Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano gyvendinimo priežiūros
tvarkos aprašo priedas
Panev žio rajono savivaldyb s 2016–2022 met strateginio pl tros plano steb senos rodikliai
1. TIKSL RODIKLIAI
Eil
Nr.

Duomen šaltinis

Rodiklio pavadinimas

B kl 2014 m.

B kl n-taisiais m.

B kl n+1-taisiais m.

Siekiamyb 2022 m.

I prioritetas. IŠSILAVINUSI IR AKTYVI BENDRUOMEN
1.1 tikslas. Sudaryti rajone palankias sąlygas ugdytis visą gyvenimą
1.

Gyventojų išsilavinimo lygis:

Statistikos
departamentas prie
LRV, Gyventojų
surašymo
duomenys

gyventojų, gijusių aukštąj išsilavinimą, proc.
gyventojų, gijusių aukštesn j ir specialųj vidurin išsilavinimą, proc.
gyventojų, gijusių vidurin j išsilavinimą, proc.
gyventojų, gijusių pagrindin išsilavimą, proc.

13,21

didesnis

17,81

didesnis

30,31

mažesnis

18,51

mažesnis

1.2 tikslas. Paskatinti bendruomeni įsitraukimą į savivaldą
2.

Gyventojų aktyvumas vietos savivaldos rinkimuose, proc.

LR vyriausioji
rinkimų komisija

40,32

≥45

1.3 tikslas. Saugoti ir puosel ti rajono kult rines tradicijas
3.

Gyventojų, teigiamai vertinančių kultūros paslaugas, kultūros infrastruktūrą ir
paveldo priežiūrą, dalis, proc.

Gyventojų
apklausos
rezultatai3

54

didesnė dalis gyventojų
vertina teigiamai

II prioritetas. SVEIKA, SAUGI IR ŠVARI GYVENAMOJI APLINKA
2.1 tikslas. Suformuoti rajone socialiai saugią aplinką
4.

Gyventojų, teigiamai vertinančių viešąją tvarką ir saugumą rajone, dalis, proc.

Gyventojų
apklausos
rezultatai3

28

didesnė dalis gyventojų
vertina teigiamai

2.2 Išsaugoti ir stiprinti gyventoj sveikatą
5.

Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių (100 000-čių gyventojų)

110,495

mažesnis

6.

Bendrasis gyventojų sergamumas (sergančių asmenų skaičius, tenkantis
nurodytai gyventojų grupei):
bendrasis vaikų sergamumas (1 000-čiui vaikų)

23785

mažesnis

bendrasis suaugusiųjų sergamumas (1 000-čiui suaugusiųjų)

10895

mažesnis

Higienos institutas
Visuomenės
sveikatos biuras

1. TIKSL RODIKLIAI
Eil
Nr.

Duomen šaltinis

Rodiklio pavadinimas

B kl 2014 m.

B kl n-taisiais m.

B kl n+1-taisiais m.

Siekiamyb 2022 m.

2.3 tikslas. IŠSILAVINUSI
Siekti ekologiškaiIR
švarios
gyvenamosios
aplinkos
I prioritetas.
AKTYVI
BENDRUOMEN
7.

Gyventojų, teigiamai vertinančių ekologišką gyvenamąją aplinką, dalis, proc.

Gyventojų
apklausos
rezultatai3

36

didesnė dalis gyventojų
vertina teigiamai

2.4 tikslas. Modernizuoti rajono komunalinio kio infrastrukt rą ir paslaug teikimą
8.

Gyventojų, kurie vandens ir šilumos tiekimo paslaugas vertina teigiamai, dalis,
proc.

Gyventojų
apklausos
rezultatai3

40

≥70

III prioritetas. KONKURENCINGAS ŪKIS
3.1 tikslas. Sudaryti sąlygas tolygiai ir darniai ekonominei pl trai
9.

10.

Registruotų bedarbių ir darbingų žmonių santykis, proc.

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio Panevėžio rajono
savivaldybėje santykis su vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiu
Lietuvos Respublikoje, proc.

Statistikos
departamentas prie
LRV
Statistikos
departamentas prie
LRV

124

≈4

76,94
augantis

3.2 tikslas. Didinti rajono patrauklumą gyventojams ir turistams
11.

Gyventojų skaičiaus metinė kaita, proc.

12.

Apgyvendintų turistų, tenkančių 1 000-čiui gyv., skaičius

2011 m. gyventojų surašymo duomenys;
2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų duomenys;
3
Gyventojų apklausa atlikta 2014 m, ją siūloma pakartotinai atlikti 2018 ir 2022 m.;
1
2

4

2013 m. duomenys;

5

2012 m. duomenys.

Statistikos
departamentas prie
LRV
Statistikos
departamentas prie
LRV

-0.98

0 arba teigiama

1721

didesnis

2. UŽDAVINI RODIKLIAI

Eil
Nr.

Duomen šaltinis

Rodiklio pavadinimas

B kl 2014 metais

B kl n-taisiais
metais

I prioritetas. IŠSILAVINUSI IR AKTYVI BENDRUOMEN
1.1 tikslas. Sudaryti rajone palankias sąlygas ugdytis visą gyvenimą
1.1.1 uždavinys. Gerinti ugdymo paslaug kokybę ir didinti prieinamumą
1.

gijusiųjų vidurin išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančiųjų mokslą moksleivių
pasiskirstymas švietimo sistemoje (proc.):

Švietimo valdymo informacinė
sistema

aukštosiose universtitetinėse mokyklose;
kolegijose;

37,21
51,2

profesinėse mokyklose.

11,6

2.

Vidurinio išsilavinimo gijimo lygis, proc.

Švietimo valdymo informacinė
sistema

92,81

3.

Pagrindinio išsilavinimo gijimo lygis, proc.

Švietimo valdymo informacinė
sistema

921

4.

1–6 metų vaikų ugdymo aprėptis, proc.

Švietimo valdymo informacinė
sistema

46,82

5.

Tuščių mokymosi vietų bendrojo ugdymo mokyklose skaičius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

1951

6.

Vienam socialinio pedagogo etatui tenkančių mokinių skaičius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

312,42

7.

Vienam psichologo etatui tenkančių mokinių skaičius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

1145

1.1.2 uždavinys. Sudaryti didesnes galimybes vaik , jaunimo ir suaugusi j socializacijai ir saviraiškai
8.

Neformaliojo ugdymo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis, proc.

9.

Neformaliojo ugdymo veikloje dalyvaujančių jaunuolių (14–29 m.) dalis, proc.

10. Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos, tenkančios 100 tūkst. gyv.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

40,6

Jaunimo reikalų koordinatorius
(vyr. specialistas)

5

Statistikos departamentas prie
LRV

2102

1.2 tikslas. Paskatinti bendruomeni įsitraukimą į savivaldą
1.2.1 uždavinys. Tobulinti savivaldyb s valdymą ir gerinti teikiam vieš j paslaug kokybę
11. Gyventojų, kurie aptarnavimą Savivaldybės administracijoje vertina teigimai, dalis, proc.

Gyventojų apklausos rezultatai3

68

1.2.2 uždavinys. Aktyvinti nevyriausybini organizacij ir bendruomeni veiklą, skatinti iniciatyvas
12. Aktyviai veikiančių bendruomenių skaičius

Investicijų ir užsienio ryšių skyrius

58

B kl n+1-taisiais
metais

