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1 S TRATEGINIO PLĖTROS PLANO VALDYMO IR STEBĖSENOS
SISTEMOS BENDROSIOS NUOSTATOS
Tekste vartojami trumpiniai:
NSSPP – Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams
NSSVP – Neringos savivaldybės strateginis veiklos planas
SPG – Strateginio planavimo darbo grupė
SPK – Strateginio planavimo komitetas
Informacinė sistema - Veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo informacinė sistema
Bendros vartojamos sąvokos:
Rodiklis – mato vienetu išreikštas vertinimo kriterijus, suteikiantis informacijos
apie strateginio plano įgyvendinimo poveikį atitinkamai plėtros sričiai.
Stebėsena – nuolatinis duomenų apie strateginio plėtros plano įgyvendinimo
rezultatus (vertinimo kriterijus) fiksavimas, siekiant laiku priimti aktualius
sprendimus dėl efektyvesnio strateginio plano įgyvendinimo.
Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir
būdai institucijos misijai vykdyti, numatytiems tikslams ir rezultatams pasiekti,
efektyviai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
Strateginis plėtros planas – ilgalaikis (7 ir daugiau metų) strateginio planavimo
dokumentas, kuriame numatyti atitinkami strateginiai tikslai, siektini rezultatai ir
preliminarus jų įgyvendinimas.
Strateginis veiklos planas – savivaldybės trejų metų trukmės veiklos planavimo
dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos analizę, suformuluota institucijos
misija, strateginiai tikslai, aprašomos institucijos vykdomos programos ir numatomi
finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.
Strateginio planavimo darbo grupė – Neringos savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu patvirtinta už strateginį planavimą atsakinga darbo grupė,
kurią sudaro Neringos savivaldybės administracijos darbuotojai.
Strateginio planavimo komitetas – Savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintas komitetas arba pagal reglamentą sudarytas iš Savivaldybės tarybos
narių, kuris koordinuoja, stebi ir dalyvauja NSSPP ir NSSVP rengimo eigoje,
vykdo jo priežiūrą ir kitus patvirtintus įgaliojimus.
NSSVP programų koordinatoriai – Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu paskirti Savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už NSSVP
parengimą, įgyvendinimo ir stebėsenos koordinavimą bei tarpinių ir galutinių
ataskaitų parengimą.
Koordinuojantis padalinys – Neringos savivaldybės administracijos struktūrinis
vienetas, atsakingas už atitinkamos NSSPP priemonės įgyvendinimą ir atsiskaitymą
už jos įgyvendinimą, ir NSSVP programų koordinatoriai.
Tikslas – ilgos, vidutinės ar trumpos trukmės planavimo dokumentuose
užsibrėžtas siekis, rodantis planuojamą pasiekti rezultatą per planavimo dokumento
įgyvendinimo laikotarpį.
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Uždavinys – per nustatytą laikotarpį planuojama veikla, užtikrinanti planavimo
dokumente nustatyto tikslo įgyvendinimą.
Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami
žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai.
Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams (toliau –
NSSPP) valdymo ir stebėsenos sistema sudaro sąlygas kontroliuoti strateginio
plano vykdymą, vertinti įgyvendinimo poveikį savivaldybės plėtrai ir prireikus jį
papildyti ar koreguoti. NSSPP valdymo ir stebėsenos sistema yra sisteminis
aplinkos kokybinių ir kiekybinių pokyčių fiksavimo, vertinimo ir pasiūlymų dėl
patvirtinto strateginio plano įgyvendinimo procesas, apimantis rodiklių sistemą,
remiantis kuriuo periodiškai (kiekvienais metais) rengiama situacijos vertinimo
ataskaita.
NSSPP valdymo ir stebėsenos sistema skirta Neringos savivaldybės administracijos
darbuotojams, atsakingiems už strateginių planų rengimą ir jų įgyvendinimą,
Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams,
Neringos savivaldybės strateginių veiklos planų programų koordinatoriams ir
visuomeninėms organizacijoms.
NSSPP valdymo ir stebėsenos sistemos pagrindinės sudedamosios dalys yra šios:
Strateginio plėtros plano valdymo ir stebėsenos institucinė struktūra;
Strateginio plėtros plano įgyvendinimo ir stebėsenos procesas ir plano koregavimas;
Strateginio plėtros plano rodiklių sistema.
NSSPP valdymo ir stebėsenos sistema yra tvirtinama Neringos savivaldybės tarybos
sprendimu. Lėšos NSSPP valdymo ir stebėsenos sistemos palaikymui kasmet
skiriamos iš Neringos savivaldybės biudžeto. NSSPP valdymo ir stebėsenos sistema
parengta siekiant užtikrinti Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–
2020 metams įgyvendinimą.

1.1 I NSTITUC INĖ

STRUKTŪRA
NSSPP valdymo ir stebėsenos sistemos institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys
(žr. Lentelė 1).:

politinis,
administracinis,
visuomeninis.
Siekiant užtikrinti sąlygas vietos savivaldos, visuomenės ir verslo
bendradarbiavimui, politinis ir administracinis lygmenys planavimo procese gali
būti papildomi socialiniais-ekonominiais partneriais, ekspertų grupe ir visuomenės
nariais.
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Lentelė 1. Politinio, administracinio ir visuomeninio lygmenų vaidmenys įgyvendinant NSSPP
Nr. Institucija
Funkcijos
POLITINIS LYGMUO
1.
Neringos savivaldybės
priima su NSSPP rengimu, tvirtinimu įgyvendinimu, priežiūra ir
taryba
koregavimu susijusius sprendimus;
priima sprendimus dėl savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių,
reikalingų NSSPP įgyvendinti.
2.
Neringos savivaldybės
svarsto (pagal kompetenciją) su NSSPP rengimu, tvirtinimu,
tarybos komitetai
įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu susijusius Savivaldybės tarybai
teikiamų sprendimų projektus.
3.
Strateginio planavimo
vykdo plėtros strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros funkcijas;
komitetas
svarsto Verslo ir strateginės plėtros skyriaus pateiktas metines NSSPP
įgyvendinimo ataskaitas bei suformuluoja išvadas dėl strateginio plano
įgyvendinimo;
svarsto ir aprobuoja Savivaldybės komitetų ir tarybos posėdžiams
teikiamų sprendimų projektus, susijusius su NSSPP rengimu,
tvirtinimu, įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu ir su Savivaldybės
biudžeto ir kitais finansiniais ištekliais, reikalingais NSSPP
įgyvendinti.
ADMINITRACINIS LYGMUO
4.

5.

6.

Neringos savivaldybės
administracijos
direktorius
Neringos savivaldybės
administracijos Verslo ir
strateginės plėtros
skyrius

Strateginio planavimo
darbo grupė

VISUOMENINIS LYGMUO
7.
Socialiniai ir
ekonominiai partneriai,
ekspertų grupės
8.
Visuomenės nariai

atsakingas už NSSPP rengimą, vykdymą ir stebėseną;
įsakymu sudaro SPG.
atlieka tuo metu galiojančiuose skyriaus nuostatuose numatytas
funkcijas, susijusias su Neringos NSSPP rengimu, įgyvendinimu ir
stebėsena;
rengia medžiagą, informaciją SPK ir SPG, rengia pasiūlymus,
posėdžiams skirtus dokumentus, sudaro darbotvarkės projektą;
kaupia ir saugo SPK ir SPG ir įgyvendinimo priežiūros grupės
posėdžių dokumentus;
apibendrina ir susistemina Savivaldybės administracijos padalinių,
biudžetinių įstaigų bei kitų visuomeninių įstaigų ar visuomenės
atstovų pateiktus pasiūlymus dėl NSSPP įgyvendinimo, stebėsenos ir
koregavimo;
rengia metines NSSPP įgyvendinimo ataskaitas;
teikia pasiūlymus dėl NSSPP koregavimo ar tikslinimo.
koordinuoja ir prižiūri NSSPP įgyvendinimą;
svarsto ir teikia siūlymus SPK dėl NSSPP koregavimo;
nagrinėja Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiamų sprendimų
projektus, susijusius su NSSPP tvirtinimu, įgyvendinimu, priežiūra ir
koregavimu, Savivaldybės biudžeto ir kitais finansiniais ištekliais,
reikalingiems NSSPP priemonėms įgyvendinti, ir sprendžia bei
analizuoja planavimo ir finansavimo problemas.
pagal kompetenciją teikia informaciją ir pasiūlymus Savivaldybės
administracijos Verslo ir strateginės plėtros skyriui dėl strateginių
planų rengimo, įgyvendinimo, koregavimo ir metinių ataskaitų.
raštu teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos Verslo ir
strateginės plėtros skyriui dėl strateginių planų rengimo, įgyvendinimo
ir koregavimo.

NSSPP priemonių įgyvendinimas gali būti koordinuojamas su socialiniaisekonominiais partneriais (politiniame lygmenyje) ir ekspertų grupe
(administraciniame lygmenyje), kad būtų užtikrintas visuomeninio ir privataus
sektoriaus bendradarbiavimas, galimybės konkretizuoti NSSPP numatytų veiksmų
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vykdytojų atsakomybę ir patikslinti priemonių įgyvendinimo apimtį, reikalingas
lėšas, finansavimo šaltinius. Pagal poreikius tarp Savivaldybės ir kitų vykdytojų gali
būti pasirašytos sutartys, kuriose tiksliau apibrėžiamos bendros veiklos sąlygos ir
įsipareigojimai.

1.2 S TRATEGINIO

PLĖTROS

PLANO

VYKDYMAS ,

STEBĖSENA

IR

KOREGAV IMAS
Strateginio plėtros plano vykdymo stebėsenos tvarka
Savivaldybė NSSPP priemones (priemonėje numatytas veiklas) įgyvendina, jas
įtraukiant į NSSVP, rengiamą trejų metų laikotarpiui. Savivaldybės
administracijoje yra paskirti darbuotojai, atsakingi už strateginį planavimą
(programų koordinatoriai). Programų koordinatoriai skiriami Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu.
Kiekvienais metais atliekamas NSSPP įgyvendinimo vertinimas, t. y. parengiama ir
apsvarstoma NSSPP įgyvendinimo metinė ataskaita. Atsižvelgiant į ataskaitos
rezultatus, NSSPP gali būti papildomas arba keičiamas, tikslinamos arba
koreguojamos NSSVP programos.
Detali NSSPP vykdymo stebėsenos tvarkos schema ir atskirų strateginio planavimo
dalyvių atsakomybė pateikiama Priede 1. NSSPP įgyvendinimo valdymo ir
stebėsenos sistemos tvarka laike pateikiamas Priede 3.
NSSPP valdymas ir stebėsena yra besikartojantis metų ciklas, susidedantis iš šių
etapų:
1. Už NSSPP įgyvendinimą atsakingi NSSVP programų koordinatoriai visus metus Informacinėje
sistemoje pildo duomenis apie įgyvendinamas priemones (veiklas) ir pasiektus produkto rodiklius.
2. Kiekvienų metų sausio mėn. Verslo ir strateginės plėtros skyrius, pasinaudodamas Informacinėje
sistemoje NSSVP programų koordinatorių suvestais duomenimis, paruošia apibendrintą NSSPP
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Parengtą metinę ataskaita teikia suderinti SPG.
3. SPG, susipažinusi su Verslo ir strateginės plėtros skyriaus pateikta NSSPP įgyvendinimo metine
ataskaita, suformuluoja išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnio NSSPP vykdymo ir jo priemonių
įgyvendinimo NSSVP programų koordinatoriams, kurie atsižvelgiant į rekomendacijas tikslina
NSSVP programų projektus.
4. NSSPP įgyvendinimo metinė ataskaita pristatoma SPK, savivaldybės Tarybos komitetams ir
teikiama tvirtinti savivaldybės Tarybai. SPK ir kituose Savivaldybės tarybos komitetuose vykdomas
metinių rezultatų aptarimas.
5. Verslo ir strateginės plėtros skyrius susistemina Informacinėje sistemoje koordinuojančių padalinių
suvestus rodiklius ir pateikia metinę NSSPP rodiklių pasiekimo (faktines rodiklių reikšmes)
ataskaitą, kuri teikiama svarstyti SPK.
6. Už priemonės įgyvendinimą atsakingas programos koordinatorius, atsižvelgiant į metinius
rezultatus, Verslo ir strateginės plėtros skyriui gali teikti pasiūlymus strateginio plėtros plano
koregavimui ir atsižvelgus į pokyčius NSSPP, tikslina NSSVP.
Įvykus priešlaikiniams savivaldybės tarybos rinkimams savivaldybės
strateginis plėtros planas peržiūrimas pasikeitus Savivaldybės tarybai.
Neringos savivaldybės strateginio planavimo dokumentai – NSSPP ir NSSVP –
yra tarpusavyje suderinti: visos NSSPP priemonės yra tiesiogiai perkeliamos į
NSSVP.
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Strateginio plėtros plano koregavimo tvarka
NSSPP koregavimas yra procedūra, kurios metu strateginio plano plėtros sritys,
tikslai, uždaviniai arba priemonės yra papildomi, keičiami arba atmetami.
NSSPP priemonės gali būti papildomos, keičiamos ir atmetamos kiekvienais metais
vieną kartą per metus, o tikslai ir uždaviniai peržiūrimi kas trejus metus. Vizija ir
prioritetai keičiami tik rengiant naują strateginį plėtros planą arba planą
atnaujinant.
Išskiriamos trys NSSPP įgyvendinimo priemonių plano koregavimo galimybės:
esamos priemonės tikslinimas;
esamos priemonės išbraukimas;
naujos priemonės įtraukimas.
Atsižvelgus į praėjusio laikotarpio NSSPP priemonių įgyvendinimo ir atitinkamų
rodiklių pasiekimo rezultatus, taip pat įvertinus kintančią Neringos savivaldybės
aplinką ir plėtros galimybes, kiekvienais metais SPK peržiūri NSSPP įgyvendinimo
metines ataskaitas ir rodiklių ataskaitas, kad galėtų įvertinti NSSPP priemonių
aktualumą bei veiksmingumą. SPK gali teikti pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių
koregavimo ar naujų įtraukimo.
Pasiūlymus dėl NSSPP koregavimo taip pat gali teikti Savivaldybės administracijos
padaliniai, Tarybos nariai, savivaldybės biudžetinės įstaigos ir įmonės, socialiniai ir
ekonominiai partneriai bei visuomenės atstovai. NSSPP koregavimo proceso
schema pateikiama Priede 2. NSSPP įgyvendinimo metinių ataskaitų rengimas
laike pateikiamas Priede 3.
NSSPP koregavimo iniciatorius siūlymus teikia raštu Verslo ir strateginės plėtros
skyriui, kuris atlieka koregavimo poreikio analizę, o sprendimą dėl prašymo
perdavimo tolimesniam svarstymui priima SPG svarstymo metu. SPG priėmus
teigiamą sprendimą dėl NSSPP koregavimo tikslingumo, koregavimo poreikis
apsvarstomas SPK ir tikrinamas jo suderinamumas su savivaldybės vizija ir NSSPP
prioritetais. SPK teikimu, tokie pakeitimai toliau turi būti aptariami Savivaldybės
tarybos komitetuose, o visus NSSPP koregavimus turi tvirtinti Savivaldybės taryba.

8

[Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams]

2 R ODIKLIŲ SISTEMA
Strateginio plėtros plano 2014-2020 metams valdymo ir stebėsenos sistemoje
numatyta kiekybinių efekto, rezultato, produkto rodiklių (kriterijų) sistema, kuria
naudojantis įvertinamas strateginio plėtros plano įgyvendinimas. Rodiklių sistemą
sudaro trijų lygių kiekybiniai rodikliai, kuriais vertinamas NSSPP įgyvendinimas,
priemonių poveikis kurorto socialinei ir ekonominei aplinkai.
Be kiekybinių rodiklių, labai svarbūs yra ir kokybiniai NSSPP įgyvendinimo
rezultatų vertinimo rodikliai. NSSPP rezultatus geriausiai atspindi viešosios
nuomonės tyrimas. Tam naudojamos apklausos, rengiamos konferencijos,
susitikimai su vietos bendruomene, atliekamas visuomenės informavimo priemonių
vertinimas.
Vizijos įgyvendinimo (efekto) rodikliai parodo strateginio plėtros plano
įgyvendinimo poveikį savivaldybės plėtrai ir vizijos pasiekimo lygį. Jie atspindi
Neringos savivaldybės aplinkos pokyčius, sąlygojančius visuomenės, ekonomikos
bei gyvenamosios aplinkos kaitos tendencijas (žr. Priedą 4).
Prioritetų įgyvendinimo (efekto) rodiklius sudaro rodikliai, parodantys strateginio
plėtros plano įgyvendinimo poveikį trims prioritetams (žr. Priedą 5). Kiekvienas
prioritetų vertinimo rodiklis parinktas atsižvelgiant į tikslų ir uždavinių, priemonių
siekiamus rezultatus ir yra kiekybiškai pamatuojamas.
Vizijos vertinimo sistemą sudaro 16 efekto rodiklių, prioritetų – 44 efekto rodiklių,
kuriems nustatytos siektinos reikšmės iki 2020 metų. Siekiant įvertinti vizijos ir
prioritetų kiekybinių efekto, rezultato, produkto rodiklius (kriterijus), šių rodiklių
pokytis lyginamas su esamos situacijos rodikliais (žr. Priedą 6). Rodiklių kaitos
tendencija sąlyginai atspindi strateginio plėtros plano įgyvendinimo efektyvumą.
Priemonių įgyvendinimo (produkto) rodikliai nurodyti strateginio plėtros plano
priemonių plane. Kiekybinių efekto, rezultato, produkto rodiklių (kriterijų)
sistema, leidžia įvertinti priemonės įgyvendinimo lygį (žr. Priedą 7). Šie rodikliai
naudojami apskaičiuoti įgyvendintų ir planuotų įgyvendinti priemonių santykį.
Kiekvienais metais atliekamas priemonių įgyvendinimo vertinimas, leidžia įvertinti
kaip efektyviai naudojamos ir įsisavinamos lėšos, bei įgyvendinamas NSSPP.
Tikslų ir uždavinių lygiu papildomų rodiklių nėra numatyta, tad jų įgyvendinimą
atspindi įgyvendintų priemonių dalis (žr. Priedą 8 ir Priedą 9). Rodikliai, nustatyti
rengiant NSSPP, jį įgyvendinant gali būti koreguojami ar papildomi pagal poreikį.
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3 P RIEDAI
3.1 P RIEDAS . N ERINGOS

STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
VYKDYMO STEBĖSENOS TVARKA

2014-2020

10

M.

[Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams]

3.2 P RIEDAS .

N ERINGOS

STRATEGINIO
METAMS KO REGAV IMO TVARKA

PLĖTROS

PLANO

2014-2020
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3.3 P RIEDAS . N ERINGOS

STRATEGINIO PLĖTROS PLANO

2014-2020

METAMS VALDYMO IR STEBĖSENOS

TVARKARAŠTIS
Eil.nr.

Veiksmas/procedūra

1.

NSSPP priemonių įgyvendinimas
NSSPP įgyvendinimo metinės ataskaitos
parengimas
NSSPP įgyvendinimo metinės ataskaitos
svarstymas SPG
NSSPP įgyvendinimo metinės ataskaitos
svarstymas SPK ir kituose Savivaldybės
tarybos komitetuose
NSSPP įgyvendinimo metinės ataskaitos
tvirtinimas Savivaldybės taryboje
Savivaldybės biudžeto tvirtinimas

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

1
2

n1
Mėnesiai
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

n+1
Mėnesiai
1 2
3

4

x2
x

n – einamieji metai
x – mėnuo, kada turi būti patvirtinta Savivaldybės taryboje
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3.4 P RIEDAS . N ERINGOS

STRATEGINIO

PLĖTROS

PLANO

2014-2020

METAMS

VIZIJOS

VERTINIMO

EFEKTO

RODIKLIAI
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Informacijos
šaltinis

Esama situacija

Siektina rodiklio kaitos tendencija

2644 (2012m.)

Stabilizuoti

64 (2011 m.)

Mažinti

VISUOMENĖ
1

Gyventojų skaičius

2

Migracijos saldo

Statistikos
departamentas prie
LRV (toliau- STD)
STD

3

Gimusių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų

STD

13,3 (2011 m.)

Didinti

4

Metinis užimtųjų skaičius

STD

1200 (2011 m.)

Didinti

5

Vidutinis darbo užmokestis

STD

1578 (2011 m.)

Didinti

6
7

Mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose
Socialiai remtinų asmenų skaičius

STD
STD

201 (2012 m.)
46 (2011 m.)

Stabilizuoti
Mažinti

EKONOMIKA
1

Tiesioginės užsienio investicijos, mln. Lt

STD

17,7 (2010 m.)

Didinti

2

Materialios investicijos, tūkst. Lt

STD

16599 (2010 m.)

Didinti

3

Turistų apsilankiusių Neringos TIC, skaičius

STD

61952 (2011 m.)

Didinti

4

Registruotų bedarbių skaičius

STD

100 (2011 m.)

Stabilizuoti

6

Veikiančių ūkio subjektų skaičius

STD

175 (2012 m.)

Didinti

7

Lietuvos savivaldybių indeksas

Lietuvos laisvosios
rinkos institutas

47,5 (2011 m.)

Didinti

66 (2011 m.)

Mažinti

29 000 (2011 m.)

Mažinti

APLINKA
1
2

Išmestų teršalų kiekis į atmosferą iš stacionarių taršos STD
šaltinių, t
Vandens nuostoliai (vandens sunaudojimas), m3
STD
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3.5 P RIEDAS . N ERINGOS

STRATEGINIO PLĖTROS PLANO

2014-2020

METAMS PRIO RITETŲ VERTINIMO EFEKTO

RODIKLIAI
Nr. Rodiklio pavadinimas

Informacijos šaltinis

Esama situacija

Siektina rodiklio
kaitos tendencija

1. PRIORITETAS Verslo ir turizmo plėtrai palankios aplinkos kūrimas ir kurortinių paslaugų kokybės užtikrinimas
1
Veikiančių ūkio subjektų skaičius
STD
175 (2012 m.)
Didinti
2
Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, Lt
STD
6607 (2011 m.)
Didinti
3
Materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui, Lt
STD
8389 (2011 m.)
Didinti
4
Išduotų verslo liudijimų skaičius
STD
741 (2012 m.)
Didinti
5
Apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų skaičius
STD
46751 (2011 m.)
Didinti
6
Apgyvendinimo įstaigose esančių vietų skaičius
STD
2609 (2011 m.)
Didinti
7
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
STD
1578 (2011 m.)
Didinti
8
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis,
STD
4,2 (2011 m.)
Stabilizuoti
proc.
9
Lankytojų skaičius muziejuose
STD
52000 (2011 m.)
Didinti
2. PRIORITETAS Darnios aplinkos, viešųjų paslaugų ir subalansuotos infrastruktūros plėtra
1
2

Mokytojų ir vadovų skaičius bendrojo ugdymo mokyklose
Atestuotų mokytojų ir vadovų dalis, proc.

3

100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tenka
vietų
Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių auklėtinių skaičius
Vartotojų skaičius viešojoje bibliotekoje ir filialuose
Apsilankymų (lankytojų) skaičius viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose
Mėgėjų kolektyvų skaičius

4
5
6
7
8
9
10

STD
Švietimo ir mokslo
ministerija
STD

34 (2011-2012 m.)
76,3 (2011-2012 m.)

Mažinti
Didinti

133 (2011 m.)

Mažinti

STD
STD
STD

75 (2011 m.)
1426 (2011 m.)
28935 (2011 m.)

Didinti
Didinti
Didinti

STD

13 (2011 m.)

Didinti

195 (2011 m.)
11,1 (2011 m.)
2,8 (2011 m.)

Didinti
Stabilizuoti
Stabilizuoti

Dalyvių skaičius mėgėjų kolektyvuose
STD
Apsilankymų asmens sveikatos priežiūros įstaigoje skaičius, tūkst. STD
Vienam gyventojui vidutiniškai tenkančių apsilankymų
STD
poliklinikose ir ambulatorijose3 skaičius

3

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

14
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25
26
27

Lovų skaičius ligoninėse4
10 000 gyventojų tenka lovų ligoninėse skaičius
Sveikatos priežiūros specialistų skaičius
Praktikuojančių sveikatos priežiūros specialistų skaičius,
tenkantis 10 000 gyventojų
Socialiai remtinų asmenų skaičius
Socialinės rizikos šeimų skaičius
Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius
Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui
Asmenys (šeimos), buvę sąrašuose socialiniam būstui nuomoti
Neringos savivaldybėje
Savivaldybei priklausančių butų skaičius
Surinkta komunalinių atliekų, t
Komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, kg
Išmestų į atmosferą teršalų kiekis tenkantis vienam gyventojui,
kg
Išmestų į atmosferą teršalų kiekis tenkantis 1 kvadratiniam
kilometrui, kg
Vietinės reikšmės kelių ilgis, km
Eismo įvykių skaičius
Bendras dviračių takų ilgis (km)

28

Vandens tinklų ilgis, km

29

Nuotekų tinklų ilgis, km

30

Termofikacinių tinklų ilgis, km

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4

STD
STD
STD
STD

10 (2011 m.)
25,5 (2011 m.)
21 (2011 m.)
45,7 (2011 m.)

Stabilizuoti
Stabilizuoti
Stabilizuoti
Stabilizuoti

STD
STD
STD
STD
STD

46 (2011 m.)
4 (2011 m.)
69 (2011 m.)
23,6 (2011 m.)
103 (2011 m.)

Mažinti
Mažinti
Mažinti
Didinti
Mažinti

STD
STD
STD
STD

83 (2011 m.)
2873 (2011 m.)
735 (2011 m.)
18,3 (2010 m.)

Didinti
Stabilizuoti
Mažinti
Mažinti

STD

765 (2010 m.)

Mažinti

STD
STD
Neringos savivaldybės
miesto tvarkymo ir
statybos skyrius
Neringos savivaldybės
miesto tvarkymo ir
statybos skyrius; UAB
"Neringos vanduo"
Neringos savivaldybės
miesto tvarkymo ir
statybos skyrius; UAB
"Neringos vanduo"
Neringos savivaldybės
miesto tvarkymo ir
statybos skyrius; UAB
"Neringos energija"

35 (2011 m.)
5 (2011 m.)
45 (2012 m.)

Didinti
Mažinti
Didinti

29 (2012 m.)

Didinti

40 (2012 m.)

Didinti

3,4 (2012 m.)

Didinti

Neringos PSCP Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius
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31

Centralizuotos šilumos ir karšto vandens vartotojai, vnt.

Neringos savivaldybės
miesto tvarkymo ir
statybos skyrius; UAB
"Neringos energija"

525 (2012 m.)

Didinti

Neringos savivaldybės
administracija
Neringos savivaldybės
administracija
Neringos savivaldybės
administracija

13753 (2012 m.)

Didinti

12,9 (2012 m.)

Stabilizuoti

8082 (2011 m.)

Stabilizuoti

Neringos savivaldybės
administracija

91,38 (2011 m.)

Stabilizuoti

3 PRIORITETAS Pažangaus viešojo valdymo užtikrinimas
1
2

Savivaldybės įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės
paramos lėšos, mln. Lt
Savivaldybės skola nuo patvirtintų savivaldybės pajamų, proc.

3

Biudžeto asignavimai vienam gyventojui, tūkst. Lt

4

Biudžeto pajamų ir išlaidų santykis, proc.
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3.6 P RIEDAS . N ERINGOS

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

NERINGOS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO
ATASKAITA
Rodiklio
Faktinė reikšmė
Eil. Rodiklio
Koordinuojant Informacijos
Esama
kaitos
Nr.
pavadinimas
is padalinys
šaltinis
būklė
tendencija
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

.....................................................
(pareigos, vardas, pavardė)

...................
(data)

............................................
(parašas)
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3.7 P RIEDAS . N ERINGOS

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVEND INIMO RODIKLIŲ IR
LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS

Priemonės numeris

Uždavinio numeris

Tikslo numeris

Prioriteto numeris

NERINGOS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS N-TŲJŲ METŲ PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO LYGIO RODIKLIŲ IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Priemonės
pavadinimas

Koordinuojanti
s padalinys

Įgyvendini
mo
rodiklis

Pasiekt
as
rodiklis

Planuot
as
rodiklis

Įgyvendini
mo būklė
(proc.)

Numatyta lėšų (tūkst.
Lt)

Iš viso

Iš jų:
SB

Panaudota lėšų (tūkst.
Lt)

Iš viso
Kita

Įsisavinta
lėšų dalis
(proc.)

Komentarai/
pastabos

Iš jų:
SB

Kita

1
PRIORITETAS
1
1
Tikslas
1
1
1
Uždavinys
1
1
1
1
1
1
1
...
1
1
1
Iš viso uždaviniui:
1
1
..
Uždavinys
1
1
...
...
1
1
...
Iš viso uždaviniui:
1
1
Iš viso tikslui:
1
...
Tikslas
1
...
...
Uždavinys
1
...
...
...
1
...
Iš viso uždaviniui:
1
1
Iš viso tikslui:
1
IŠ VISO PRIORITETUI:
1
PRIORITETAS
...
...
Tikslas
...
...
...
Uždavinys
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Iš viso uždaviniui:
...
...
Iš viso tikslui:
...
IŠ VISO PRIORITETUI:
IŠ VISO:

.................................................
(pareigos, vardas, pavardė)

..................
(data)

............................................
(parašas)
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3.8 P RIEDAS . N ERINGOS

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO N - TŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO LYGIO

VERTINIMAS

Prioriteto numeris

Tikslo numeris

Uždavinio numeris

NERINGOS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS N-TŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO LYGIO
VERTINIMAS

1.

PRIORITETAS

1.

1.

Tikslas

1.

1.

1.

Uždavinys

1.

1.

..

Uždavinys

1.

1.

Iš viso tikslui:

1.

...

Tikslas

1.

...

1.

Uždavinys

1.

...

…

Uždavinys

1.

...

Iš viso tikslui:

...

IŠ VISO PRIORITETUI:

...

PRIORITETAS

...

…

Tikslas

...

…

…

Uždavinys

...

…

..

Uždavinys

...

…

Iš viso tikslui:

Priemonės pavadinimas

Planuotų priemonių
skaičius

Įgyvendinta
priemonių

Iš dalies įgyvendinta
priemonių

Nepradėtų
įgyvendinti
priemonių skaičius

Įgyvendinamų
priemonių
skaičius

Įgyvendintų arba iš
dalies įgyvendintų
priemonių dalis, proc.

...
...
...
...
IŠ VISO PRIORITETUI:
IŠ VISO:

.................................................
(pareigos, vardas, pavardė)

..................
(data)

............................................
(parašas)
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3.9 P RIEDAS . N ERINGOS

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO LYGIO VERTINIMAS

NERINGOS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS ĮGYVENDINIMO LYGIO
VERTINIMO ATASKAITA
Priemonės įgyvendinimo būklė

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

PIORITETAS: Verslo ir turizmo plėtrai palankios aplinkos kūrimas ir kurortinių paslaugų kokybės užtikrinimas
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuotų priemonių skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius
Iš dalies įgyvendinta priemonių
Įgyvendinamų priemonių skaičius
Nepradėtų įgyvendinti priemonių skaičius

PIORITETAS: Darnios aplinkos, viešųjų paslaugų ir subalansuotos infrastruktūros plėtra
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuotų priemonių skaičius
Iš dalies įgyvendinta priemonių
Įgyvendinamų priemonių skaičius
Nepradėtų įgyvendinti priemonių skaičius

PIORITETAS: Pažangaus viešojo valdymo užtikrinimas
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
Planuotų priemonių skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius
Iš dalies įgyvendinta priemonių
Įgyvendinamų priemonių skaičius
Nepradėtų įgyvendinti priemonių skaičius
Iš viso įgyvendintų priemonių dalis (proc.):

.....................................................
(pareigos, vardas, pavardė)

..................
(data)

............................................
(parašas)
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