę paramą mažas pajamas turinčiai šeimai ir kompensuoti išlaidas už būsto šildymą, taip pat teikti socialinę
paramą mirusiojo artimiesiems.
02 Uždavinys. Remti šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus, siekiant, kad vaikams būtų sudarytos palankesn÷s sąlygos jų ugdymui
bendrojo lavinimo mokyklose.
03 Uždavinys. Priimti prašymus, apskaičiuoti ir išmok÷ti kompensacijas nukent÷jusiesiems, numatytas Lietuvos respublikos įstatymais ir
nutarimais.
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04 Uždavinys. Užtikrinti valstybinių šalpos išmokų ir kompensacijų mok÷jimą neįgaliesiems.
05 Uždavinys. Organizuoti išmokų vaikams mok÷jimą.
02 Tikslas. Vykdyti savivaldyb÷s savarankišką funkciją ir teikti vienkartines pašalpos stichin÷s nelaim÷s, gaisro, ligos, skurdo ir kitais
savivaldyb÷s tarybos nustatytais atvejais.
01 Uždavinys. Teikti socialinę paramą gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialin÷je pad÷tyje bei neturintiems l÷šų sumok÷ti už
komunalinius patarnavimus.
02 Uždavinys. Teikti vienkartinę socialinę paramą įvairių švenčių progomis.
03 Tikslas. Organizuoti kokybiškas ir subalansuotas, socialiai teisingas ir ekonomiškai efektyvias socialines paslaugas specialių poreikių
turintiems vaikams ir suaugusiems asmenims
01 Uždavinys. Užtikrinti Plung÷s “Socialinių paslaugų centro” teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, gerinti jų kokybę ir pl÷sti paslaugų
tinklą.
02 Uždavinys. Užtikrinti Plung÷s “Nakvyn÷s namuose” teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, gerinti jų kokybę, pl÷sti paslaugų tinklą.
03 Uždavinys. Užtikrinti globą ir socialines paslaugas našlaičiams ir vaikams, netekusiems t÷vų globos „Plung÷s vaikų globos namuose“.
04 Uždavinys. Organizuoti dienos, trumpalaik÷s ir ilgalaik÷s globos paslaugų pirkimą nesavarankiškiems arba dalinai savarankiškiems
suaugusiems asmenims.
05 Uždavinys. Organizuoti neįgaliems vaikams, socialin÷s rizikos vaikams ir vaikams iš socialin÷s rizikos šeimų dienos užimtumo,
trumpalaik÷s bei ilgalaik÷s globos paslaugų teikimą.
06 Uždavinys. Ugdyti bendruomeniškumą ir savanorišką veiklą.
04 Tikslas. Transporto paslaugoms apmok÷ti
01 Uždavinys. Transporto išlaidų kompensavimas lengvatinių keleivių ir moksleivių vež÷jams.
Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų

Ilgalaikiai
prioritetai

3 - Socialin÷ ekonomin÷
infrastruktūros
pl÷tra

Savivaldyb÷s tikslas

01 - Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Socialiai saugios aplinkos sukūrimas bei
integracija socialiai pažeidžiamų asmenų į
visuomenę, panaudojant efektyvias socialin÷s
paramos priemones (%).

Asignavimai (tūkst. Lt)

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

planuoti
(patikslinti)

faktiniai

100 %

SB – 60,0
%
SB(VB) –
109,6 %
KT – 521,1
%
VL – 83,0
%

SB – 7883,2
SB(VB) –
13539,1
KT – 276,8
VL –
18853,7

SB – 4732,5
SB(VB) –
14833,5
VL –
15654,6
KT – 1442,4
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Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys

Programos tikslų
ir uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

04.01.01.01

Socialinių pašalpų gav÷jų
skaičius (vnt.) SB(VB)

04.01.01.02

04.01.01.03

04.01.01.04

04.01.01.05
04.01.01.06

Paramos gav÷jų artimo asmens
mirties atveju skaičius per
metus (vnt.) SB(VB)
Šildymo išlaidų kompensacijų
gav÷jų skaičius per m÷nesį
(vnt.) SB(VB)
Karšto vandens paruošimo
išlaidų kompensacijos gav÷jų
skaičius (vnt.) SB(VB)
Šalto vandens kompensacijų
gav÷jų skaičius per m÷nesį
(vnt.) SB(VB)
Gav÷jų skaičius (vnt.) SB(VB)

Vertinimo kriterijaus

Asignavimai
(tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

faktin÷s
reikšm÷s

34500

37819

6913,1

7595,2

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Socialinių pašalpų išmok÷ta
daugiau, nes pakilo valstyb÷s remiamos pajamos bei padid÷jo
gav÷jų skaičius

514

516

509,6

536,6

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Išmok÷tos laidojimo išmokos
visiems laidojusiems asmenims.

26300

21286

2101,8

1444,8

Priemon÷ įvykdyta pilnai. Būsto šildymo
kompensuotos visiems teisę turintiems asmenims.

16074

16321

280,0

295,0

Priemon÷ įvykdyta ir karšto vandens išlaidos kompensuotos
visiems turintiems teisę asmenims.

11952

13143

106,0

67,5

Priemon÷ įvykdyta ir šalto vandens išlaidos kompensuotos
visiems turintiems teisę asmenims.

90

306

6,0

74,4

04.01.01.07

Kompensacijų gav÷jų skaičius
(vnt.) SB(VB)

12

12

396,8

357,3

04.01.02.01

Nemokamai maitinami
moksleiviai (vnt.) SB(VB)

2800

2400

2210,7

1686,3

04.01.02.02

Suteikti paramą mokinio
reikmenimis vidutiniškai (vnt.)
SB(VB)

2875

2427

468,0

378,6

04.01.02.03

Darbuotojų skaičius
(vnt.)SB(VB)

2

2

111,6

62,7

x

x

450,0

295,9

3

2

3,0

2,5

04.01.02.04
04.01.03.01

Mokinių maitinimas (vnt.) SB
Pašalpų ir gav÷jų skaičius per
metus (vnt.) SB(VB)

Nukrypimų nuo plano priežastys

planuotos
reikšm÷s

išlaidos

Priemon÷ įvykdyta pilnai.
Priemon÷ įgyvendinta. Mokamas atlyginimas šią funkciją
vykdantiems skyriaus darbuotojams iš administravimui skirtų
l÷šų.
Priemon÷ įvykdyta pilnai, gautas papildomas finansavimas.
Skirtas maitinimas
mokyklose visiems teisę turintiems
mokiniams, pagal vidutines šeimos pajamas
Priemon÷ įgyvendinta. Mokiniai aprūpinti mokymo
priemon÷mis pagal vidutines šeimos pajamas, ir tokių mokinių
buvo žymiai daugiau nei planuota, gautas papildomas
finansavimas.
Priemon÷ įgyvendinta. Mokamas atlyginimas šią funkciją
vykdantiems skyriaus darbuotojams iš administravimui skirtų
l÷šų.
Mokinių maitinimo organizavimo išlaidos.
Priemon÷ įvykdyta pilnai. Mokamos komunalinių išlaidų
kompensacijos 1991 m. sausio 11-13 dienų įvykių dalyviams.
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04.01.03.02

04.01.03.03

Pašalpų ir gav÷jų skaičius per
metus (vnt.) SB(VB)
(kariai savanoriai ir Černobylio
AE)
Pašalpų ir gav÷jų skaičius per
metus (vnt.) SB(VB)
(Užsienyje mirusių)

2

2

0,0

24,9

Išmok÷tos kompensacijos kariams savanoriams ir laisv÷s kovų
dalyviams. Taip pat Černobylio AE avarijos likvidavimo
dalyviams, pateikusiems dokumentus

2

1

0,0

0,3

1 asmeniui, kuris pateik÷ prašymą.

04.01.04.01

Šalpos išmokų gav÷jų skaičius
(vnt.) VL

2900

2530

13377,5

12414,2

Priemon÷ įgyvendinta dalinai. Mokamos šalpos pašalpos ir
tikslin÷s slaugos ir priežiūros kompensacijos visiems teisę
turintiems asmenims

04.01.04.02

Specialaus transporto įsigijimo
išlaidų gav÷jų skaičius.
Numatomas transporto išlaidų
kompensacijų gav÷jų skaičius
(vnt.) VL

75

46

45,3

30,3

Priemon÷ įgyvendinta. Buvo mokamos transporto išlaidos ir
įsigytų transporto priemonių kompensacijos asmenims,
pateikusiems prašymus ir kitus dokumentus.

04.01.04.03

Darbuotojų skaičius (vnt.) VL

12

11

267,6

247,1

04.01.05.01

Gav÷jų skaičius (vnt.) VL

3250

2786

3552,8

2870,0

04.01.05.02

Darbuotojų išlaikymas (vnt.)
VL

3

3

115,5

93,0

04.02.01.01

Vienkartinių socialinių pašalpų
gav÷jų skaičius (vnt.) SB

150

239

40,0

28,9

04.02.01.02

Socialinių pašalpų gav÷jų
skaičius per m÷nesį (vnt.) SB

10

0

0,0

0,0

04.02.01.03

Pristatytų asmenų skaičius
(vnt.) SB

x

x

1,0

10,0

04.02.01.04

Paramos gav÷jų skaičius (vnt.)
SB(VB)

10160

9612

31,0

32,4

Priemon÷ įgyvendinta. Iš administravimui skirtų l÷šų mokamas
darbo užmokestis šias funkcijas vykdantiems darbuotojams,
apmokamos kitos paslaugos.
Priemon÷ įvykdyta pilnai. Vienkartin÷s išmokos gimus
kūdikiui, išmokos vaikams, išmokos privalomosios tarnybos
kario vaikui, globos išmokos ir vienkartin÷s išmokos būstui
įsigyti bei vienkartin÷s išmokos n÷ščiai moteriai išmok÷tos
visiems, pateikusiems prašymus ir kitus dokumentus.
Priemon÷ įgyvendinta. Mokamas atlyginimas šią funkciją
vykdantiems darbuotojams, apmokamos kitos administravimo
išlaidos.
Priemon÷ įgyvendinta. Mok÷tos vienkartin÷s pašalpos iš
savivaldyb÷s biudžeto l÷šų
skurdo bei ligos atvejais,
grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, gimus dvynukams ar sulaukus
100 ir daugiau metų, taip pat kompensuoti gaisro nuostoliai.
Priemon÷ neįgyvendinta, nes d÷l l÷šų trūkumo socialin÷s
pašalpos ir kompensacijos nebuvo mokamos
Paslauga įgyvendinta pilnai, mirę asmenys buvo vežami
medicininei ekspertizei (po konkurso padid÷jo paslaugos
kaina)
Priemon÷ įgyvendinta pilnai Buvo dalinami maisto produktai iš
ES intervencinių atsargų, gav÷jų skaičius išaugo d÷l
sumaž÷jusių vidutinių šeimos pajamų ir didelio bedarbyst÷s
lygio
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Priemon÷ neįgyvendinta. D÷l l÷šų trūkumo parama
gyventojams nedalinta
Priemon÷ neįgyvendinta. D÷l l÷šų trūkumo parama
gyventojams nedalinta
Paramos teikimas daiktais nebuvo vykdomas, nes niekas
nesuteik÷.
Priemon÷ įgyvendinta. Paslaugų gav÷jų skaičius didesnis, nei
buvo planuota, d÷l šalies ekonominių priežasčių.

04.02.02.01

Asmenų skaičius (vnt.) Kt.

30

0

0,0

0,0

04.02.02.02

Renginių skaičius (vnt.) SB

75

0

0,0

0,0

04.02.02.03

Vaikų skaičius (vnt.) Kt.

50

0

0,0

0

55

72

29,7

34,5

57

67

45,1

49,9

Priemon÷ įgyvendinta. Padaug÷jo šeimų, įtrauktų į soc. rizikos
šeimų apskaitą.

40

49

57,9

66,4

Priemon÷ įgyvendinta. Suteikta spec. transporto paslaugų
daugiau žmonių.

25

25

97,1

115,0

Priemon÷ įgyvendinta pilnai.

49

82

123,9

128,8

Priemon÷ įgyvendinta. Suteikta paslaugų didesniam kiekiui
negalią turinčių žmonių.

100

84,3

130,1

109,7

0

100

0,0

10,0

249,8

167,5

100

284,5
145,6

957,6

04.03.01.01
04.03.01.02

04.03.01.03

04.03.01.04

04.03.01.05

04.03.01.06
04.03.01.07

04.03.01.08

Nemokamai maitinamų asmenų
skaičius (vnt.) SB
Socialin÷s priežiūros vykdymo
socialin÷s rizikos šeimoms
skaičius (vnt.) SB(VB)
Specialaus transporto paslaugų
teikimo klientams skaičius
(vnt.) SB
Dienos užimtumo lankytojų su
proto ir psichine negalia
skaičius (vnt.) SB
Paslaugų namuose seniems
neįgaliems bei psichinę negalią
turintiems žmon÷ms skaičius
(vnt.) SB
L÷šų panaudojimas (proc.) SB
Papildomų l÷šų pritraukimas
(proc.) Kt.
Papildomų l÷šų pritraukimas
(proc.) SB
Papildomų l÷šų pritraukimas
(proc.) Kt

Priemon÷ įgyvendinta dalinai d÷l l÷šų trūkumo sumažinus
finansavimą.
Pateikus paraišką gautas finansavimas iš LR Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos.
Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Sutaupytoms l÷šoms panaudoti
pratęsta administravimo ir finansavimo sutartis iki birželio 30d.
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04.03.02.01

04.03.02.02

04.03.02.03

04.03.02.04

Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Socialinių paslaugų įstaigos
administracinio, ūkinio ir
aptarnaujančio personalo,
profesinių grupių, susijusių su
paslaugų teikimu.
Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Išlaidos kitoms prek÷ms
(kanceliarin÷s ir kitos prek÷s,
susijusios su įstaigos
administravimu ir prek÷s
susijusios su paslaugos gav÷jo
poreikiais).
Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Išlaidos komunaliniams
patarnavimams (šildymas,
elektra, vandentiekis,
kanalizacija, ryšių ir kitos
paslaugos).
Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Transporto išlaidos tiesiogiai
nesusijusios su socialin÷s
globos teikimu
(administracinio, ūkinio ir
aptarnaujančio personalo
transportas) ir išlaidos
susijusios su socialin÷s globos
teikimu.

100

92,4

423,6

391,6

Priemon÷ įgyvendinta dalinai. L÷šų įstaigos administracinio,
ūkinio ir aptarnaujančio personalo, profesinių grupių, susijusių
su paslaugų teikimu išlaikymui gauta mažiau, nei planuota. D÷l
negauto finansavimo įstaiga liko skoloje darbuotojams 21,3
tųkst. Lt.Pagal Plung÷s r. sav. tarybos sprendimą nuo
2011sausio 01d. įstaigos vadovui skirtas 20 procentų
pareigin÷s algos priedas.Taip pat buvo vykdomi 2010-12-31
direktoriaus įsakymai Nr.P-3 ir P-4, 2011-11-07 ,2011-11-25
įsakymai P- 43,P-44.Taupant l÷šas, bud÷tojams sutrumpintas
darbo laikas, paliekant juos dirbti, kai nedirba socialiniai
darbuotojai.

100

32,5

11,4

3,7

Priemon÷ įgyvendinta dalinai, negautas pakankamas
finansavimas. Įstaiga negal÷jo įsigyti pakankamai kanceliarinių
bei ūkinių prekių, ūkio inventoriaus.

100

72,1

50,6

36,5

Priemon÷ įgyvendinta dalinai. D÷l negautų SB asignavimų,
įstaiga liko skoloje už ryšio paslaugas 0,8 tūkst. Lt., už
komunalines paslaugas 9,3 tūkst. Lt.

100

107,1

7,0

7,5

Priemon÷ įgyvendinta geriau, nes trūkstamų l÷šų gauta
persik÷lus l÷šas iš komunalinių paslaugų straipsnio. Už degalus
įstaiga liko skoloje 2,1 tūkst. Lt.
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04.03.02.05

04.03.02.06

04.03.02.07

04.03.02.08

04.03.02.09

04.03.02.10

04.03.03.01

Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Išlaidos patalyn÷s įsigijimui ir
skalbimui.
Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Išlaidos darbuotojų
profilaktiniam sveikatos
patikrinimui, medikamentams,
skirtiems suteikti pirmąją
pagalbą.
Išklausytų seminarų, kursų,
paskaitų skaičius (vnt.) SB
Kvalifikacijos k÷limas,
dalyvaujant seminaruose,
kursuose.
Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Internetinio tinklapio
sukūrimas, siekiant teikti
informaciją apie įstaigos veiklą.
Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Spaudinių prenumerata,
specialiosios literatūros
įsigijimas.
Skirtas finansavimas šioms
priemon÷ms įgyvendinti (proc.)
SB
Išlaidos smulkiam kompiuterių,
buitinių prietaisų ir kito
ilgalaikio materialiojo turto
einamajam remontui.
Vaikų globos namų išlaikymas.
Vaikų skaičius (vnt.)

100

15

4,0

0,6

Priemon÷ įgyvendinta dalinai. D÷l negautų SB asignavimų
įstaiga negal÷jo įsigyti reikalingos patalyn÷s.

100

0

0,3

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta. Apmok÷ta iš SP . Sveikata tikrinama
kas 2 m. ir tam reikia mažiau l÷šų.

10

0

2,8

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta d÷l patvirtintų mažų asignavimų
Apmok÷ta iš SP L÷šų.

100

0

0,0

0,0

Priemon÷ įgyvendinama.

100

0

1,8

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta d÷l patvirtintų mažų asignavimų.
Apmok÷ta iš SP l÷šų.

100

191,7

1,2

2,3

Priemon÷ įgyvendinta geriau nei planuota.

61

97

928,0

898,0

Priemon÷ įgyvendinta.
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04.03.03.02
04.03.03.03
04.03.04.01

04.03.04.02

04.03.04.03
04.03.04.04
04.03.05.01

04.03.05.02

04.03.05.03

04.03.05.04

04.03.05.05

04.03.06.01

04.03.06.02

Patalpų, susijusių su
visuomen÷s sveikatos gerinimų
remontas (vnt.)
Įrangos ir baldų skaičius (vnt.)
Kt
Ilgalaik÷s socialin÷s globos
paslaugų gav÷jų skaičius (vnt.)
SB
Trumpalaik÷s socialin÷s globos
paslaugų sveikatos priežiūros
įstaigose gav÷jų skaičius (vnt.)
SB
Socialin÷s globos paslaugų su
sunkia negalia gav÷jų skaičius
(vnt.) SB(VB)
L÷šų administravimo išlaidos
(vnt.) SB(VB)
Vaikų, gavusių socialin÷s
globos paslaugas institucijoje
skaičius (vnt.) SB (VB)
Socialin÷s rizikos šeimų
skaičius (vnt.) SB(VB)
Vaikų dienos užimtumo grupę
lankančių vaikų skaičius (vnt.)
SB
Socialin÷s globos paslaugas
gaunančių neįgalių vaikų
skaičius (vnt.) SB
Šeimų, globojančių vaikus,
globos pinigų gav÷jų skaičius
(vnt.) SB
Nevyriausybinių organizacijų
pateiktų programų r÷mimas
(vnt.) SB
Neįgaliųjų skaičius, gavęs
technin÷s pagalbos priemones
(vnt.) Kt

12

10

53,0

9,7

Priemon÷ dalinai įgyvendinta.

28

45

574,6

393,9

Priemon÷ dalinai įgyvendinta.

53

51

728,0

689,3

Priemon÷ įgyvendinta. Globos namuose paslaugas gavo 51
senyvo amžiaus asmuo, priemon÷ įgyvendinta

12

6

52,0

12,5

Priemon÷ iš dalies įgyvendinta. Sveikatos priežiūros įstaigose
paslaugas gavo 6 asmenys

28

42

567,5

361,0

Priemon÷ įgyvendinta. Globos namuose paslaugas gavo 42
sunkią negalią turintys asmenys.

1

1

9,7

8,0

Priemon÷ įgyvendinta. Darbuotojų išlaikymo išlaidos.
Priemon÷ įgyvendinta. 21 vaikui, likusiems be t÷vų globos,
buvo perkamos socialin÷s paslaugos Klaip÷dos ir Plung÷s
vaikų globos namuose.
Priemon÷ įgyvendinta. Mokamas darbo užmokestis
socialiniams darbuotojams, kurie teikia paslaugas socialines
rizikos šeimoms

22

21

405,0

399,9

149

154

207,0

252,6

80

60

10,0

0,0

Priemon÷ dalinai įgyvendinta. D÷l savivaldyb÷s biudžeto l÷šų
trūkumo, dienos centrų išlaikymui l÷šos nebuvo skirtos.

40

0

0,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes ilgalaikių globos paslaugų
neįgaliems vaikams teikti nereik÷jo

40

0

30,0

0,0

Priemon÷ nebuvo vykdoma d÷l l÷šų trūkumo

10

10

20,0

20,0

Priemon÷ įgyvendinta. Apmok÷tos patalpų išlaikymo išlaidos.

260

292

40,0

44,5

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. 274 neįgaliesiems asmenims
išduotos 421pagalbos priemon÷s
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04.03.06.03

04.04.01.01

Pritaikyti neįgaliesiems
gyvenamąjį būstą ir jo aplinką
(vnt.) SB
Pritaikyti neįgaliesiems
gyvenamąjį būstą ir jo aplinką
(vnt.) Kt
L÷šos skirtos mokiniams,
lengvatiniams keleiviams
pav÷ž÷ti, l÷šos skirtos
transporto paslaugoms apmok÷ti
(proc.) SB

23,0
9

100

9,1
Priemon÷ įgyvendinta. Per metus pritaikyta 2 būstai neįgaliųjų
poreikiams.

2

94,7

91,2

36,4

3059,0

2898,6

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, nes buvo skirtas mažesnis
finansavimas.
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Kaimo teritorijų vystymo ir žem÷s ūkio pl÷tros programa (Nr. 05)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Žem÷s ūkio skyrius.
2011 m. planuota įvykdyti 10 priemonių (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta dalinai  6 priemonių (60 proc.), neįvykdyta
pagal planą  4 priemon÷s (40 proc.).

05 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

4;
40%

Įvykdyta dalinai
Neįvykdyta

6;
60%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Užtikrinti ūkininkų ir žem÷s ūkių įmonių ūkinę pl÷trą, užtikrinant konkurencingų ūkių sukūrimą.
01 Uždavinys. Kuriant palankią aplinką įvairiapusei ekonomikai, socialinei kaimo pl÷trai, jo gamtosaugai ir etnokultūrai, gerinti gyvenimo
kokybę ir pad÷ti žem÷s ūkio subjektams integruotis į Europos sąjungą.
Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Ilgalaikiai
prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

1 - Gamybinis
sektorius ir
paslaugos

03 - Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

Efektyvus l÷šų panaudojimas pl÷tojant
Plung÷s rajono žem÷s ūkio veiklą (%)

Vertinimo kriterijų
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s
100 %

24,9 %

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)
SB - 40,2

SB - 10,0
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Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Programos tikslų ir
uždavinių kodai
05.01.01.01
05.01.01.02

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Gautos l÷šos iš bankų ir fondų (proc.)
SB
Išklausyta kursų (vnt.)
SB

Vertinimo kriterijaus
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

100

0

0,6

0,0

10

0

0,5

0,0

05.01.01.03

Kompensuotos l÷šos (proc.)SB

100

0

0,6

0,0

05.01.01.04

Kelionių skaičius (vnt.) SB

7

1

3,5

1,2

05.01.01.05

Renginių skaičius (vnt.) SB

4

1

6,0

3,8

05.01.01.06

Paskatintų sodybų ir ūkininkų
skaičius (vnt.)
SB

20

10

3,0

2,2

05.01.01.07

Pateiktų programų skaičius (vnt.) SB

10

1

6,0

0,8

05.01.01.08

Pateiktų programų skaičius (vnt.)
SB

10

1

7,0

1,0

05.01.01.09

Paremtų ūkininkų ir žem÷s bendrovių
skaičius (vnt.) SB

8

2

12,0

1,0

05.01.01.10

Paremtų seniūnijų skaičius (vnt.) SB

10

0

1,0

0,0

Nukrypimų nuo plano priežastys
Priemon÷ neįgyvendinta, negautas
finansavimas.
Priemon÷ neįgyvendinta, negautas
finansavimas.
Priemon÷ neįgyvendinta, negautas
finansavimas.
Priemon÷ įgyvendinta dalinai d÷l sumažinto
finansavimo. L÷šos buvo panaudotos
dalyvavimui artojų varžyboms Jurbarke.
Priemon÷ įgyvendinta dalinai d÷l sumažinto
finansavimo. L÷šos buvo panaudotos
žemdirbių švent÷s organizavimui.
Priemon÷ įgyvendinta dalinai d÷l sumažinto
finansavimo. Skirtos l÷šos panaudotos buvo
žemdirbių švent÷s metu paskatinti gražiausiai
besitvarkančius ir geriausiai ūkininkaujančius
ūkininkus.
Priemon÷ įgyvendinta dalinai d÷l sumažinto
finansavimo. L÷šos buvo panaudotos
ūkininkui V. Gendvilui žemaitukų žirgų ir
lietuvių skalikų pristatymui
Priemon÷ įgyvendinta dalinai d÷l sumažinto
finansavimo. L÷šos skirtos asoc. ,,Plung÷s
kraštas“ veiklos stiprinimui
Priemon÷ įgyvendinta dalinai d÷l sumažinto
finansavimo. L÷šos buvo skirtos ūkininkams
po gaisro padarytiems nuostoliams iš dalies
kompensuoti.
Priemon÷ neįgyvendinta, negautas
finansavimas.
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Aplinkos apsaugos programa (Nr. 06)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Vietos ūkio ir turto skyriaus ekologas.
2011 m. planuota įvykdyti 12 priemonių (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą  5 priemon÷s (42 proc.),
įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  3 priemon÷s (25 proc.), įvykdyta dalinai  4 priemon÷s (33 proc.).

06 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

4;
33%

5;
42%
Įvykdyta
Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai

3; 25%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Miesto bei rajono patrauklumo didinimas siekiant sveikos ir švarios gyvenamosios aplinkos bei racionalaus gamtos išteklių
naudojimo.
01 Uždavinys. Sumažinti taršą ir jos poveikį aplinkai, kompensuoti aplinkai padarytą žalą.
02 Uždavinys. Subalansuotos ir sveikos aplinkos savivaldyb÷s teritorijoje sukūrimas, šalinant aplinkos teršimo šaltinius.
03 Uždavinys. Visuomen÷s sveikatos r÷mimo programoms.
04 Uždavinys. Lietuvos Respublikos medžiokl÷s įstatyme numatytoms priemon÷ms, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldyb÷s
aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos iš šios programos l÷šų.
05 Uždavinys. Kitoms aplinkos apsaugos priemon÷ms.
06 Uždavinys. Komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, pavojingų atliekų, žaliųjų ir stambiagabaričių atliekų surinkimo ir tvarkymo
organizavimas per įdiegtą Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemą, nustatant šias atliekų tvarkymo užduotis Savivaldyb÷s teritorijoje.
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Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų

Ilgalaikiai
prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

3-Socialin÷ekonomin÷
infrastruktūra

03 – Didinti Plung÷s
rajono patrauklumą

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

planuotos
reikšm÷s

Aplinkos užterštumo sumažinimas (%)

15 %

faktin÷s
reikšm÷s
SB – 13,9
%
SB(AA) –
14,8 %

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
(patikslinti)

faktiniai

SB – 2300,0
SB(AA) –
257,4

SB – 2183,1
SB(AA) –
253,9

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Programos tikslų ir
uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

06.01.01.01

Likviduotų ekologinių padarinių
skaičius (vnt.) SB(AA)

06.01.01.02
06.01.01.03
06.01.01.04
06.01.02.01
06.01.02.02
06.01.02.03
06.01.03.01
06.01.03.02
06.01.04.01

Sutvarkytų gamtinių teritorijų
skaičius (vnt.) SB(AA)
Pasodintas ąžuoliukų skaičius(vnt.)
SB(AA)
Įžuvinimo plotas (ha) SB(AA)
Įrengtų bei sutvarkytų konteinerinių
aikštelių skaičius (vnt.) SB(AA)
Surinktas bešeimininkių atliekų kiekis
(t) SB(AA)
Naujai pastatytų lauko šiukšlių d÷žių
skaičius (vnt.) SB(AA)
Finansuojamų programų skaičius
(vnt.) SB(AA)
Tiriamų maudimosi vietų skaičius
(vnt.)SB(AA)
Plotas, apdorotas repelentais ( ha)
SB(AA)

Vertinimo kriterijaus
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

Nukrypimų nuo plano priežastys

3

1

4,0

4,0

Priemon÷ įgyvendinta.

5

5

40,9

40,0

Priemon÷ įgyvendinta.

0

3

0,0

3,0

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.

90

90

3,0

3,0

Priemon÷ įgyvendinta.

63

70

50,0

57,2

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.

17

20

20,0

20,4

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.

30

30

24,7

24,7

Priemon÷ įgyvendinta.

12

12

38,5

38,3

Priemon÷ įgyvendinta.

10

10

4,0

3,4

Priemon÷ dalinai įgyvendinta.

220

334

48,1

46,7

Priemon÷ įgyvendinta.
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06.01.05.01

Programų aplinkosaugos tema
skaičius (vnt.) SB(AA)

7

5

24,2

13,2

06.01.06.01

L÷šų surinkimas (proc.) SB

80

76

2300,0

2183,1

Priemon÷ dalinai įgyvendinta.
Priemon÷ įgyvendinta iš dalies. Surinkta
mažiau l÷šų negu buvo planuota..
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Savivaldyb÷s veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo programa (Nr. 07)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Švietimo skyrius, Kultūros ir sporto skyrius, Socialin÷s
paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Juridinis ir personalo administravimo skyrius, Finansų ir biudžeto skyrius, Vietos ūkio ir turto skyrius,
Žem÷s ūkio skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba, Protokolo skyrius, Buhalterin÷s apskaitos
skyrius, Centralizuotas savivaldyb÷s vidaus audito skyrius, Civilin÷s metrikacijos skyrius, Civilin÷ ir priešgaisrin÷s saugos skyrius, Informacinių
technologijų skyrius, Ūkio tarnyba, Viešųjų pirkimų skyrius, Savivaldyb÷s gydytojas, Bendrasis skyrius, Plung÷s miesto seniūnija, Als÷džių seniūnija,
Babrungo seniūnija, Kulių seniūnija, Nausodžio seniūnija , Paukštakių seniūnija, Platelių seniūnija, Stalg÷nų seniūnija, Šateikių seniūnija, Žemaičių
Kalvarijos seniūnija, Žlibinų seniūnija, Savivaldyb÷s taryba.
2011 m. planuota įvykdyti 20 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą  8 priemon÷s (40 proc.),
įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  2 priemon÷s (10 proc.), įvykdyta dalinai  9 priemonių (45 proc.), neįvykdyta pagal planą  1
priemon÷s (5 proc.).

07 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

1; 5%
8;
40%
Įvykdyta
Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai

9;
45%

Neįvykdyta

2;
10%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Organizuoti ir užtikrinti Savivaldyb÷s funkcijų įgyvendinimą.
01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldyb÷s funkcijas.
02 Uždavinys. Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas.
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Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų

Ilgalaikiai
prioritetai
Programa
netiesiogiai susijusi
su visais
Strateginio pl÷tros
plano 2002-2010
metams prioritetais

Savivaldyb÷s tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

03 - Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

Gerų darbo sąlygų sudarymas
aptarnaujančiam personalui, kad būtų
priimami tobulesni, visuomenei naudingi
sprendimai ir iš esm÷s pagerinta paslaugų
kokyb÷ %

Asignavimai (tūkst. Lt)

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

planuoti
(patikslinti)

faktiniai

100 %

SB –
102,7 %
SB(VB) –
102,1 %

SB –
10103,3
SB(VB) –
2405,4

SB –
10373,2
SB(VB) –
2454,8

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Programos tikslų
ir uždavinių kodai

07.01.01.01

07.01.01.02

07.01.01.04

07.01.02.01

07.01.02.02

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas
Skaičius (vnt.) SB
Savivaldyb÷s tarybos darbo
organizavimas (mero, tarybos
išlaikymas)
Pareigybių skaičius (vnt.) SB
Savivaldyb÷s administracijos
darbo organizavimas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Savivaldyb÷s kontrolieriaus
tarnybos darbo užtikrinimas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Gyventojų registro tvarkymas ir
duomenų valstyb÷s registrui
teikimas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Civilin÷s būkl÷s aktų
registravimas

Vertinimo kriterijaus

Asignavimai
(tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

Nukrypimų nuo plano priežastys

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

26

26

389,3

336,7

Priemon÷ įgyvendinta.

230

223

9365,0

6802,3

Priemon÷ iš dalies įgyvendinta. Buvo mokami atlyginimai,
atsiskaitoma už paslaugas, įsigytos prek÷s ir kt.

100

90

189,3

170,3

Priemon÷ įgyvendinta. Užtikrintos Savivaldyb÷s kontrolieriaus
tarnybos darbo sąlygos.

100

71,9

3,2

2,3

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, nes skirtas mažesnis
finansavimas. Tvarkomas gyventojų registras ir teikiami
duomenys valstyb÷s registrui.

100

78,7

123,1

96,9

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, nes skirtas mažesnis
finansavimas. Buvo vykdomas civilin÷s būkl÷s aktų
registravimas.
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07.01.02.03

07.01.02.04

07.01.02.05

07.01.02.06

07.01.02.07

07.01.02.08

07.01.02.09

07.01.02.10

07.01.02.11

07.01.02.12

07.01.02.13

Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Civilin÷s saugos organizavimas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Priešgaisrinių tarnybų
organizavimas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Valstybin÷s žem÷s ir kito
valstybinio turto valdymas,
naudojant ir disponuojant
patik÷jimo teise
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Valstybin÷s kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrol÷
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Žem÷s ūkio funkcijų vykdymas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Melioracijai
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Archyvinių dokumentų
tvarkymas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Dalyvavimas atrenkant
šauktinius į karo tarnybą
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Mobilizacijos administravimas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Vaikų teisių apsauga
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Pirmin÷ teisin÷ pagalba

100

92,6

96,4

89,3

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, nes skirtas mažesnis
finansavimas. Buvo vykdomas civilin÷s saugos organizavimas.

100

101,8

965,7

982,9

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. L÷šos buvo skirtos priešgaisrinių
tarnybų organizavimui.

100

91,7

15,7

14,4

Priemon÷ įgyvendinta nes skirtas mažesnis finansavimas..
Vykdomas Valstybin÷s žem÷s ir kito valstybinio turto
valdymas, naudojant ir disponuojant patik÷jimo teise.

100

73,5

35,8

26,3

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, nes skirtas mažesnis
finansavimas. Vykdoma valstybin÷s kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrol÷

100

100

535,9

535,7

Priemon÷ įgyvendinta. Vykdomos žem÷s ūkio funkcijos.

100

100

126,4

126,4

Priemon÷ įgyvendinta. Buvo atliekama melioracija ir
kalkinamos dirvos.

100

99,4

81,6

81,1

Priemon÷ įgyvendinta. Vykdomas archyvinių dokumentų
tvarkymas.

100

0

53,1

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neliko šios funkcijos.

100

98,4

12,8

12,6

Priemon÷ įgyvendinta. Buvo vykdomas mobilizacijos
administravimas.

100

93,9

218,5

205,1

Priemon÷ įgyvendinta. Buvo vykdoma vaikų ir jaunimo teisių
apsauga.

100

63,1

42,5

26,8

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, nes skirtas mažesnis
finansavimas. Buvo vykdoma pirmin÷ teisin÷ pagalba.
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07.01.02.14

07.01.02.15

07.01.02.16

07.02.01.01

Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Gyvenamosios vietos
deklaravimas
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Dokumentų teikimas Valstyb÷s
suteiktos pagalbos registrui
Užtikrintos darbo sąlygos
(proc.) SB(VB)
Jaunimo teisių apsauga
Atlikta remonto darbų
(proc.)SB
Surinktų l÷šų už patalpų nuomą
panaudojimas patalpų remontui

100

82,1

52,0

42,7

Priemon÷ įgyvendinta dalinai. Buvo vykdomas gyvenamosios
vietos deklaravimas.

100

100

3,0

3,0

Priemon÷ įgyvendinta. Buvo teikiami dokumentai Valstyb÷s
suteiktos pagalbos registrui.

100

98,2

39,7

39,0

Priemon÷ įgyvendinta. Buvo vykdomas darbas su jaunimu,
įgyvendinami projektai.

100

127,7

159,7

203,9

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Surinktos l÷šos buvo panaudotos
patalpų remontui bei kuro įsigijimui.
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Kultūros pl÷tros programa (Nr. 08)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Kultūros ir sporto skyrius, Plung÷s rajono savivaldyb÷s
kultūros centras, Plung÷s rajono savivaldyb÷s Žemaičių Kalvarijos kultūros centras, Plung÷s rajono savivaldyb÷s Kulių kultūros centras, Plung÷s rajono
savivaldyb÷s Žlibinų kultūros centras, Plung÷s rajono savivaldyb÷s Šateikių kultūros centras, Plung÷s rajono savivaldyb÷s Viešoji biblioteka, Žemaičių
dail÷s muziejus, Kultūros ir sporto r÷mimo programa.
2011 m. planuota įvykdyti 32 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  3 priemon÷s (9
proc.), įvykdyta dalinai  18 priemon÷s (57 proc.), neįvykdyta pagal planą  11 priemon÷s (34 proc.).

08 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

11;
34%

3;
9%

Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai
Neįvykdyta

18;
57%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Rajono kultūros centrų menin÷s-technin÷s baz÷s modernizavimas.
01 Uždavinys. Esamos kultūros centro technin÷s baz÷s atnaujinimas, sudarant palankias sąlygas kultūrinių, meninių, edukacinių ir
sociokultūrinių projektų vykdymui.
02 Tikslas. Sudaryti sąlygas kultūros tęstinumui, pl÷trai ir sklaidai, laisvai visuomen÷s kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrin÷je veikloje.
01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas kultūros tęstinumui, pl÷trai ir sklaidai, laisvai visuomen÷s kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrin÷je
veikloje.
03 Tikslas. Siekti, kad bibliotekos resursai būtų efektyviai naudojami rajono žinių visuomen÷s kūrimui, švietimo ir kultūros vystymui.
01 Uždavinys. Užtikrinti sąlygas bibliotekos funkcionavimui ir informacijos sklaidai.
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02 Uždavinys. Gerinti spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir jo prieinamumą vartotojams.
04 Tikslas. Pagerinti bibliotekų materialinę bazę, siekiant, kad Plung÷s rajono savivaldyb÷s Viešoji biblioteka ir filialai taptų patraukliais
bendruomen÷s informacijos resursų ir paslaugų centrais.
01 Uždavinys. Efektyviai panaudoti l÷šas įsigyjant ir atnaujinant bibliotekos techninę bazę, perkant paslaugas ir kitas prekes.
05 Tikslas. Išsaugoti kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro kompleksą, atkuriant ir puosel÷jant dvaro tradicijas, siekiant efektyviai naudoti
muziejaus resursus rajono kultūros vystymui.
01 Uždavinys. Užtikrinti sąlygas tinkamam muziejaus funkcionavimui.
06 Tikslas. Tvarkyti ir prižiūr÷ti M. Oginskio parką.
01 Uždavinys. Parko priežiūros darbai.
07 Tikslas. Skatinti meno pl÷trą bei meninę saviraišką.
01 Uždavinys. Užtikrinti kultūros r÷mimo programos finansavimą.
08 Tikslas. Užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitą, tvarkymą, saugojimą, sklaidą, priežiūrą.
01 Uždavinys. Kultūros paveldo objektų restauravimas, avarinei būklei likvidavimas.
02 Uždavinys. Organizuoti Europos paveldo dienas Plung÷s rajone.
03 Uždavinys. Archeologinių vietovių tvarkymas ir priežiūra, kultūros vertybių ženklinimas.
Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų
Ilgalaikiai
prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

3 - Socialin÷ekonomin÷
infrastruktūra

01 - Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Plung÷s rajono kultūros gyvybingumas,
savitumas ir konkurencingumas, kuriant
palankias sąlygas vartotojams naudotis
sukauptais kultūros resursais (%)

Asignavimai (tūkst. Lt)

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

planuoti
(patikslinti)

faktiniai

100 %

SB – 77,2%
KT – 38,2
%
ES – 48,7
%

SB – 4488,4
KT – 508,1
ES – 1707,0

SB – 3466,3
KT – 194,0
ES – 831,2
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Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys

Programos tikslų
ir uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

08.01.01.01

Atnaujinta centro technin÷ baz÷
(proc.); Įsigyto inventoriaus
skaičius (vnt.) SB

08.01.01.02
08.01.01.03

08.01.01.04
08.02.01.01
08.02.01.02

Įsigytų rūbų skaičius (vnt.).SB
L÷šų panaudojimas kitoms
paslaugoms (proc.) SB
L÷šų panaudojimas kitoms
paslaugoms (proc.) Kt
L÷šų panaudojimas kitoms
prek÷ms (proc.) SB
Apmok÷tas darbo užmokestis
(etatų skaičius vnt.) SB
Įsteigtų naujų etatų skaičius
(vnt.)SB

08.02.01.03

Kvalifikaciją pak÷lusių
specialistų skaičius (vnt.)SB

08.02.01.04

Renginių skaičius (vnt.);
Panaudotos l÷šos renginių
organizavimui (proc.) SB
Renginių skaičius (vnt.);
Panaudotos l÷šos renginių
organizavimui (proc.) Kt.

08.02.01.05

08.03.01.01

Vertinimo kriterijaus

Asignavimai
(tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

Nukrypimų nuo plano priežastys

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

100
2

68,2
1

106,1

72,4

30

0

14,0

0,0

208,4

76,5

100

27,8
66,8

0,0

Priemon÷ įgyvendinta nepilnai , nes skirtas mažesnis
finansavimas. L÷šos panaudotos šildymui, elektros
energijai, ryšiams, transportui.

Priemon÷ įgyvendinta nepilnai, nes skirtas mažesnis
finansavimas. Nupirkta st. medžiagų atnaujinimui kabinetų
bei repeticijų kambarių. Nupirkti kabinetiniai baldai.,
kompiuteris.
Priemon÷ neįgyvendinta, nes negautas finansavimas.

100

116,1

14,3

16,6

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Įsigytos prek÷s.

31,75

27,25

671,1

605,3

Priemon÷ įgyvendinta iš dalies, nes nepilnai gautas mokos
fondas.

0,5

0,0

9,2

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.

20

8

5,1

1,9

Priemon÷ įgyvendinta dalinai, nes skirtas mažesnis
finansavimas. Darbuotojams dalyvaujant kursuose ir
seminaruose nemokami dienpinigiai.

452,0

342,3

9/100

9
81,0

Panaudotos l÷šos meno kolektyvų
r÷mimui (proc.); Paremtų
kolektyvų skaičius (vnt.) SB
Panaudotos l÷šos meno kolektyvų
r÷mimui (proc.); Paremtų
kolektyvų skaičius (vnt.) Kt.

100/4

Apmok÷tas darbo užmokestis
(etatų skaičius vnt.) SB

42,3

Priemon÷ įgyvendinta pilnumoje. Įvykdyta 9 kultūriniai
meniniai projektai
50,0

64,0

254,2

262,3
Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Toliau vykdoma m÷g÷jų meno
kolektyvų pl÷tra pagal turimą finansavimą.

103,2

42,3

0,0

0,0

920,5

823,8

Priemon÷ dalinai įgyvendinta. Darbo užmokestis išmok÷tas,
negautas finansavimas soc. draudimui. Planuojant buvo
tikimasi padidinti darbo užmokestį.
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08.03.01.02

08.03.01.03

08.03.02.01

Kvalifikaciją pak÷lusių
specialistų skaičius (vnt.) SB
Renginių skaičius (vnt.)
Panaudotos l÷šos renginių
organizavimui (proc.) SB
Renginių skaičius (vnt.)
Panaudotos l÷šos renginių
organizavimui (proc.) Kt.
Įsigytų ir užsakytų leidinių
skaičius (vnt.)SB
Įsigytų ir užsakytų leidinių
skaičius (vnt.) Kt.

20

6

6
100

5
100

4,0

1,4

0,0

0,0

Priemon÷ dalinai įgyvendinta, nes nepatvirtintas pagal
planavimą finansavimas.

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Viršyta tod÷l, kad nebuvo
suplanuota parama iš kitų šaltinių.
30,0

31,3

4000

2500

30,0

17,0

1600

1020

70,0

42,2

Priemon÷ dalinai įgyvendinta, nes nepatvirtintas pagal
planavimą finansavimas iš SB.
Buvo užplanuota daugiau, negu gauta iš Kultūros
ministerijos.
Priemon÷ dalinai įgyvendinta, nes nepatvirtintas pagal
planavimą finansavimas. Negautas finansavimas pagal
patvirtintą planą ryšių paslaugoms.
Priemon÷ dalinai įgyvendinta, nes nepatvirtintas pagal
planavimą finansavimas.
Negautas finansavimas pagal patvirtintą planą kitoms
prek÷ms.
Priemon÷ įgyvendinta pilnai, panaudojus l÷šas gautas iš
kitų šaltinių.
Priemon÷ įgyvendinta dalinai. Darbo užmokestis išmok÷tas
pagal sumažintus asignavimus.
Priemon÷ įgyvendinta dalinai, nes gautas mažesnis
finansavimas negu buvo planuota. Organizuoti koncertai,
parodos, konferencijos, vykdyti tęstiniai projektai.

08.04.01.01

L÷šų panaudojimas kitoms
paslaugoms (proc.) SB

100

82

125,6

103,2

08.04.01.02

L÷šų panaudojimas kitoms
prek÷ms (proc.) SB

100

26

29,4

7,6

100

0

15,0

0

24

24

490,1

444,0

Renginių skaičius (vnt.) Kt.

20

20

25,0

6,5

Surengta renginių (vnt.) SB

10

10

100,0

0,0

Priemon÷ įgyvendinta pilnai, nors planuota l÷šų negauta.

Surengta renginių (vnt.) Kt.

10

10

80,0

50,0

Priemon÷ įgyvendinta pilnai, gauta mažiau l÷šų negu buvo
planuota. Organizuoti 5 koncertai, tarptautin÷ paroda,
konferencija, žirgų konkūro varžybos.

100

159

301,2

478,8

Priemon÷ įgyvendinta. Dalis l÷šų panaudota Oginskio rūmų
restauracijos I etapo defektų šalinimo darbams.

100

49

1707

831,2

100

81

131,5

105,9

08.04.01.03
08.05.01.01
08.05.01.02

L÷šų panaudojimas kitoms
prek÷ms (proc.) SB
Apmok÷tas darbo užmokestis
(etatų skaičius vnt.) SB

08.05.01.03

08.05.01.04

08.05.01.05

Dvaro sodybos restauravimas
(proc.)
SB
Dvaro sodybos restauracija
(proc.) ES
L÷šų panaudojimas kitoms
paslaugoms (proc.) SB

Priemon÷ įgyvendinta dalinai, nes d÷l papildomų darbų
poreikio darbai užsitęs÷.
Priemon÷ įgyvendinta dalinai, nes skirtas mažesnis
finansavimas negu buvo planuota.
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08.05.01.06
08.06.01.01

08.07.01.01

08.07.01.02

08.07.01.03

08.08.01.01
08.08.01.03

L÷šų panaudojimas kitoms
prek÷ms (proc.) SB
L÷šų panaudojimas prek÷ms ir
paslaugoms (proc.)SB
Panaudotos l÷šos projektų
finansavimui (proc.);
finansuotų projektų skaičius
(vnt.) SB
Panaudotos l÷šos meno kūr÷jų
ir kultūros darbuotojų
skatinimui (proc.) SB
Prisid÷jimas prie projektų
(proc.) SB
Prisid÷jimas prie projektų
(proc.) Kt.
Atlikta darbų (proc.) SB
Atlikta darbų (proc.) Kt.
Atlikta darbų (proc.) SB

08.08.01.04
08.08.01.07
08.08.02.01

Atlikta darbų (proc.) Kt.
Atlikta darbų (proc.) SB
Atlikta darbų (proc.) SB
Organizuota renginių (vnt.) SB

08.08.03.01

Atlikta darbų (proc.) SB

Priemon÷ įgyvendinta dalinai, nes skirtas mažesnis
finansavimas negu buvo planuota.
Priemon÷ įgyvendinta dalinai, nes skirtas mažesnis
finansavimas negu buvo planuota.

100

41

25,0

10,2

100

14

158,4

22,4

100
70

186,8
70

40,0

74,7

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.

100

0

100,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.

11,3

0,0

10

0
11,3

0,0

50,0

0,0

100,0

0,0

75,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.

100

0

100

0

100
100
2

0
0
0

75,0
200,0
25,0
2,0

2

0

10,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas
Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.
Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.
Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.
Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.
Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.
Priemon÷ buvo vykdoma be finansavimo.
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Suaugusiųjų sporto pl÷tros programa (Nr. 09)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Kultūros ir sporto skyrius.
2011 m. planuota įvykdyti 14 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą  2 priemon÷s (14 proc.),
įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  2 priemon÷s (14 proc.), įvykdyta dalinai  7 priemon÷s (51 proc.), neįvykdyta pagal planą  3
priemon÷s (21 proc.).

09 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP
3;
21%

2;
14%
2;
14%
Įvykdyta
Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai
Neįvykdyta

7;
51%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Pl÷toti rajono gyventojų fizinį ugdymą, sudarant jiems palankias galimybes sportuoti.
01 Uždavinys. Remti ir skatinti masinių sporto sveikatingumo renginių rajone vykdymą.
02 Tikslas. Sudaryti sportininkams geras sąlygas siekti didelių sportinių rezultatų, reprezentuoti Plung÷s rajoną Lietuvoje ir užsienyje.
01 Uždavinys. Užtikrinti rajono skirtingų sporto šakų rinktinių bei klubinių komandų dalyvavimą Lietuvos čempionatuose, taur÷s varžybose.
02 Uždavinys. Užtikrinti rajono rinktin÷s dalyvavimą Lietuvos jaunimo sporto žaidyn÷se.
03 Uždavinys. Skatinti sporto klubų, vykdančių mokomąjį treniruočių ir varžybų procesą Plung÷s rajono vaikams ir jaunimui, veiklą.
03 Tikslas. Užtikrinti tinkamą turimų sporto bazių stovį, pagerinti masinio naudojimo sporto aikštelių būklę.
01 Uždavinys. Tinkamai prižiūr÷ti savivaldyb÷s turimas sporto bazes, atnaujinti pagal prioritetus pasirinktas masinio naudojimo sporto
aikšteles.
04 Tikslas. Skatinti geriausius rajono sportininkus, remti sporto organizacijų vaikų ir jaunimo fizinio ugdymo programas.
01 Uždavinys. Skatinti geriausius rajono sportininkus, komandas, jų trenerius, vadovus bei kitus sporto atstovus.
02 Uždavinys. Pl÷toti vaikų ir jaunimo socializacijos ir kryptingo užimtumo programas.
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Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s

Ilgalaikiai prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

3 - Socialin÷ ekonomin÷
infrastruktūra

01 - Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

Padid÷jęs gyventojų užimtumas per sportinę
aplinką ir veiklą (%).

100 %

SB - 50 %
KT –
142,5 %

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)
SB – 300,0
KT – 200,0

SB – 150,0
KT – 285,0

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys

Programos tikslų
ir uždavinių kodai

09.01.01.01

09.01.01.02

09.01.01.03

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas
Sporto renginių dalyvių skaičius
(vnt.)
Sporto ir sveikatingumo
renginių, vykusių rajone,
skaičius (vnt.) SB
Sporto renginių dalyvių skaičius
(vnt.)
Sporto ir sveikatingumo
renginių, vykusių rajone,
skaičius (vnt.) KT
Renginių skaičius, dalyvių
skaičius (vnt.) SB
Renginių skaičius, dalyvių
skaičius (vnt.) KT

Renginių skaičius, dalyvių
skaičius (vnt.) SB

Vertinimo kriterijaus
planuotos
reikšm÷s

800
10

faktin÷s
reikšm÷s

Asignavimai
(tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

24,0

21,0

5,0

10,0

21,0

13,8

20,0

20,0

15,0

0,0

950

7
1000

900

25
800

200

Nukrypimų nuo plano priežastys

Tarybos sprendimu buvo skirtas mažesnis programos
finansavimas nei buvo planuota. Nepaisant to įvyko Plung÷s
rajono vyrų krepšinio, senjorų krepšinio, futbolo lauke ir
sal÷je , ledo ritulio, orientavimosi sporto, stalo teniso, baidarių
ir kanojų irklavimo, tinklinio, šachmatų pirmenyb÷s, kuriose
dalyvavo apie 950 rajono gyventojų.

Vykd÷me tarptautinius ir šalies masto renginius:
XXX plaukimo maratoną “Plateliai 2011”,
XXX šachmatų festivalį “Plug÷ 2010”
V jaunučių futbolo turnyrą “Plung÷s taur÷”,
IV dziudo jaunučių turnyrą,Pavasaris 2011”, LR motokroso
čempionato etapą, EYBL jaunių krepšinio turnyrą
Nepaisant to, kad nebuvo skirtas finansavimas, įvyko apie 10
rajono lygio renginių: stalo teniso, lengvosios atletikos,
Senjorų krepšinio, buriavimo, kuriuose dalyvavo apie 200
žmonių.
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09.02.01.01

09.02.01.02

09.02.01.03

09.02.02.01

09.02.03.01

Sporto klubų, kuriems skirta
parama, skaičius (vnt.)
Iškovotų medalių skaičius
(kompl.) SB
Sporto klubų, kuriems skirta
parama, skaičius (vnt.)
Iškovotų medalių skaičius
(kompl.) KT
Sporto klubų, kuriems skirta
parama, skaičius (vnt.)
Iškovotų medalių skaičius
(kompl.) SB
Sporto klubų, kuriems skirta
parama, skaičius (vnt.)
Iškovotų medalių skaičius
(kompl.) KT
Sporto klubų, kuriems skirta
parama, skaičius (vnt.)
Iškovotų medalių skaičius
(kompl.) SB
Sporto klubų, kuriems skirta
parama, skaičius (vnt.)
Iškovotų medalių skaičius
(kompl.) KT
Plung÷s rajono sportininkų
dalyvavusių LR jaunių sporto
žaidyn÷se skaičius (vnt.)
Iškovotų medalių skaičius
(kompl.) SB
Sportuojančių vaikų skaičius
sporto klubuose, turinčiuose
vaikų ir jaunimo sportinio
ugdymo grupes (vnt.) SB
Sportuojančių vaikų skaičius
sporto klubuose, turinčiuose
vaikų ir jaunimo sportinio
ugdymo grupes (vnt.) KT

7
2

9
10

1
2

80
5

70

69,0

38,0

60,0

80,0

36,0

17,0

20,0

15,0

3,0

3,0

7
2

8
8

Parama skirta Plung÷s dziudo klubui , lengvosios atletikos
sekcijai, šachmatų klubui „Bokštas“, orientavimosi sporto
klubui „Versm÷“, baidarių ir kanojų irklavimo klubui , j÷gos
sporto klubui „Plung÷s meška“ , stalo teniso klubui
„Žemaite“, šaudymo iš lanko klubui „Viduramžių šauliai“

Motokroso klubas “Žemaitija” komandin÷je įskaitoje
iškovojo pirmąją vietą.

1
1

90

Parama skirta asociacijai „Žemaitijos Babrungas“, krepšinio
klubams „Žemaitukai“ ir „888“ bei lietuviško ritinio klubui
„Plateliai“., ledo ritulio klubui, regbio klubui „Dorb÷“,
Senjorų futbolo komandai
Krepšinio klubas „888“ laim÷jo sidabro medalius LR regionų
lygoje, plateliškiai iškovojo Lietuvos čempionų
apdovanojimus.

40,0

80,0

10,0

6,2

60,0

28,0

Žaidyn÷se dalyvavo apie 90 rajono sportininkų.

Parama skirta vaikų futbolo klubui „Žiogeliai“. D÷l
sumaž÷jusio finansavimo finansavimas skirtas mažesniam
skaičiui vaikų.

60
50,0

80,0

50

09.03.01.01

Atlikta darbų (proc.)SB

100

60

25,0

15,0

09.03.01.02

Atlikta darbų (proc.)SB

100

100

5,0

5,0

09.03.01.03

Atlikta darbų (proc.) SB
Atnaujintų sporto aikštelių
skaičius (vnt.) SB

100

0

5,0

0,0

Centriniame miesto stadione balandžio - spalio m÷nesiais
vaikų, jaunučių, jaunių, suaugusiųjų ir senjorų komandos
sužaid÷ daugiau kaip 60 rungtynių.
Pagrindiniai darbai:
- užtikrinti švarą ir tvarką visoje stadiono teritorijoje ir
viešajame WC, visose patalpose (persirengimo ir teis÷jų
kambariuose, koridoriuose, dušin÷se, WC, sportinio
inventoriaus sand÷lyje);
- atlikti stadiono b÷gimo takų priežiūrą (~1500 kv.m. - 1 kartą
nupurkšti chemikalais; 100 m. atkarpą prieš tribūnas (~600
kv.m.) rav÷ti nuo piktžolių -pagal poreikį);
- paruošti futbolo aikštę pagal Kultūros ir sporto skyriaus
pateiktą varžybų grafiką (pažym÷ti aikšt÷s linijas, prieš
varžybas pakabinti, pasibaigus joms - nukabinti vartų tinklus)
„Babrungo“ komandos LFF II lygos Vakarų zonos pirmenybių
ir draugiškoms rungtyn÷ms bei LR Senjorų Vakarų zonos
rungtyn÷ms;
- pjauti futbolo aikšt÷s veją (~9 000 kv.m) ~ 30 kartų per visą
laikotarpį (po 1 kartą per savaitę, prireikus 3 kartus per 2
savaites);
-.nupjauti žolę stadiono prieigose (~ 500 kv.m) - 15 kartų, ne
rečiau kaip kas 14 d.;
- patręšti aikšt÷s veją 2 kartus (balandis ir spalis);
- nušienauti visą stadiono teritoriją (~ 0,5 ha, išskyrus futbolo
aikštę) - 2 -3 kartus (pagal poreikį).
Nuolat buvo pjaunama aikšt÷s veja, suvoluota futbolo aikšt÷,
pagaminti pilnų matmenų futbolo vartai
Neskirtas finansavimas.

3

0

10,0

0,0

Neskirtas finansavimas.

7,0

3,0

D÷l l÷šų trūkumo, l÷šos piniginiams prizams už 2010 m
iškovotas prizines vietas Lietuvos skirtingų amžiaus grupių
čempionatuose sportininkams ir jų treneriams nebuvo skirtos.
Už 3 tūkst. Lt pagerbti geriausieji rajono sportininkai.

10,0

0,0

09.03.01.04

09.04.01.01

Žmonių, kuriems skirti
piniginiai prizai, skaičius (vnt.)
SB

40

0

Projektuose dalyvavusių vaikų
ir jaunuolių skaičius (vnt.) SB
09.04.02.01

Projektuose dalyvavusių vaikų
ir jaunuolių skaičius (vnt.) KT

80

0

Neskirtas finansavimas.
5,0

0,0
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Savivaldyb÷s infrastruktūros objektų pl÷tros, modernizavimo ir priežiūros programa (Nr. 10)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Vietos ūkio ir turto skyrius, Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius.
2011 m. planuota įvykdyti 60 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą  14 priemon÷s (23 proc.),
įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  12 priemon÷s (20 proc.), įvykdyta dalinai  6 priemon÷s (10 proc.), neįvykdyta pagal planą  28
priemon÷s (47 proc.).

10 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

14;
23%

28;
47%

Įvykdyta
Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai
Neįvykdyta

6;
10%

12;
20%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Prižiūr÷ti ir modernizuoti Plung÷s rajono vietin÷s reikšm÷s kelius, stov÷jimo aikšteles, visuomeninio susisiekimo infrastruktūros
objektus.
01 Uždavinys. Vykdyti Plung÷s miesto ir rajono susisiekimo sistemos pl÷trą, tiesiant naujas, rekonstruojant esamas gatves bei jas prižiūrint.
02 Tikslas. Prižiūr÷ti ir modernizuoti Plung÷s miesto ir rajono inžinierin÷s infrastruktūros objektus.
01 Uždavinys. Nepertraukiamas šilumos tiekimas visiems savivaldyb÷s objektams. Savalaikiai, sparčiai spręsti ir likviduoti susidariusias
problemiškas-avarines situacijas šildymo metu.
02 Uždavinys. Savivaldyb÷s objektų šildymo sistemų rekonstrukcijos darbai.
03 Uždavinys. Programos „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Plung÷je“ projekto įgyvendinimas 2007-2013 metais.
04 Uždavinys. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų susidariusioms problemoms spręsti.
03 Tikslas. Gerinti darbo sąlygas Plung÷s rajono savivaldyb÷je ir seniūnijose bei siekti įgyvendinti vieno langelio principą.
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01 Uždavinys. Darbo sąlygų užtikrinimas Plung÷s rajono Plung÷s rajono savivaldyb÷je.
02 Uždavinys. D÷l Lietuvos kaimo pl÷tros 2007-2013 metų programos priemon÷s „Kaimo atnaujinimas ir pl÷tra“ objektų finansavimo.
04 Tikslas. Išpl÷toti modernią ir atitinkančią tarptautinius standartus sporto baz÷s infrastruktūrą.
01 Uždavinys. Užtikrinti darnią ir subalansuotą modernių sporto objektų pl÷trą, rekonstruojant sporto bazes.
05 Tikslas. Remontuoti ir rekonstruoti švietimo sistemos objektus.
01 Uždavinys. Remontuoti ir rekonstruoti bendrojo lavinimo įstaigas.
02 Uždavinys. Remontuoti ir rekonstruoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
Remontuoti ir rekonstruoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas
06 Tikslas. Rekonstruoti ir remontuoti kultūros įstaigas.
01 Uždavinys. Užtikrinti sąlygas tinkamam muziejų ir parkų funkcionavimui.
02 Uždavinys. Užtikrinti sąlygas bibliotekų funkcionavimui.
03 Uždavinys. Modernizuoti kaimiškuosius kultūros centrus pritaikant bendruomen÷s poreikiams.
07 Tikslas. Pirties aptarnavimo veiklos užtikrinimas, miesto viešojo tualeto eksploatavimas.
01 Uždavinys. Atlikti smulkų moterų ir vyrų pirties patalpų remontą, padengti l÷šų trūkumą už vandenį, elektrą, dujas ir t.t.
02 Uždavinys. Plung÷s miesto viešojo tualeto eksploatacija (padengti l÷šų trūkumą už vandenį, elektrą, atlyginimus ir t.t.)
08 Tikslas. Viešosios tvarkos ir visuomen÷s saugumo užtikrinimas bei eismo saugumo kontrol÷ ir skatinimas Plung÷s rajone.
01 Uždavinys. Nusikalstamų veikų ir teis÷s pažeidimų prevencija.
02 Uždavinys. Nusikalstamų veikų bei teis÷s pažeidimų tyrimas.
09 Tikslas. Siekti, kad pager÷tų keleivių vykstančių vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais aptarnavimo kokyb÷ ir autobusų stoties
darbuotojų darbo sąlygos.
01 Uždavinys. Numatyti biudžete l÷šas autobusų stoties išlaikymui.
10 Tikslas. Siekti, kad pager÷tų autobusų stoties darbuotojų darbo sąlygos ir keleivių aptarnavimo kokyb÷.
01 Uždavinys. Numatyti biudžete l÷šas autobusų stoties remontui, lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų paklojimui bei stoties
dujofikavimui.
11 Tikslas. Siekti, kad pager÷tų keleivių vykstančių vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais aptarnavimas. Sumažinti remonto sąnaudas.
01 Uždavinys. Numatyti biudžete l÷šas autobusų parko riedmenų atnaujinimui.
12 Tikslas. Siekti, kad pager÷tų remonto darbuotojų darbo sąlygos.
01 Uždavinys. Numatyti biudžete l÷šas remonto dirbtuvių einamam remontui.
13 Tikslas. Užtikrinti efektyvų esamų daugiabučių namų naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą, racionalų energijos išteklių
naudojimą, paremiant bendrijas programos l÷šomis.
01 Uždavinys. Teikti paramą daugiabučių namų savininkų bendrijoms jų valdomų namų techniniams defektams pašalinti, bendrojo
naudojimo objektams atnaujinti, namams prižiūr÷ti, remontuoti.
.
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Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai

Ilgalaikiai prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

Programa netiesiogiai
susijusi su visais
Strateginio pl÷tros
plano 2002-2010
metams prioritetais

02 - Skatinti rajono socialinę ekonominę pl÷trą, formuoti
turizmui ir verslui patrauklaus
Plung÷s krašto įvaizdį.
Užtikrinti racionalų
savivaldyb÷s teritorijos ir jos
infrastruktūros vystimąsi,
pramon÷s ir verslų pl÷trą.

Vertinimo kriterijų
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Pager÷jusi komunalinių objektų
kokyb÷, patikimumas, patogumas, padid÷jąs
miesto transporto pralaidumas (%)

100 %

SB – 60,7%
SL –
110,6%
KT –
28,1%
KPP – 67,9
%
ES – 70,7%
VL – 50,7%

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)
SB – 1995,9
SL – 4625,3
KT – 797,0
KPP – 5337,8
ES – 45509,6
VL – 9270,3

SB – 1211,1
SL – 5117,4
KT – 223,9
KPP – 3624,6
ES – 32170,5
VL – 4705,0

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Programos tikslų
ir uždavinių kodai
10.01.01.01
Vietin÷s reikšm÷s
kelių ir gatvių
tiesimas,
rekonstravimas bei
priežiūra.
10.01.01.02
10.01.01.03
2011 m kelių
priežiūros ir pl÷tros
programos
finansavimo l÷šų
rezervas valstyb÷s
reikm÷ms,
susijusioms su
keliais

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
planuotos faktin÷s
reikšm÷s reikšm÷s

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
KPP

5

6,09

1837,8

2020,6

Sutvarkyta aikšt÷, (proc.) KPP

99

0

0,0

0,0

Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
KPP

5

0,5

1000,0

100,0

Nukrypimų nuo plano priežastys

Priemon÷ įgyvendinta pilnai, kadangi buvo skirtas didesnis
finansavimas negu buvo planuota.
L÷šos skirtos kelių ir gatvių priežiūrai: paslaugos – 1944,7 Lt.,
sandoriai (paprastasis remontas): 75,8 Lt.
Priemon÷ baigta įgyvendinti 2010 m.

Pagal skirtą finansavimą, priemon÷ įgyvendinta dalinai, prad÷ti
kelio Kauš÷nai-Prūsaliai-Alksn÷nai rekonstrukcijos darbai.

54

10.01.01.04
Svarbių valstybei
vietin÷s reikšm÷s
kelių (gatvių)
tikslinis
finansavimas
10.01.01.05
Plung÷s rajono
gatvių ir kelių
tinklo pirmojo
prioriteto objektų
rekonstrukcija
(I etapas)
10.01.01.06
Plung÷s rajono
gatvių ir kelių
tinklo pirmojo
prioriteto objektų
rekonstrukcija
(II etapas)

Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
KPP

15

10

Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
ES
Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
SL
Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
ES
Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
VL
Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
SB
Pager÷jęs susisiekimas, (proc.)
SL

100

100

2500,0

1504,0

0,0

0,0

0,0

0,0

286,0

593,7

35,3

73,3

15,1

0,0

363,4

82,4

0

Pagal skirtą finansavimą:
Baigta įrengti automobilių stov÷jimo aikštel÷ M.Oginskio dvaro
teritorijoje (priemonei buvo skirta 250,9 tūkst. Lt suma);
Dalinai rekonstruotas kelias Žlibinai - Kantaučiai (priemonei
buvo skirta 99,1 tūkst. Lt suma);
Prad÷ti kelio Kauš÷nai-Prūsaliai-Alksn÷nai rekonstrukcijos
darbai (priemonei buvo skirta 247,8 tūkst. Lt suma).

Priemon÷ pilnai įgyvendinta 2010 metais.

100

Priemon÷ įgyvendinta pilnai.

10.02.01.01
Savivaldyb÷s įmonių,
seniūnijų, lopšeliųdarželių, mokyklų
šilumos inžinerinių
tinklų šildymo
sezono metu avarinių
situacijų
likvidavimas

10.02.02.01
Automatizuoto
šilumos punkto
pastatymas
Stanelių
pagrindin÷je
mokykloje.

Šilumos tiekimo pastovumas
bei užtikrinimas, (proc.) SB

80

5

25,0

5,0

Žlibinų seniūnijos šildymo katilo pastatymo darbai (2,5 tūkst.
Lt) atlikti iš Žlibinų seniūnijos l÷šų.
Savivaldyb÷s patalpų adresu Senamiesčio a. 5 dujinio šildymo
katilo pastatymas – 2,5 tūkst.Lt.

Pager÷jęs katilin÷s darbas,
(proc.) SB

90

90

18,0

17,0

Įrengtas UAB „Plung÷s šilumos tinklai“ l÷šomis.
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10.02.02.02
Sutrikusio intelekto
klubo „Viltis“ ir
invalidų draugijos
šilumos punkto
modernizavimas
10.02.02.03
Savivaldyb÷s
pastato vidaus
šildymo sistemos
rekonstrukcijos
projektavimas,
parengiant vidaus
šildymo sistemos
techninį projektą
10.02.03.01
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
pl÷tra Plung÷je. I
etapas
10.02.03.02
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
pl÷tra Plung÷je. II
etapas
10.02.03.03
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir
pl÷tra Plung÷s
rajone (Žemaičių
Kalvarijoje,
Plateliuose,
Kuliuose).
10.02.03.04
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo

Pager÷jęs katilin÷s darbas,
(proc.) SB

90

0

1,5

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes nebuvo skirta l÷šų.

Sutaupytos l÷šos per šildymo
sezoną, (proc.) SB

30

0

15,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta. Planuojama įgyvendinti 2012 metais.

3730,3

3359,7

Atlikta darbų, (proc.) ES

Atlikta darbų, (proc.) SL

100

100

Atlikta darbų (proc.) ES

Atlikta darbų (proc.) SL

100

100

Atlikta darbų (proc.) ES

Atlikta darbų (proc.) SL

Atlikta darbų (proc.) ES

30

5,46

30

5

373,0

347,1

13841,6

10 095,7

1384,2

928,6

9318,9

3654,4

1035,4

211,2

6106,8

4517,5

Projekte numatyti darbai įgyvendinti. Liko 10 proc. sulaikyta
suma, kuri bus sumok÷ta 2012 m. 10 m÷n.

Projekte numatyti darbai įgyvendinti. Liko 10 proc. sulaikyta
suma, kuri bus sumok÷ta 2012 m. 11 m÷n.

Užsitęs÷ viešųjų pirkimų procedūros.

Užsitęs÷ viešųjų pirkimų procedūros.
56

infrastruktūros
renovavimas ir
pl÷tra Plung÷s
rajone (Šateikiuose,
Als÷džiuose).
10.02.04.01
Centralizuotai
tiekiamo vandens
gerinimo programa
Plung÷s rajone
10.02.04.02
Nuotekų surinkimo
tinklų ir
rekonstrukcijos
darbams Plung÷s
miesto ir rajono
gyvenviet÷se
užbaigti
10.03.01.01
Plung÷s rajono
savivaldyb÷s
administracijos
pastato patalpų
pritaikymas vieno
langelio principui
10.03.01.02
Plung÷s rajono
savivaldyb÷s
administracijos
pastato patalpų
remonto darbai
10.03.01.03
Plung÷s rajono
statinių avarinių
situacijų
likvidavimas

Atlikta darbų (proc.) SL

610,68

237,8

Vandens gerinimo įrangos
montavimas Plung÷s rajono
gyvenviet÷se (proc.) SB

5

0

190,0

0,0

Biudžete nebuvo numatyta l÷šų.

Vykdomų projektu metu
atsiradusiems nenumatytiems
darbams įvykdyti (vnt.) SB

1

0

200,0

0,0

Biudžete nebuvo numatyta l÷šų.

Pager÷ję darbo sąlygos, (proc.)
ES

1

1

0,0

16,9

Priemon÷ buvo įgyvendinta pilnai, pagal projektą Nr. VP1-4.3VRM-01-V-01-048 „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas
Plung÷s rajono savivaldyb÷je, diegiant bendrą dokumentų
apskaitos ir valdymo sistemą“. Rangos sutartis buvo pasirašyta
2010 11 25. Sąskaita ir darbų atlikimo aktas išrašyti 2011 01
25.

Pager÷ję darbo sąlygos, (proc.)
SB

5

0

25,0

0,0

Projektas dar nevykdomas, vyksta parrengiamieji projekto
įgyvendinimo darbai.

50,0

Savivaldyb÷s administracijos garažo remonto darbai 10,4 tūkst.
Lt., išdužusio stiklo paketo pakeitimas Senamiesčio a. 5 – 2,37
tūkst. lt., Savivaldyb÷s administracinio pastato galin÷s sienos
remonto darbai – 12 tūkst. Lt., elektro instaliacijos remonto
darbai – 1,17 tūkst. Lt., Savivaldyb÷s socialinio būsto langų
keitimas – 1,99 tūkst. Lt., Kulių kultūros centro remonto darbai
– 8,56 tūkst. Lt., Šateikių pagrindin÷s m-klos sporto sal÷s langų
keitimas – 13,5 tūkst. Lt.

Pager÷ję darbo sąlygos, (proc.)
SB

5

5

50,0
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10.03.01.05
Valstyb÷s
investicijų
programos
įgyvendinimas.

10.03.02.01
Babrungo
seniūnijos
administracinio
pastato
rekonstrukcija

10.04.01.01
Dirbtin÷s dangos
futbolo stadiono
prie Technologijų
ir verslo mokyklos
įrengimas

10.04.01.02
Plung÷s parko
stadiono
rekonstrukcija
10.04.01.03
Plung÷s irklavimo
baz÷s
rekonstrukcija

Pager÷ję darbo sąlygos, (proc.)
VL

Pager÷ję darbo sąlygos, (proc.)
SL
Pager÷ję darbo sąlygos (proc.)
ES
Pager÷ję darbo sąlygos (proc.)
VL
Pager÷ję darbo sąlygos (proc.)
SL

5

3

9235,0

3530,0

5

0

271,0

0,0

90

90

398,3

398,3

90

90

244,3

244,3

0

100

0

22,4

1. VšĮ Plung÷s rajono savivaldyb÷s ligonin÷s pastatų renovacija
– 800,00 tūkst. Lt;
2. Plung÷s rajono savivaldyb÷s kultūros centro rekonstrukcija –
700,00 tūkst. Lt;
3. Plung÷s rajono savivaldyb÷s viešosios bibliotekos pastato
rekonstrukcija ir M.Oginskio dvaro ansamblio laikrodin÷soranžerijos restauravimas ir pritaikymas bibliotekos reikm÷ms
– 1300,00 tūkst. Lt;
4. Plung÷s vaikų globos namų pastato kapitalinis remontas –
730,00 tūkst. Lt.
Savivaldyb÷s bendrasis prisid÷jimas buvo nepanaudotas.
2011 m. spalio 27 d. Plung÷s rajono savivaldyb÷s Tarybos
sprendimu Nr.T1-263 buvo prisid÷ta 22,44 tūkst. litų, kadangi
viešųjų pirkimų metu paaišk÷jusio didesnio l÷šų poreikio
rekonstrukcijos darbams.
Priemon÷ neįgyvendinta, nes derybose su Žemaitijos sporto
sveikatingumo ir turizmo centro dalininkais, kurie nuomojasi
aikštę iki 2014 m. balandžio m÷n., nebuvo rasta bendro
sutarimo d÷l projekto įgyvendinimo ir aikšt÷s eksploatacijos
sąlygų projektą įgyvendinus. Tod÷l Plung÷s rajono
savivaldyb÷s administracija atsisak÷ dalyvauti projekte
„Dirbtin÷s dangos futbolo stadiono Plung÷je įrengimas“ ir
skirti Tarybos sprendimu numatytas l÷šas.
Iš Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo šiam projektui
įgyvendinti buvo skirta 170 tūkst. Lt, bet projektui nutrūkus,
l÷šų teko atsisakyti.

Sporto sąlygų gerinimas, (proc.)
SB

10

36,6

150,0

550,0

Sporto sąlygų gerinimas, (proc.)
Kt.

10

2,4

700,0

170,0

Sporto sąlygų gerinimas, (proc.)
SB

10

10

60,0

60,0

Renkamos sąlygos stadiono techniniam projektui parengti.

Sporto sąlygų gerinimas, (proc.)
SB

0

0

0,0

0,0

Atliekami parengiamieji darbai, kad surasti potencialų
investuotoją, kuris nor÷tų investuoti į šį objektą.
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10.04.01.04
Universalus sporto
ir sveikatingumo
kompleksas:
projektavimas,
detaliojo plano
rengimas ir statyba
10.04.01.05
Universalaus,
atitinkančio
tarptautinius
reikalavimus,
lengvosios atletikos
stadiono ir futbolo
aikšt÷s
projektavimas ir
statyba
(Končiaus g.)
10.04.01.06
„Babrungo“
futbolo aikšt÷s
aptv÷rimas
10.05.01.01
Bendrojo lavinimo
įstaigų remonto ir
rekonstrukcijos
darbai
10.05.01.02
Platelių gimnazijos
rekonstrukcija
10.05.02.01
Plung÷s rajono

Sporto sąlygų gerinimas, (proc.)
SB

5

0

50,0

0,0

Parengtas techninis projektas.

Sporto sąlygų gerinimas, (proc.)
SB

0

0

0,0

0,0

Priemon÷ suplanuota 2020 m.

Sporto sąlygų gerinimas, (proc.)
SB

70

0,0

30,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes nebuvo skirta l÷šų.

Pager÷ję ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) SB

5

0

0,0

0,0

Biudžete nebuvo numatyta l÷šų.

238,2

1644,6

95

100

Pager÷ję ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) SL
Pager÷ję ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) ES
Pager÷ję ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) SL

10

10

Projektas įgyvendintas.
898,0

1743,1

106,7

163,2

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Lopšeliuose – darželiuose atlikti
rekonstrukcijos darbai, įsigyti trys baldų komplektai taip pat
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ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
modernizavimas
(lopšelis-darželis
„Raudonkepurait÷“
, lopšelis-darželis
„Saulut÷“, lopšelisdarželis „Rūtel÷“)
10.05.02.04
Plung÷s lopšeliodarželio
„Vytur÷lis“
rekonstrukcija

10.05.02.05
Plung÷s lopšeliodarželio
"Nykštukas"
rekonstrukcija
10.05.02.06
Plung÷s lopšeliodarželio "Pasaka"
rekonstrukcija
10.05.02.07
Als÷džių lopšeliodarželio pastato
rekonstrukcija
10.06.01.02
Plung÷s Oginskio
dvaro pritaikymas
turizmo reikm÷ms

įsigyti trys kompiuterin÷s įrangos komplektai bei kita įranga.

Pager÷ję ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) ES

606,9

951,1

Pager÷jusios ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) SL

90

90

381,7

65,3

Pager÷jusios ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) ES

90

90

1522,7

751,1

Pager÷jusios ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) SL

90

40

150,0

329,4

Pager÷jusios ugdymo ir darbo
sąlygos, (proc.) ES

90

40

1800,0

731,4

90

90

0,0

397,0

Pager÷jusios ugdymo ir darbo
sąlygos (proc.)
SB (SL)
Pager÷jusios ugdymo ir darbo
sąlygos (proc.) ES
Pager÷jusios ugdymo ir darbo
sąlygos (proc.) VL
Pager÷jusios ugdymo ir darbo
sąlygos (proc.) ES
Pager÷ję darbo sąlygos (proc.)
SL
Pager÷ję veiklos aplinkos
sąlygos (proc.) SL
Pager÷ję veiklos aplinkos
sąlygos (proc.) ES

Priemon÷ pilnai įgyvendinta (nurodyti planuoti asignavimai
viso projekto apimties (projektas buvo vykdomas – 2009-2011
metais), faktiniai asignavimai pateikti už 2011 metus.
Priemon÷ pilnai įgyvendinta (nurodyti planuoti asignavimai
viso projekto apimties (projektas buvo vykdomas – 2009-2011
metais), faktiniai asignavimai pateikti už 2011 metus.
Projekto įgyvendinimo trukm÷ – 2011-2012 metai. Projektas
vykdomas ir 2012 metais. Įvykdyta daugiau, nes poreikis buvo
didesnis nei planuota.
Projekto įgyvendinimo trukm÷ – 2011-2012 metai. Projektas
vykdomas ir 2012 metais. (Nurodyti planuoti asignavimai viso
projekto apimties, faktiniai asignavimai pateikti už 2011
metus).

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.
90

90

1340,5

1340,5

70

70

508,0

508,0

70

70

514,7

514,7

0

100

200,0

200,0

50

90

0

488,4

50

90

0

1775,8

2011 m. liepos 28 d. Plung÷s rajono savivaldyb÷s Tarybos
sprendimu Nr.T1-204 buvo prisid÷ta 200, tūkst. litų, kadangi
viešųjų pirkimų metu paaišk÷jusio didesnio l÷šų poreikio
rekonstrukcijos darbams.
Projektas vykdomas. Projekto įgyvendinimo trukm÷ – 20102013 metai.
Projektas vykdomas. Projekto įgyvendinimo trukm÷ – 20102013 metai.

60

10.06.02.01
Plung÷s r.
Savivaldyb÷s
viešosios
bibliotekos kaimo
bibliotekų-filialų
remonto darbai
10.06.03.01
Žemaičių
Kalvarijos kultūros
centro ir jo filialų
remonto darbai
10.06.03.02
Kulių kultūros
centro Stalg÷nų
filialo remonto
darbai
10.06.03.03
Žlibinų kultūros
centro ir jo filialo
Kantaučiuose
infrastruktūros
atnaujinimas ir
pritaikymas
bendruomen÷s
poreikiams
10.06.03.04
Šateikių kultūros
centro infrastruktūros
atnaujinimas ir
pritaikymas
bendruomen÷s
poreikiams

10.06.03.05
Šateikių kultūros
centro Aleksandravo
filialo infrastruktūros
atnaujinimas ir
pritaikymas
bendruomen÷s
poreikiams

Įvykdyta bendradarbiavimo
sutarties sąlyga, įgyvendinant
projektą “Bibliotekos pažangai”
(proc.) SB

95

0

0,0

0,0

Priemon÷ nebuvo įgyvendinama.

Pager÷ję veiklos sąlygos,
(proc.) SB

5

0

0,0

0,0

Priemon÷ nebuvo įgyvendinama.

Pager÷ję veiklos sąlygos,
(proc.) SB

5

0

0,0

0,0

Priemon÷ nebuvo įgyvendinama.

114,3

16,9

1488,3

213,0

287,1

6,5

Pager÷ję veiklos sąlygos (proc.)
SB

Pager÷ję veiklos sąlygos (proc.)
ES

4,67

2,1

Pager÷ję veiklos sąlygos (proc.)
SB
Pager÷ję veiklos sąlygos (proc.)
ES

1,59

Užsitęs÷ viešojo pirkimo procedūros.

0,5
1626,8

84,0

Pager÷ję veiklos sąlygos,
(proc.) SB

100

74,6

49,6

37,0

Pager÷ję veiklos sąlygos,
(proc.) ES

100

92,2

612,3

564,6

Užsitęs÷ viešojo pirkimo procedūros. Rangovai darbus vykdo
atsilikdami nuo sutartyje numatyto darbų vykdymo grafiko.

Priemon÷ įgyvendinama, vykdomi rekonstrukcijos darbai
objekte. Projektui skirtas papildomas finansavimas – nustatyta
didžiausia Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma - 1169,357
Lt., pratęsta Projekto įgyvendinimo trukm÷ iki 2012-10 (viso 30
m÷n.).
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10.06.03.06
Buvusio Stanelių
vaikų darželio
rekonstrukcija ir
pritaikymas
bendruomen÷s
poreikiams

10.06.03.07
Gegr÷nų
gyvenviet÷s
viešosios paskirties
pastato
rekonstrukcija ir
pritaikymas
bendruomen÷s
poreikiams
10.07.01.01
Darbo užmokestis
10.07.01.02
Prekių ir paslaugų
naudojimas
10.07.01.03
Remonto darbai

Pager÷ję veiklos sąlygos,
(proc.) SB
Pager÷ję veiklos sąlygos,
(proc.) ES

90

90

Pager÷ję veiklos sąlygos (proc.)
SB
Pager÷ję veiklos sąlygos (proc.)
ES

90

90

Pager÷ję veiklos sąlygos (proc.)
VL
Apmok÷tas darbo užmokestis,
(etatų skaičius vnt.) SB
Įsigyta prekių ir sumok÷ta už
paslaugas, (proc.) SB
Įsigyta prekių ir sumok÷ta už
paslaugas, (proc.) Kt.
Atlikti remonto darbai, (proc.)
SB
Atlikti remonto darbai, (proc.)
Kt.

10.07.02.01
(viešasis tualetas)
Darbo užmokestis

Apmok÷tas darbo užmokestis
(etatų skaičius vnt.) SB

10.07.02.02
Prekių ir paslaugų
naudojimas

Įsigyta prekių ir sumok÷ta už
paslaugas, (proc.) SB
Įsigyta prekių ir sumok÷ta už
paslaugas, (proc.) Kt.

10.08.01.01
Eismo saugumo
stiprinimas ir
skatinimas

Surengtų priemonių eismo
saugumui užtikrinti skaičius,
(vnt.) SB

307,2

307,2

500,8

500,8

70,5

70,5

364,2

364,2

349,4

349,4

3

3

25,6/25,6

25,6

100

128

21,5/27,5

27,5

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.

2011 m. rugs÷jo 29 d. Plung÷s rajono savivaldyb÷s Tarybos
sprendimu Nr.T1-220 buvo prisid÷ta 70,456 tūkst. litų,
kadangi viešųjų pirkimų metu paaišk÷jusio didesnio l÷šų
poreikio rekonstrukcijos darbams. Priemon÷ pilnai įgyvendinta.

Priemon÷ įgyvendinta pilnai

Gavus papildomą finansavimą, priemon÷ įgyvendinta pilnai.
100

91

47,0/47,0

43,0

100

100

3,5/3,5

3,5

100

100

1,6/1,6

1,6

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Priemon÷ įgyvendinta pilnai.
Vyrų ir moterų pirties patalpų dažymas, santechninių įrenginių
remontas, saunos gultų remontas.

3

3

27,4/27,4

27,4

Priemon÷ įgyvendinta.

100

100

7,0/7,0

7,0

Priemon÷ įgyvendinta pilnai.

100

137

6,8/6,8

9,3

Surinkta daugiau l÷šų nei buvo planuota.

80

0

5,0

0,0

Priemon÷ neįvykdyta, nes neskirtas finansavimas.
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10.08.01.02
Viešosios tvarkos
bei visuomen÷s
saugumo
užtikrinimas
10.08.02.01
Nusikaltimų veikų
tyrimo efektyvumo
padidinimas
10.09.01.01
Darbo užmokestis
10.09.01.02
Kitos išlaidos
10.09.01.03
Turto įsigijimas
10.10.01.01
Lauko
vandentiekio ir
kanalizacijos tinklų
paklojimas
10.10.01.02
Autobusų stoties
dujofikavimas
10.10.01.03
Tualeto įrengimas
10.10.01.04
Autobusų stoties
perono ir autobusų
išvykimo aikštel÷s
rekonstrukcija
10.11.01.01
Riedmenų
atnaujinimas
10.12.01.01
Remonto dirbtuvių
einamasis remontas

Surengtų prevencinių priemonių
eismo saugumui pagerinti
skaičius, (vnt.) SB

100

0

15,0

0,0

Priemon÷ neįvykdyta, nes neskirtas finansavimas.

Ištirtų nusikaltimų veikų
skaičius, (vnt) SB

380

0

10,0

0,0

Priemon÷ neįvykdyta, nes neskirtas finansavimas.

4

0

89,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.

25,0

0,0

100

0

Apmok÷ta darbo užmokestis
(etatų skaičius vnt.) SB
L÷šos skirtos kitoms išlaidoms
(proc.) SB
L÷šos skirtos kitoms išlaidoms
(proc.) Kt

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.
42,0

0,0

Įsigyta turto, (vnt.) SB

1

0

11,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.

Atlikta darbų, (proc.) SB

100

0

0,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.

Atlikta darbų, (proc.) SB

100

0

30,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.

Atlikta darbų, (proc.) SB

100

0

10,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.

Atliktas autobusų stoties
einamasis remontas, (proc.) SB

100

0

35,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.

Įsigyti riedmenys, (vnt.) SB

1

0

225,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.

Atliktas dirbtuvių einamasis
remontas, (proc.) SB

100

0

100,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.
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10.13.01.01
Daugiabučių namų
savininkų bendrijų
r÷mimo programų
finansavimas

Paremta programų, (vnt.) SB

10

0

30,0

0,0

Priemon÷ neįgyvendinta, nes neskirta l÷šų.
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Savivaldyb÷s turto valdymo ir privatizavimo programa (Nr. 11)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Vietos ūkio ir turto valdymo skyrius.
2011 m. planuota įvykdyti 4 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Įvykdyta dalinai  3 priemon÷s (75 proc.), įvykdyta geriau, nei
buvo planuota pagal planą  1 priemon÷s (25 proc.).

11 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP
1;
25%

Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai

3;
75%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Užtikrinti efektyvų disponavimą savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančiu materialiuoju turtu.
01 Uždavinys. Teisiškai įregistruoti dar iki šiol d÷l l÷šų stygiaus neįregistruotą Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį nekilnojamąjį
turtą bei perregistruoti vietoje savininko – savivaldyb÷s taryba, savininku įregistruoti – Plung÷s rajono savivaldybę. Disponavimo turtu atveju, esant
reikalui, nustatyti turto rinkos vertę.
02 Tikslas. Efektyvinti Savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto privatizavimą.
01 Uždavinys. Užtikrinti savivaldyb÷s materialiojo nekilnojamojo turto, kuris nereikalingas Savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti, privatizavimą.
03 Tikslas. Užtikrinti socialinio būsto fondo pl÷trą.
01 Uždavinys. Pl÷sti socialinio būsto fondą.
04 Tikslas. Už mažas pajamas turinčius asmenis (šeimas) įstatymų nustatyta tvarka gavusius kreditus būstui įsigyti padengti dalį kredito ir
palūkanas.
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01 Uždavinys. Dalį kredito būstui įsigyti ir palūkanas padengti bankams už mažas pajamas gaunančius asmenis (šeimas).
Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų
Ilgalaikiai
prioritetai

3 - Socialin÷ekonomin÷
infrastruktūra

Savivaldyb÷s tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

04 - Gerinti Savivaldybei
nuosavyb÷s teise priklausančio
materialiojo nekilnojamojo
turto valdymo kokybę bei
užtikrinti l÷šų, gautų
disponuojant materialiuoju
turtu bei l÷šų skirtų nuosavyb÷s
teisių atkūrimo procesui
vykdyti, racionalų panaudojimą

Pagerinta gyvenamoji aplinka (%).

Asignavimai (tūkst. Lt)

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

planuoti
(patikslinti)

faktiniai

100 %

SB – 24,4
%
PF – 4 %
VL –
376,7 %

SB – 75,0
Privat.
fondas – 50,0
VL – 111,5
KPP – 50,0

SB – 18,3
Privat.
fondas – 2,0
VL – 420,0
KPP – 0,0

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Vertinimo kriterijaus
Programos tikslų
ir uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

11.01.01.01

Parengtų bylų skaičius (vnt.)
Įregistruotų turto objektų
skaičius (vnt.) SB, KPP, PF

planuotos
reikšm÷s
20
20

faktin÷s
reikšm÷s

12

11.02.01.01

Paruošta technin÷
dokumentacija, nustatyta rinkos
vert÷ ir organizuoti pardavimo
aukcionai (vnt.) PF

5

5

11.03.01.01

Įsigytų gyvenamųjų patapų
skaičius (vnt.) SB, VL

2

7

11.04.01.01

Suteikta parama mažas pajamas
gaunantiems asmenims
(šeimoms), skaičius (vnt.) VL

19

19

Asignavimai
(tūkst. Lt)
Nukrypimų nuo plano priežastys

planuoti
(patikslinti)

faktiniai

25,0

18,3

50,0

0,0

45,0

0,0

5,0

2,0

50,0

0,0

100,0

420,0

11,5

7,3

Esant nepakankamam finansavimui, buvo atliekami tik
neatid÷liotini darbai.
Vadovaujantis sprendimo investuoti Savivaldyb÷s turtą
patvirtinta tvarka, buvo atliktas inžinerinių tinklų esančių
Kantaučių k., Žlibinų sen., Karkl÷nų k., Nausodžio sen.,
Milašaičių k., Stalg÷nų sen., katilin÷s, esančios Platelių mstl.,
pastato bei įrangos vertinimas, buvusios Poliklinikos pastatui.
Už gautas iš valstyb÷s biudžeto l÷šas Savivaldyb÷ nupirko 7
butus: 1 kambario – 4 butai, 2 kambarių –2, 3 kambarių –1.
19 šeimų, kurios gavo lengvatinius kreditus būstui įsigyti, iš
valstyb÷s biudžeto yra dengiamos palūkanos.
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Sveikatos apsaugos paslaugų ir kokyb÷s gerinimo programa (Nr. 12)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Plung÷s rajono savivaldyb÷s gydytojas, VšĮ Plung÷s
rajono savivaldyb÷s ligonin÷.
2011 m. planuota įvykdyti 22 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą  10 priemon÷s (46 proc.),
įvykdyta geriau, nei buvo planuota pagal planą  2 priemon÷s (9 proc.), įvykdyta dalinai  10 priemonių (45 proc.).

12 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

10;
46%

10;
45%

Įvykdyta
Įvykdyta geriau
Įvykdyta dalinai

2;
9%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Užtikrinti medicininių paslaugų prieinamumą asocialiems, neturintiems pastovios gyvenamosios vietos, sergantiems vienišiems,
privalomuoju sveikatos draudimu neapdraustiems Plung÷s rajono gyventojams.
01 Uždavinys. Gerinti savivaldyb÷s gyventojų sveikatos lygį.
02 Tikslas. Užtikrinti II lygio medicininių paslaugų teikimą rajono gyventojams.
01 Uždavinys. Gerinti medicininių paslaugų prieinamumą ir kokybę.
03 Tikslas. Užtikrinti paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą Plung÷s savivaldyb÷s gyventojams.
01 Uždavinys. Teikti paliatyviosios pagalbos paslaugas Plung÷s rajono savivaldyb÷s gyventojams.
04 Tikslas. Projekto „Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro modernizavimas“ l÷šų įsisavinimas iš ES fondų.
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01 Uždavinys. Pagerinti Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų Plung÷s rajono savivaldyb÷je prieinamumą bei kokybę vykdant
infrastruktūros pl÷trą.
05 Tikslas. Siekti, kad BĮ Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras taptų modernia šiuolaikine įstaiga, kurioje dirbs kvalifikuoti,
išsilavinę specialistai.
01 Uždavinys. Darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimas.
06 Tikslas. Vykdyti pirminę visuomen÷s sveikatos priežiūrą Plung÷s rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
01 Uždavinys. Organizuoti sveikatos stiprinimo priemones, skirtas t÷vams, pedagogams, mokiniams, pagal atskirų mokyklų nustatytas
prioritetines kryptis ir poreikius.
07 Tikslas. Didinti Plung÷s rajono gyventojų informuotumą apie l÷tinių neinfekcinių ligų pagrindinius rizikos veiksnius ir jų galimą korekciją.
01 Uždavinys. Organizuoti rajono gyventojams mokymus, seminarus sveikos gyvensenos temomis pagal poreikius atskirose bendruomen÷se.
Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Ilgalaikiai
prioritetai

3 - Socialin÷ekonomin÷
infrastruktūra

Savivaldyb÷s tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

01 - Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas
(%).

Vertinimo kriterijų
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s
100 %

SB – 67,9 %
ES – 51,6 %
KT – 87,4 %

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)
SB – 242,1
ES – 568,5
KT – 371,4

SB – 164,3
ES – 293,4
KT – 324,5

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Programos tikslų
ir uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

12.01.01.01

Paslaugų skaičius (vnt.)SB

12.01.01.02
12.02.01.01
12.03.01.01
12.04.01.01

Įsigytas reikalingas inventorius
ir medikamentai (vnt.) SB
Rezidentų skaičius (vnt.)SB
Rezidentų skaičius (vnt.) Kt.
Lovadienių skaičius (vnt.) SB
Lovadienių skaičius (vnt.) Kt.
Parengtų techninių projektų
skaičius (vnt.) ES

Vertinimo kriterijaus

Asignavimai (tūkst. Lt)

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

planuoti
(patikslinti)

faktiniai

250

43

15,0

7,5

15

7,5

15,0

7,5

1
1

0
1

35,0
35,0

0,0
35,3

Priemon÷ iš dalies įgyvendinta. Suteiktos 32 steb÷jimo
paslaugos ir 11 konsultacijų.
Priemon÷ iš dalies įgyvendinta. Įsigyti reikalingi
medikamentai ir slaugos med. priemon÷s.
Neskirtas finansavimas.
Priemon÷ iš dalies įgyvendinta iš kitų l÷šų.

154

154

20,0
68,7

0,0
70,2

Neskirtas finansavimas.
Sutartyje su Šiaulių TLK planuojama tik paslaugų suma.

0

0

0,0

0,0

Priemon÷ įgyvendinta 2010 metais.

Nukrypimų nuo plano priežastys
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12.04.01.02

12.04.01.03

12.04.01.04

12.04.01.05

12.04.01.06

12.05.01.01

12.05.01.02

12.05.01.03
12.05.01.04
12.05.01.05
12.05.01.06

Parengtų techninių projektų
skaičius (vnt.) Kt.
Panaudotos l÷šos (proc.) ES
Panaudotos l÷šos (proc.) Kt.
Rekonstruotų, remontuotų
patalpų (vnt.) ES
Rekonstruotų, remontuotų
patalpų (vnt.) Kt.
Įsigytų baldų komplektų
skaičius (vnt.). Įsigyta įranga
(vnt.) ES
Įsigytų baldų komplektų
skaičius (vnt.). Įsigyta įranga
(vnt.) Kt.
Įsigytų ryšio priemonių (vnt.)
ES
Įsigytų ryšio priemonių (vnt.)
Kt.
Įsigytų transporto priemonių
(vnt.) ES
Įsigytų transporto priemonių
(vnt.) Kt.
Apmok÷tų etatų skaičius (vnt.)
SB
Apmok÷tų etatų skaičius (vnt.)
Kt.
Išklausyta kvalifikacijos k÷limo
mokymų (vnt.) SB
Išklausyta kvalifikacijos k÷limo
mokymų (vnt.) Kt.
Panaudotos l÷šos (proc.) SB
Panaudotos l÷šos (proc.) Kt.
Panaudotos l÷šos (proc.) SB
Panaudotos l÷šos (proc.) Kt.
Svetain÷s sukūrimas (proc.) SB
Svetain÷s sukūrimas (proc.) Kt.
Parengtų ir paskelbtų straipsnių
skaičius (vnt.) SB

100

100

10

10

150

0

0

13

5

0,0

0,0

0,0
0,0

23,3
4,2

335,1

102,4

59,1

18,1

233,4

67,7

41,2

11,9

0,0

00

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

17,6

99,1

99,1

107,3

107,3

9,3

5,3

1,1

1,1

20,2
17,3
20,1
29,8

16,2
17,3
20,1
29,8

0,0

00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Priemon÷ įgyvendinta 2010 metais.

2

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. Įsigyti 2 lengvieji automobiliai.

13

Priemon÷ pilnai įgyvendinta..

5

80,19

100

100

0

0

6

6

Priemon÷ įgyvendinta dalinai. Galutinai sutvarkytos patalpos
mokyklose. VSB patalpos baigiamos remontuoti.

Priemon÷ įgyvendinta dalinai. Įsigyti kompiuteriai,
spausdintuvai bei programin÷ įranga.

13

100

Priemon÷ įgyvendinta pilnai. 2011 metais nebuvo planuotos
išlaidos administravimui.

Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Kvalifikacijos k÷limo mokymai
pigesni negu buvo numatyta.
Priemon÷ dalinai įgyvendinta. Kitų paslaugų poreikis
mažesnis negu numatyta.
Priemon÷ įgyvendinta.
Priemon÷ įgyvendinta 2010 metais.
Priemon÷ pilnai įgyvendinta. Straipsnių paskelbimas pigesnis
negu numatyta.
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12.06.01.01

12.06.01.02

12.06.01.03

12.07.01.01

Parengtų ir paskelbtų straipsnių
skaičius (vnt.) Kt.
Surengtų konferencijų,
seminarų skaičius (vnt.) SB
Surengtų konferencijų,
seminarų skaičius (vnt.) Kt.
Išmok÷ta darbo užmokesčio
lektoriams (proc.) SB
Išmok÷ta darbo užmokesčio
lektoriams (proc.) Kt.
Atmintinių ir lankstinukų
pagaminta (vnt.) SB
Atmintinių ir lankstinukų
pagaminta (vnt.) Kt.
Organizuoti sklaidos renginiai
(vnt.) SB
Organizuoti sklaidos renginiai
(vnt.) Kt.

3

100

500

2

4

12.07.01.03

100

6,2

6,4

0,0

0,0

1,1

1,1

100

Priemon÷ dalinai įgyvendinta. Nepakankamas finansavimas iš
Kt.

Priemon÷ įgyvendinta.
0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

500

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.

2

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.
6,3

6,3

0,0

0,0

1,4

1,4

0,0

0,0

1,1

1,1

4

Organizuoti mokymai (vnt.) Kt.
Išmok÷ta darbo užmokesčio
lektoriams (proc.) SB
Išmok÷ta darbo užmokesčio
lektoriams (proc.) Kt.

2,9

3

Organizuoti mokymai (vnt.) SB
12.07.01.02

3,1

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.

100

Priemon÷ pilnai įgyvendinta.
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Paskolų ir kitų grąžintinų l÷šų valdymo programa (Nr. 13)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija, Finansų ir biudžeto skyrius.
2011 m. planuota įvykdyti 2 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą  1 priemon÷s (50 proc.), įvykdyta
geriau, nei buvo planuota pagal planą  1 priemon÷s (50 proc.).

13 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

1;
50%

Įvykdyta
Įvykdyta geriau

1;
50%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Laiku grąžinti paskolas ir mok÷ti palūkanas pagal sutartis.
01 Uždavinys. Užtikrinti paskolų grąžinimą ir palūkanų mok÷jimą.
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Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijų
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s

Ilgalaikiai
prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Programa
netiesiogiai
susijusi su visais
Strateginio pl÷tros
plano 2002-2010
metams
prioritetais

03 - Didinti Plung÷s rajono
patrauklumą

Įvykdyti savivaldyb÷s įsipareigojimai (%).

100 %

99,7 %

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)

SB4531,8/4148,1

SB - 4136,1

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Vertinimo kriterijaus
Programos tikslų
ir uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

13.01.01.01

Grąžintos paskolos
(proc.)

13.01.01.02

Sumok÷tos palūkanos
(proc.)

planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

100

100

100

96,1

Asignavimai
(tūkst. Lt)
planuoti
( patikslinti
faktiniai
2009 m.
spalio 1 d.)
3591,8

940,0/566,3

Nukrypimų nuo plano priežastys

3591,8

Priemon÷ įgyvendinta. Paskolos gražintos.

544,3

2010 metų pabaigoje, kai buvo planuojamos mok÷tinos 2011
metais palūkanos, planas buvo 930,7 tūkst. litų, nes 3 ir 6 m÷n.
VILIBOR ir EURIBOR buvo planuojami šiek tiek didesni,
negu tuo metu buvo skelbiami Lietuvos banko. Kadangi metų
b÷gyje tarpbankin÷s palūkanų normos beveik nedid÷jo, o kai
kurios net maž÷jo, birželio m÷n. planas buvo sumažintas iki
868,3 tūkst. litų, o lapkričio m÷n. – iki 556,3 tūkst. litų.
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Viešųjų darbų programa (Nr. 14)
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija.
2011 m. planuota įvykdyti 1 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Įvykdyta dalinai  1 priemon÷s (100 proc.)

14 programos įvykdymas pagal 2011 m. SVP

Įvykdyta dalinai

1;
100%

Programoje 2011-2013 m. numatyta:
01 Tikslas. Pl÷toti ir palaikyti vietos socialinę ir ekonominę infrastruktūrą.
01 Uždavinys. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones.
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Strateginių tikslų ir programų vertinimo kriterijai
Ilgalaikiai
prioritetai

Savivaldyb÷s tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2 - Žmogiškųjų
išteklių pl÷tra

01 - Ugdyti išsilavinusią ir
kultūrą puosel÷jančią
bendruomenę socialiai
saugioje aplinkoje

Suteikti laikiną darbą bedarbiams, sudaryti
sąlygas įgyti darbin÷s patirties, pad÷ti
palaikyti esamą kvalifikaciją (vnt.).

Vertinimo kriterijų
planuotos
faktin÷s
reikšm÷s
reikšm÷s
420

419

Asignavimai (tūkst. Lt)
planuoti
faktiniai
(patikslinti)
SB(VB)- 489,8
KT – 628,0

SB(VB) – 368,6
KT – 562,8

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, nukrypimo nuo plano priežastys
Programos tikslų
ir uždavinių kodai

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

14.01.01.01

Įdarbintų žmonių skaičius (vnt.)
SB(VB), Kt.

Vertinimo kriterijaus
planuotos
reikšm÷s

faktin÷s
reikšm÷s

420

419

Asignavimai
(tūkst. Lt)
planuoti
(patikslinti)

faktiniai

486,8

368,6

Nukrypimų nuo plano priežastys

Priemon÷ įgyvendinta dalinai.
628,0

562,8
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