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1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės 20212023 metų strateginį veiklos planą (toliau – strateginis veiklos planas) ir įgyvendinti nustatytus
strateginius tikslus, vykdyti aprašytas programas, tinkamai panaudoti numatytus asignavimus.
Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų
strateginiu plėtros planu. Strateginiame veiklos plane numatyti 3 strateginiai tikslai, kuriuos
įgyvendinant, bus vykdoma 11 programų, tvirtinamų kartu su 2021-2023 m. strateginiu veiklos
planu:
1. Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas
viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą. Šiam tikslui įgyvendinti parengta Švietimo
pažangos ir jaunimo užimtumo programa Nr. 02, Socialinės atskirties mažinimo programa Nr.03,
Sveikos visuomenės formavimo programa Nr.04, Investicijų programa Nr. 11 ir Aplinkos
apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa Nr. 12;
2. Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio
vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą. Šiam
tikslui įgyvendinti parengta Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programa Nr.05,
Kultūros paveldo išsaugojimo programa Nr. 06, Teritorijų planavimo programa Nr. 08, Kaimo
plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programa Nr. 09;
3. Pagerinti valdymo kokybę ir turto priežiūrą, efektyviai panaudojant žmogiškuosius
ir finansinius išteklius. Šiam tikslui įgyvendinti parengta Valdymo tobulinimo programa Nr. 01,
Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa Nr. 10.
Patvirtintas šis strateginis veiklos planas bus pagrindas Raseinių rajono savivaldybės 2021
m. biudžetui rengti.
Strateginio veiklos plano programų projektams pritarta Nuolatinėje strateginio planavimo
darbo grupėje. Rengiant strateginį veiklos planą buvo kviečiama dalyvauti ir Raseinių rajono
savivaldybės gyventojai, visuomenė ir kiti sėkminga Raseinių rajono krašto ateitimi suinteresuoti
asmenys.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Tikimasi efektyvaus ir rezultatyvaus Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų
panaudojimo ir sklandaus Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plane
numatytų priemonių įgyvendinimo.
3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis,
kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto
rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.

Vertinimas pateiktas lentelėse.
5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai
apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.
Tarybos sprendimo projektas buvo suderintas su Savivaldybės mero pavaduotojumi
Savivaldybės administracijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoja, Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vedėju, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėju, Viešosios tvarkos
skyriaus vedėja, Biudžeto ir finansų valdymo skyriaus vedėja, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja,
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja, Socialinės paramos skyriaus vedėja, Bendrųjų
reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiąja specialiste, Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyr. specialiste, Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja, mero
pavaduotoju.
Finansavimo lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, specialiosios
programos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos iš valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos
paramos lėšos, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos,
paskolos lėšos, kiti finansavimo šaltiniai.
6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminio pobūdžio teisės
aktams).
Priėmus šį sprendimo projektą, kitų teisės aktų keisti ar panaikinti nenumatoma.
7. Projekto autorius ar autorių grupė.
Projekto autorius Indrė Antanaitienė Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus
vedėja. Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. Strateginio veiklos plano programas ir jų
aprašymus rengė programų koordinatoriai.
Strateginio planavimo ir projektų
valdymo skyriaus vedėja
(Autorius, pareigos)

Indrė Antanaitienė
(parašas)
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