PRITARTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-349

Prioritetas/
tikslas/
uždaviniai/
priemonės
1

Planuojamas lėšų poreikis
Planuojamas lėšų poreikis
2009 metams, Lt
2010 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
bės lėšos
2
3
4
5
6
7
8
I PRIORITETAS
PATRAUKLI VERSLUI, UŽSIENIO INVESTICIJOMS APLINKA
1.1. Tikslas. Skatinti verslo konsultavimo, informavimo, mokymo paslaugu plėtrą ir jų prieinamumą.
1.1.1. Uždavinys. Užtikrinti informacijos teikimą verslui.
Priemonės:
1.1.1.1. Dalyvauti
nacionalinėse ir
tarptautinėse parodose,
mugėse, siekiant
pristatyti Šiaulių rajono
verslą, verslo plėtojimo ir
investavimo į Šiaulių
rajoną galimybes
1.1.1.2. Informacinių
leidinių apie Šiaulių
rajoną leidyba
(lankstinukai, bukletai,
reklaminiai leidiniai)

Atsakingi už
įgyvendinimą

Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius

Vyr. specialistė
turizmui ir
ryšiams su
užsieniu,
Šiaulių rajono
TVIC
1.1.1.3. Dalyvavimas
Vyr. specialistė
tarptautinėse turizmo ir
turizmui ir
verslo parodose Lietuvoje ryšiams su
ir užsienio šalyse
užsieniu,
Šiaulių rajono
TVIC,
Šiaulių rajono
verslininkų
asociacija

Rezultatas

Įgyvendinimo
laikotarpis,
metai

Planuojamas lėšų poreikis
2011 metams, Lt
9

10

Dalyvauta 9
parodose
(mugėse)

2009 – 2011

40 000

–

45 000

–

–

45 000

Išleista apie 15
000 egz. leidinių
(per 3 metus)

2009 – 2011

7 000

3 000

6 000

2 000

6 000

3 000

Dalyvauta 12
parodų (per 3
metus)

2009 – 2011

8 000

2 000

8 000

2 000

8 000

2 000

2
1.1.1.4. Informacinių
technologijų steigimas
turizmo informacinei
sklaidai

1.1.1.5. Rengti
perspektyviems Lietuvos
ir užsienio šalių
investuotojams
ekonominės plėtros
pristatymus

Šiaulių rajono
TVIC,
Informatikos
skyrius,
Vyr. specialistė
turizmui ir
ryšiams su
užsieniu
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius, Šiaulių
rajono TVIC

Sukurta
internetinė
svetainė TIC prie
Kryžių kalno

2009

8 000

2 000

–

–

–

–

Pristatymai pagal
poreikį

2009 – 2011

–

–

–

–

–

–

3 000

–

3 000

–

–

–

–

–

–

1.1.2. Uždavinys. Skatinti individualių ir smulkaus verslo įmonių verslininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos rajone kūrimą.
Priemonės:
1.1.2.1. Kelti individualių Šiaulių rajono
Surengti kasmet 2
2009 – 2011
–
3 000
–
ir smulkaus verslo įmonių TVIC
seminarai
savininkų (darbuotojų)
gebėjimus projektų
rengimo, valdymo, ES
paramos panaudojimo
srityse
1.1.2.2. Inicijuoti ir
Šiaulių rajono
Surengti mokymai
2009
–
3 000
–
įgyvendinti projektą,
TVIC
didinantį individualių ir
smulkaus verslo įmonių
personalo kvalifikaciją ir
šių įmonių
konkurencingumą
1.1.2.3. Inicijuoti
Šiaulių rajono
Surengti
2009 – 2011
–
–
–
mokymus rajono
TVIC,
kasmetiniai
kaimiškų vietovių
Ekonomikos ir
mokymai
gyventojams ir jaunimui
verslo plėtros
verslumo skatinimui ir jų skyrius, Šiaulių
užimtumui didinti ne su
darbo birža
žemės ūkio produktų
gamyba susijusiuose

3
sektoriuose
1.1.3. Uždavinys. Skatinti bendradarbiavimą tarp rajono ir miesto verslo struktūrų, ūkininkų, vietos valdžios, mokslo įstaigų.
Priemonės:
2009–2011 m. priemonių nenumatyta

1.2. Tikslas. Plėtoti turizmo paslaugas rajone.
1.2.1. Uždavinys. Gerinti esamą turizmo infrastruktūrą rajone, kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus, ypatingą dėmesį skiriant Kryžių kalnui ir Kurtuvėnų regioniniam
parkui.
Priemonės:
1.2.1.1. Paežerių dvaro
Kultūros paveldo
Tyrimai, Paežerių
2009 – 2010
30 000
100 000
60 000
200 000
–
–
sodybos ir parko
skyrius, Turto
dvaro sodybos
pritaikymas
valdymo skyrius,
avarijos grėsmės
atvykstamajam ir vietos
Investicijų skyrius pašalinimui
turizmui bei
Galimybių studija,
2009 – 2011
920 000
5 213 333
920 000
5 213 333
920 000
5 213 333
tarptautiniam jaunimo
Projektinė
(I etapas)
bendradarbiavimui
dokumentacija,
vystyti
Paežerių dvaro
2011 – 2013
sodybos ir parko
(II etapas)
rekonstrukcija
1.2.1.2. Dargaičių
Kultūros paveldo Nustatytos kaimo
2009 – 2013
etnografinio kaimo
departamentas,
vertingosios
(kaimui inicijuota
Kultūros paveldo savybės, sukurta
urbanistinės vietovės
skyrius,
kaimo
suteikimo procedūra)
Architektūros ir
infrastruktūra
ilgalaikės išsaugojimo
urbanistikos
išsaugotas kaimo
programos
skyrius,
autentiškumas;
įgyvendinimas:
Investicijų
turizmo, verslo
skyrius, Gruzdžių plėtra
seniūnas
a) detalaus plano
parengimas
b) kaimo infrastruktūros
sukūrimas ir
privažiavimo į kaimą
kelio sutvarkymas

–

–

20 000

–

50 000

–

–

–

150 000

–

150 000

–
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1.2.1.3 Jurgaičių,
Domantų piliakalnio
(„Kryžių kalno“)
priežiūra ir pritaikymas
maldininkų ir turizmo
reikmėms:
a) teritorijos išvalymas,
kryžių sutvarkymas;
b) apšvietimo įrengimas
ir archeologiniai tyrimai

1.2.1.4. Kuršėnų dvaro,
oficinos, parko
sutvarkymas ir
pritaikymas Šiaulių
rajono Etninės kultūros ir
tradicinių amatų centro
veiklai

Kultūros paveldo
skyrius, Šiaulių
vyskupija
Kultūros paveldo
skyrius, Turto
valdymo skyrius
Kultūros paveldo
skyrius, Šiaulių
rajono
savivaldybės
etninės kultūros ir
amatų centras,
Investicijų
skyrius, Kultūros
skyrius

1.2.1.5. Gruzdžių dvaro
sodybos (G111K)
pritaikymas viešiesiems
poreikiams

Kultūros paveldo
departamentas,
Turto valdymo
skyrius, Kultūros
paveldo skyrius,
Investicijų sk.

1.2.1.6.Kurtuvėnų Šv.
apaštalo Jokūbo
bažnyčios (S191)

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo

Sutvarkyti kryžiai
ir išvalyta
teritorija
Įrengtas
apšvietimas ir
atlikti
archeologiniai
tyrimai
Parengtas
investicijų
projektas
(galimybių
studija;
sutvarkytas
Kuršėnų dvaro
parkas)
Oficinos,
medinių rūmų
sutvarkymas
Atlikti moksliniai
tyrimai, įvertinta
savivaldybei
priklausančių
statinių būklė,
parengtas
projektasprogramą
rekonstrukcijos,
restauravimo
konservavimo
darbams bei
pritaikymui
viešiesiems
poreikiams
Bažnyčia įtraukta
į maršrutą
„Baroko kelias”,

2009 – 2011
I etapas

30 000

200000
(LRV)

30 000

100 000
(LRV)

30000

100 000
(LRV)

2009 – 2013
II etapas

–

684 000
(LRV)

–

–

–

–

2009 –- 2011

58 338

306 276
(251584
EEE ir
Norvegijos
finansinių
mechanizmų
parama
54 692
VIP)

466 597

2 449 637
(2 012 202
EEE ir
Norvegijos
finansinių
mechanizmų
parama
437 435
VIP)

56 356

295 873
(243 039
EEE ir
Norvegijos
finansinių
mechanizmų
parama
52 834
VIP)

2009 – 2011

500 000

2 833 000

500 000

2 833 000

500 000

2 833 000

2010 – 2013

–

–

30 000

100 000
(KPD)

50 000

200 000
KPD

2009 – 2013

15 000
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interjero, puošybos
tvarkymas ir rūsių
pritaikymas radinių
ekspozicijai:

skyrius, Šiaulių
vyskupija

restauruoti
radiniai, įrengta
muziejaus
ekspozicija,

a) radinių restauravimas,
muziejaus ekspozicijos
įrengimas;
b) bažnyčios interjero
tyrimų, konservavimo ir
restauravimo darbai;

c) vargonų ir vargonų
prospekto restauravimas
1.2.1.7. Antkapinio
(Rimgailų) paminklo
(DV2641) Kurtuvėnų
miestelio kapinėse
tyrimų, restauravimo ir
konservavimo darbo
projekto parengimas,
restauravimas

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius

1.2.1.8. Mikutaičių
kapinių koplyčios,
vadinamos Šakynos
koplyčia (S492), avarijos
grėsmės pašalinimas,
restauravimo –
konservavimo darbai

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius

1.2.1.9. Raudėnų Šv.
apaštalo Baltramiejaus
bažnyčios (G473K1)
bažnyčios fasadų
sutvarkymas, langų
pakeitimas, vidaus lubų

Šiaulių vyskupija,
Kultūros paveldo
skyrius, Raudėnų
seniūnas

atlikti bažnyčios
sienų
polichrominiai
tyrimai,
konservavimo ir
restauravimo
darbai,
restauruoti
vargonai ir
vargonų
prospektas
Atliktas tyrimas,
parengta
restauravimo ir
konservavimo
darbo projektas,
restauruotas meno
kūrinys įtrauktas į
regiono turizmo
maršrutus
Atliktas tyrimas,
parengtas
restauravimo ir
konservavimo
darbo projektas,
atlikti
restauravimo ir
konservavimo
darbai
Išsaugotas
medinės arch.
sakralinio paveldo
objektas

–

5000
( Kultūros
m-jos progr.
lėšos)
–

5 000

–

–

–

20 000

50 000
(KPD)

100 000

100 000
(KPD)

83 000

200 000
(KPD ir
progr. lėšos)

(5000
Kultūros mjos progr.
lėšos)
20 000
(KPD)

–

–

16 000

2010 – 2013

–

–

50 100

100 000
(progr.
lėšos)

100 000

100 000
(progr.
lėšos)

2009 – 2010

50 000

212 000
(KPD)

–

–

–

–

2010 – 2011

–

–

30 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

30 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)
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restauravimas
1.2.1.10 Šakynos Šv.
arkangelo Mykolo
bažnyčios (AtV630)
stogo ir sienų avarijos
grėsmės pašalinimas
1.2.1.11 Žarėnų Šv.
Mikalojaus bažnyčios
(S493) stogo ir sienų
avarijos grėsmės
pašalinimas
1.2.1.12. Varputėnų Šv.
Antano Paduviečio
bažnyčios (G190K)
pastato tyrimų, avarijos
grėsmės pašalinimo
darbų projekto parengimas, restauravimas,
konservavimas
1.2.1.13. Gruzdžių Švč.
Trejybės bažnyčios
(G189K1) stogo ir
bokštų, špitolės pastato
(G189K4) avarijos
grėsmės pašalinimas
1.2.1.14. Viešosios
infrastruktūros kūrimas
Kurtuvėnų dvaro
sodyboje

1.2.1.15. Bubių
piliakalnio su gyvenviete
avarijos grėsmės
pašalinimas,
konservavimas (A657KP)
1.2.1.16. Kuršėnų dvaro
sodybos rūmų pastato
techninio projekto
korekcija, avarinės

Kultūros paveldo
departamentas,
Šiaulių vyskupija,
Kultūros paveldo
skyrius
Kultūros paveldo
departamentas,
Šiaulių vyskupija,
Kultūros paveldo
skyrius
Kultūros paveldo
departamentas,
Šiaulių vyskupija,
Kultūros paveldo
skyrius

Likviduota
avarijos grėsmė

2010 – 2013

–

–

25 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

25 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

Likviduota
avarijos grėsmė,
išsaugotas
kultūros paveldo
objektas
Apsaugotas
medinės
architektūros
sakralinis kultūros
paveldo objektas

2010 – 2013

–

–

25 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

25 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

2009 – 2010

15 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

–

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

–

–

Kultūros paveldo
departamentas,
Šiaulių vyskupija,
Kultūros paveldo
skyrius

Pašalinta avarijos
grėsmė, išsaugotas
kultūros paveldo
objektas

2010 – 2011

–

–

30 000

200 000
(KPDVyskupų
konf.)

30 000

200 000
(KPDVyskupų
konf.)

Kurtuvėnų
regioninio parko
direkcija.
Partneris –
Savivaldybės
administracijos
Turto valdymo
skyrius
Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius

Sukurta viešoji
infrastruktūra
verslo ir turizmo
plėtrai

2009 – 2013

–

8 520 000

–

9 500 000

–

–

Išsaugotas
kultūros
paminklas
įtrauktas į regiono
turizmo maršrutus

2009 – 2010

50 000

150 000
(KPD)

20 000

60 000
(KPD)

–

–

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius,

Vienintelis
medinės dvarų
architektūros
šedevras rajone

2009 – 2012

60 000

491 000
(KPD lėšos)

50 000

400 000

50 000

500 000
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grėsmės pašalinimas,
restauravimas ir
pritaikymas

Investicijų
skyrius, Kuršėnų
miesto seniūnija

išsaugotas ir
pritaikytas
viešosioms
reikmėms

1.2.2. Uždavinys. Įvairių turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas.
Priemonės:
1.2.2.1. Turistinių –
Vyr. specialistė
Sukurti 3
2009 – 2011
–
pažintinių maršrutų po
turizmui ir
maršrutai (per 3
Šiaulių rajoną, įtraukiant ryšiams su
metus)
žinomas vietoves ir
užsieniu, Šiaulių
ekspozicijas, sukūrimas
rajono TVIC
1.2.2.2. Informacinių
Kultūros paveldo Užtikrinta
2009 – 2010
50 000
rodyklių ir kelio ženklų
departamentas,
informacija
žyminčių dvarų sodybas, Turto valdymo
archeologines, vietas ir
skyrius, Kultūros
kitus nekilnojamojo
paveldo skyrius
kultūros paveldo objektus
įrengimas
1.2.2.3. Labiausiai
Vyr. specialistė
Pastatyti 4
2009 – 2011
5 000
lankomose rajono vietose turizmui ir
turizmo
įrengti turizmo
ryšiams su
informaciniai
informacinius stendus,
užsieniu, Šiaulių
stendai (per 3
kelio ženklus, nuorodas
rajono TVIC
metus)
bei kitą susijusią turizmo
infrastruktūrą (suoleliai,
šiukšliadėžės ir kt.)
1.2.2.4. Šiaulių rajono
Vyr. specialistė
Parengtos 2
2009 – 2010
20 000
turizmo trasų ir jų tinklų turizmui ir
turizmo trasų ir jų
I etapas
schemų (projektų)
ryšiams su
tinklų schemos
parengimas
užsieniu,
(projektai):
Architektūros ir
1. Šiaulių rajono
urbanistikos
turizmo trasų ir jų
skyrius,
tinklų schema;
Investicijų skyrius 2. Pėsčiųjų ir
dviračių takų
įrengimo schema.
Įvertinta esama
rekreacinė ir kita
infrastruktūra ir
jos kokybė.
Suformuotos
maršrutų idėjos.

2 000

–

2 000

–

–

80 000
(KPD)

50 000

50 000
(KPD)

–

–

2 000

5 000

2 000

5 000

2 000

–

–

–

–

–
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Parengiamieji
darbai projektinės
dokumentacijos
pėsčiųjų ir
dviračių takų
įrengimui
parengti.
Išleista iki 5000
egz. informacinių
leidinių
Pėsčiųjų ir
dviračių takų
įrengimas,
technologinis
aprūpinimas

2010 – 2011
II etapas

–

–

10000

10000

–

–

2012 – 2013
III etapas

–

–

–

–

–

–

5 000

–

5 000

–

–

10 000

–

10 000

–

–

–

–

–

–

1.3. Tikslas. Gerinti ekonomines veiklos sąlygas rajone.
1.3.1. Uždavinys. Skatinti informacinių technologijų plėtrą rajono verslo įstaigose ir kitose organizacijose.
Priemonės:
1.3.1.1. Organizuoti
Informatikos
Organizuotos 2–3
2009 – 2011
5 000
–
rajono verslo įstaigų,
skyrius
rajono verslo
organizacijų atstovų
įstaigų,
išvyką į tarptautines IT
organizacijų
parodas
atstovų išvykos į
tarptautines IT
parodas
1.3.2. uždavinys. Efektyvinti esamas ir kurti naujas rajono verslo ir žemes ūkio paramos priemones.
Priemonės:
1.3.2.1. Sukurti mokesčių Ekonomikos ir
Suteiktos
2009 – 2011
10 000
lengvatų sistemą ir
verslo plėtros
lengvatos
užtikrinti jos stabilumą ir skyrius
nekintamumą 3 metus
naujai susikūrusioms ar
savo veiklą į rajoną
perkėlusioms įmonėms
1.3.3. Uždavinys. Kurti verslui palankią infrastruktūrą formuojant ūkinei veiklai tinkamas teritorijas.
Priemonės:
1.3.3.1. Parengti ne
Ekonomikos ir
Sutvarkyti
2009
50 000
mažiau 20 ha sklypą
verslo plėtros
teritorijų
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Kuršėnų miesto prieigose
pramoninio parko
steigimui

skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius

planavimo
dokumentai

1.4. Tikslas. Gerinti rajono valdymą, didinant savivaldybės administracijos ir kitų viešojo administravimo institucijų gebėjimus.
1.4.1. Uždavinys. Kelti savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų gebėjimus, atsižvelgiant į ES reikalavimus.
Priemonės:
1.4.1.1. Administracinių
Bendrųjų reikalų
Administracijos
2009 – 2010
–
–
–
–
gebėjimų stiprinimas
skyrius,
darbuotojų 2010(kvalifikacijos
Investicijų skyrius 2013 m.
tobulinimas) Šiaulių
kvalifikacijos
rajono savivaldybėje
kėlimo sistema;
(skyriuose, tarnybose)
Valstybės
tarnautojų
motyvacijos
stiprinimo
programa-1
Mokymai/kvalifik
2009 – 2011
11 710
66 352
11 710
66 352
acijos kėlimo
kursai (20092011);
Apmokyta:
80 - Savivaldybės
valstybės
tarnautojų
50-darbuotojų
dirbančiųjų darbo
sutartis;
Kvalifikacija
patvirtinantys
dokumentai
(skaičius)

–

–

11 710

66 352
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1.4.1.2.Administracinių
gebėjimų stiprinimas
(kvalifikacijos
tobulinimas) Šiaulių
rajono savivaldybėje
(įstaigų, kurių steigėjas
rajono taryba,
darbuotojai)

Švietimo centras,

Socialinės
paramos skyrius,

Socialinių
paslaugų centras,

PPT ir kitos
įstaigos kurių
steigėjas Šiaulių
rajono taryba
1.4.1.3. Kultūros centro ir Kultūros skyrius,
jo filialų vadovų bei
Kultūros centras
kultūros ir meno
darbuotojų atestacijos
programos vykdymas
1.4.1.4. Plėtoti švietimo
valdymo sistemą,
užtikrinančią švietimo
specialistų kompetencijų
ugdymo ir tobulinimo bei
vertinimo poreikius

Švietimo ir sporto
skyrius

1.4.1.5. Švietimo įstaigų
pedagogų ir vadovų
atestacijos programos

Švietimo ir sporto
skyrius/ švietimo
įstaigos

Mokymai/kvalifik
acijos kėlimo
kursai.
Apmokyta:
Socialinių išmokų
specialistai-5;
soc. darbuotojas1;
Administracija-3

2009 – 2011

1000

10 000

1000

6700

1 000

20 000

2009 – 2011

100 000

–

150 000

–

200 000

–

2009 – 2011

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksl
eivio
krepšelio
lėšos

Mokyklų
tobulinimo
programos
MTP+)lėšos

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksl
eivio
krepšelio
lėšos

Mokyklų
tobulinimo
programos
MTP+)lėšos

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksle
ivio
krepšelio
lėšos

Mokyklų
tobulinimo
programos
MTP+)lėšos

2009 – 2011

–

–

–

–

–

–

Socialinių
darbuotojų
padėjėjai-18;
soc. darbo
organizatorius-1;
Administracija -1
Kiti –1-2
PPT specialistai-4
Kvalifikacija
patvirtinantys
dokumentai
Atestuoti 58
kultūros ir meno
darbuotojai,
suteikta aukštesnė
kvalifikacinė
klasė: 2009 – 37,
2010-20
Dalyvauta
valdymo, turinio,
personalo,
paramos ir
infrastruktūros
tobulinimo
mokymuose
seminaruose
Kvalifikacija
patvirtinantys
dokumentai
Atestuota 80
vadovų ir 300
mokytojų

11
vykdymas
1.4.2. Uždavinys. Kelti viešųjų paslaugų, teikiamų bendruomenei, kokybę.
Priemonės:
1.4.2.1. Įdiegti „vieno
Administracijos
Vieno kontakto
2009
langelio“ principu
direktorius,
būdu teikiamos
veikiančias viešąsias
Bendrųjų reikalų
paslaugos
paslaugas
skyrius,
gyventojams ir
Informatikos
įmonėms
skyrius, Juridinis
skyrius
1.4.2.2. Informacinė
Informatikos
Parengiamieji
2009
visuomenė visiems:
skyrius,
darbai
elektroninės valdžios
Architektūros
(administracinių,
paslaugos (E-valdžia)
skyrius
žmoniškųjų ir
finansinių išteklų
planavimas)
Įgyvendintas reg.
2009 – 2012
projektas
„Elektroninių
paslaugų kūrimas
panaudojant
regiono
geografinę
informacija ir
demokratijos
didinimas
teritorijų
planavimo
srityje“- įdiegta
sistema ,,E –
valdžia“
1.4.2.3. Informacinė
Informatikos
Parengiamieji
2009 – 2010
visuomenė visiems:
skyrius
darbai
interaktyvios viešosios
Įdiegta sistema ,,E
2011– 2013
paslaugos ,,Edemokratija“
demokratija“

20 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7 500

42 400

37 400

212 460

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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1.4.2.4. Informacinė
visuomenė visiems:
elektroninės sveikatos
paslaugos (E-sveikata)

1.4.2.5. Organizuoti
savivaldybės
administracijos padalinių
apklausą ir pateikti
Administracijos
direktoriui

1.4.2.6. Teisės aktų
analizė ir pastabų
pasiūlymų parengimas

Informatikos
skyrius,
Šiaulių rajono
PSPC,
VšĮ Kuršėnų
ligoninė

Juridinis skyrius

Juridinis skyrius

Parengiamieji
darbai
(administracinių,
žmoniškųjų ir
finansinių išteklų
planavimas)
Įgyvendintas reg.
projektas
„Medicininės ir
administracinės
informacijos ir
veiklos procesų
tvarkymo
informacinės
sistemos
komponentų
diegimas
apskrities
ligoninėse ir
pirminės sveikatos
priežiūros
centruose“-,,Esveikata“

2009 – 2010

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

–

–

4 000

20 774

–

–

Apklausa dėl
būtinumo keisti ar
rengti naujus
Lietuvos
Respublikos
įstatymus ir kitus
norminius aktus
Apklausa dėl
funkcijų
dubliavimosi

2009

–

–

–

–

–

–

2010

–

–

–

–

–

–

Pateiktas 1
pasiūlymas dėl
funkcijų
dubliavimosi
panaikinimo

2010

–

–

–

–

–

–
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1.4.2.7. Stiprinti
Švietimo ir sporto
socialinę, psichologinę
skyrius
pagalbą ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
mokyklinio amžiaus
vaikams
1.4.2.8. Teikiamų
Savivaldybės
bendruomenei socialinių administracija
paslaugų kokybės
gerinimas ir materialinės
bazės stiprinimas
1.4.2.9. Teikiamų
Taryba,
vaikams ir bendruomenei Švietimo sporto
švietimo, kultūros ir
skyrius
socialines paslaugų
infrastruktūros rajone
plėtra

Pateikti 5
pasiūlymai dėl
Lietuvos
Respublikos
įstatymų ir kitų
norminių aktų
projektų

Kasmet

–

–

–

–

–

–

Pateiktas 1 dėl
Lietuvos
Respublikos
įstatymų ir kitų
norminių aktų
rengimo ar
pakeitimų
Įsteigti socialinio
pedagogo,
psichologo etatai

Kasmet

–

–

–

–

–

–

2009 – 2010

28 800

–

37 600

–

37 600

–

1 aut. su
neįgaliųjų
vežimėlio įkėlimo
įranga įsigijimas

2009 – 2010

–

–

150 000

–

–

–

Pritarimas
dalyvauti
partnerio teisėmis
programoje
,,Mokyklų
tobulinimo
programa+
(MTP+)“ rengiant
projektą
,,Universalių
daugiafunkcinių
centrų steigimas
ir plėtra“.

2009 – 2010
I etapas

–

–

–

–

–

–
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Kuratorius –
Švietimo sporto
skyrius

Centro atliekamų
funkcijų apimties,
tikslinių grupių
bei vietos
nustatymo
tyrimas pagal
vietos
bendruomenės
poreikius

2009 – 2010
I etapas

–

–

20 000

–

–

–

Sukurta
infrastruktūra
kompleksinei
vaikų ir
bendruomenės
veiklai –
Universalus
daugiafunkcinis
centras

2011 – 2013
II etapas

–

–

–

–

–

–

1.4.3. Uždavinys. Gerinti veiklos valdymą (administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas).
Priemonės:
1.4.3.1. Šiaulių rajono
Investicijų
Parengtas
2009 – 2011
10 550
60 000
16 730
savivaldybės strateginio
skyrius,
savivaldybės
plėtros plano 2011-2017
Administracijos
strateginis plėtros
m. parengimas
skyriai,
planas 2010-2017
Savivaldybės
m., pakoreguotos
biudžetinės ir
programos bei
kitos įstaigos,
strateginis veiklos
kurių steigėjas
planas
Taryba
1.4.3.2. Šiaulių rajono
Investicijų
Parengtas
2009 – 2010
–
–
–
savivaldybės
skyrius,
Savivaldybės
Administracijos 2010Administracijos
administracijos
2017 m. veiklos planų bei skyriai,
strateginis veiklos
veiklos programų
Savivaldybės
planas,
parengimas
biudžetinės ir
pakoreguotos
kitos įstaigos,
programos
kurių steigėjas
Taryba
1.4.3.3. Teritorijų
Architektūros ir
Parengta
2009 – 2010
95 640
541 970
95 640
planavimas
urbanistikos
specialiųjų planų:
I etapas
skyrius,

95 000

–

–

–

–

–

541 970

–

–
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Prioritetas/
tikslas/
uždaviniai/
priemonės
1

Administracijos
skyriai, tarnybos,
specialistai pagal
kompetencijas

1) bendrojo plano
sprendiniai
(skaičius)
2) kiti sektoriniai
planai (skaičius)

2011 – 2013
II etapas

Atsakingi už
įgyvendinimą

Rezultatas

Įgyvendinimo
laikotarpis,
metai

–

–

–

–

Planuojamas lėšų poreikis
Planuojamas lėšų poreikis
2009 metams, Lt
2010 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
bės lėšos
2
3
4
5
6
7
8
II PRIORITETAS
KONKURENCINGAS IR MODERNUS ŽEMES ŪKIS
2.1. Tikslas. Kelti ūkininkų gebėjimus dirbti integracijos i ES sąlygomis.
2.1.1. Uždavinys. Užtikrinti informaciją ir konsultacijas projektų rengimo, lėšų pritraukimo žemės ūkiui gebėjimus
Priemonės:
2.1.1.1. Inicijuoti
Žemės ūkio
Jaunųjų ūkininkų
2009 – 2011
10 000
–
10 000
–
ūkininkų kompetencijų
skyrius/ Šiaulių
parengtų verslo
(gebėjimų) plėtrą siekiant rajono
planų skaičius-5 ;
pasinaudoti ES parama
konsultavimo
Finansinė parama
biuras, seniūnai
verslo planų
rengimui - 5-ms
jauniesiems
ūkininkams
Suteikta subsidija
verslo planų
rengimui
2.2.Ttikslas. Spartinti ūkių kooperaciją ir specializaciją.
2.2.1. Uždavinys. Kurti palankias sąlygas smulkių ūkių kooperacijai ir skatinti specializuotų ūkių kūrimą.
Priemonės:
2.2.1.1. Sudaryti sąlygas Žemės ūkio
Surengtų vizitų ir
2009 – 2011
1 000
–
smulkių ūkių
skyrius,
susitikimų
kooperacijos ir
seniūnai
skaičius -2

1 000

–

–

–

Planuojamas lėšų poreikis
2011 metams, Lt
9

10

10 000

–

1 000

–

16
specializuotų ūkių
patirties sklaidai

Viešinimas vietos
žiniasklaidos p
priemonėse-3
pranešimai,
straipsniai
Informacijos
pateikimas
Savivaldybės
interneto
svetainėje
www.siauliair.sav.lt

2.3. Tikslas. Skatinti ekologiškų ūkių kūrimą ir plėtrą.
2.3.1. Uždavinys. Diegti ekologiškai švarią žemdirbystę.
Priemonės:
2.3.1.1. Organizuoti
Žemes ūkio
Surengti 1
mokymus, teikti
skyrius, Šiaulių
mokymai
informaciją ūkininkams,
rajono TVIC,
norintiems
Šiaulių
ekologiškai ūkininkauti
rajono
konsultavimo
biuras

2009 – 2011

1 000

2.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas ekologinei produkcijai realizuoti Šiaulių mieste.
Priemonės:
2.3.2.1. Tarpininkauti
Žemės ūkio
Surengtas 1
2009 – 2011
2 000
surandant galimybę
skyrius,
susitikimas
ekologiškų ūkių
Ekonomikos ir
savininkams realizuoti
verslo plėtros
savo produkciją Šiaulių
skyrius,
rajono, miesto ir kitų
verslininkų
rajonų parduotuvėse ir
asociacija
turguose

–

1 000

–

1 000

–

–

2 000

–

2 000

–
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Prioritetas/
tikslas/
uždaviniai/
priemonės
1

Atsakingi už
įgyvendinimą

Rezultatas

Įgyvendinimo
laikotarpis,
metai

Planuojamas lėšų poreikis
Planuojamas lėšų poreikis
2009 metams, Lt
2010 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
bės lėšos
2
3
4
5
6
7
8
III PRIORITETAS
PAŽANGI, APSIŠVIETUSI IR SVEIKA RAJONO BENDRUOMENĖ
3.1. Tikslas. Skatinti žinių visuomenės formavimąsi.
3.1.1. Uždavinys. Kurti suaugusiųjų mokymo sistemą rajone.
Priemonės:
3.1.1.1. Organizuoti
Švietimo centras
Organizuoti 3
2009 – 2011
–
–
–
–
neformalaus mokymo
kursai per metus
kursus suaugusiesiems
3.1.2. Uždavinys. Formuoti nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo sistemą.
Priemonės:
3.1.2.1. Atlikti
Švietimo centras,
suaugusiųjų mokymo
Atliktas tyrimas
2009
seniūnijos
poreikio analizę
3.1.2.2. Šiaulių rajono
Parengti ir
gyventojų kompetencijos
įgyvendinti 3
kompiuterinio
projektai
Švietimo centras
2009 – 2011
raštingumo srityje
Apmokyta
didinimas
suaugusiųjų
(skaičius)
3.1.2.3. Šiaulių rajono
Švietimo centras, Galimybių studija
2009
Investicijų
„Šiaulių
rajono
švietimo centro veiklos,
skyrius
švietimo centro
paslaugų kokybės bei

Planuojamas lėšų poreikis
2011 metams, Lt
9

10

2 000

4 000

–

–

1 000

–

–

–

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

20 000

40 000
(Programos
MTP+

–

–

–

–
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prieinamumo didinimo
programos parengimas ir
pasirengimas
įgyvendinimui
(Programa ,,Mokyklų
tobulinimo programa
MTP+“)
3.1.2.4. Pažangių
mokymosi metodų
diegimo inicijavimas,
rėmimas, plėtojimas bei
integravimas į bendrą
rajono programą
,,Mokymasis visą
gyvenimą“

lėšos)

veiklos, paslaugų
kokybės bei
prieinamumo
didinimas“

Švietimo centras

Seminarai/
mokymai-4

2009 – 2011

–

8 000

–

8 000

–

8 000

3.1.3. Uždavinys. Skatinti informacinių technologijų naudojimą seniūnijose ir kaimiškose vietovėse.
Priemonės:
3.1.3.1. Atlikti
Savivaldybei pavaldžių
įstaigų (švietimo,
socialinių paslaugų,
sveikatos įstaigos,
bibliotekos, kultūros
centrai, muziejai ir kt.)
kompiuterizavimo
poreikio analizę ir
parengti šių įstaigų
kompiuterizavimo planą
3.1.3.2.
Kompiuterizavimo plane
numatytose įstaigose,
seniūnijose ir kaimiškose
vietovėse įrengti prieigas
prie interneto (RAIN–2)

Informatikos
skyrius

Parengtas įstaigų
kompiuterizavimo
planas

2009

–

–

–

–

–

–

Informatikos
skyrius,
Kultūros centras,
Socialinės
paramos skyrius,
Socialinių
paslaugų centras,
seniūnijos
ir kiti subjektai

Įrengtos 9 prieigos
prie interneto
Kultūros centro
filialuose

2010 – 2012

–

–

4 000

–

6 000

–

Nuolatinė
informavimo

2009 – 2011

–

–

–

–

–

–

3.1.3.3. Informuoti rajono Informacijos
gyventojus apie
tarnyba,

19
galimybes naudotis epaslaugomis
3.1.3.4.Kuršėnų miesto
viešosios bibliotekos
darbo aplinkos ir VIPT
modernizacija

3.1.3.5. Šiaulių rajono
miesto viešosios
bibliotekos filialų darbo
aplinkos ir VIPT
modernizacija ir (ar)
įrengimas

seniūnijos,
Informatikos
skyrius
Viešoji biblioteka
Kultūros skyrius

Kultūros skyrius
Viešoji biblioteka

veikla
Išplėstas ir
modernizuotas 1
VIPT taškas
(VIPT Kuršėnų
miesto
biblioteka),
prieigos prie
interneto
mokestis
Išplėsti ir (ar)
įrengti
bei modernizuoti
taškai-17 VIPT
(Baldai, interneto
mokestis, elektros
paruošiamieji
darbai
kompiuterinei
technikai,
apsaugai)

3.1.4. Uždavinys. Ugdyti aktyvią ir pilietišką visuomenę.
Priemonės:
3.1.4.1. Mokyklos
Švietimo ir sporto Renginiai:
bendruomenių ir Krašto
skyrius/ mokyklos susitikimai,
apsaugos bei
seminarai,
Savanoriškos krašto
konferencijas
apsaugos
(skaičius)
Struktūrų
bendradarbiavimo
programos rajone
įgyvendinimas
3.1.4.2. Kultūros ir meno Kultūros skyrius 8 kultūros ir meno
premijų programos
Kultūros centras
sričių premijos
įgyvendinimas
(Zigmo Gėlės
Šiaulių rajone
Gaidamavičiaus,
Augustino
Griciaus,
Lauryno Ivinskio,
Stasio Anglickio,
Vytauto

2009 – 2011

4 200

Programos
lėšos
(Projektas
„Bibliotekos
pažangai“)

4 200

–

4 200

–

2009 – 2010

10 000

Programos
lėšos
(Projektas
„Bibliotekos
pažangai“)

40 000

–

–

–

2009 – 2011

–

1 000

–

1 000

–

2 000

2009 – 2011

13 500

–

13 500

–

15 500

–
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Vitkausko,
Metų
kraštotyrininko,
Metų
tautodailininko,
„Puodžių
karaliaus“
(teikiama kas 3
metai)
3.1.4.3. Organizuoti
kraštotyrinius tyrinėjimus
Ginkūnų seniūnijoje (10oji kraštotyros
ekspedicija)
3.1.4.4. Organizuoti ir
remti jaunųjų
kraštotyrininkų ir
suaugusių kraštotyrinius
tyrimus
3.1.4.5. Leidybinės
veiklos programos
įgyvendinimas

3.1.4.6. Inicijuoti ir
įgyvendinti
projektus,
formuojančius pažangaus
mąstymo
asmenybes,
rajone
3.1.4.7. Bendruomeninės
sveikatinimo
programos ,,Sveikatos
rėmimo spec. programa
bendruomenei“
3.1.4.8. Kaimo ir
Kuršėnų miesto
gyventojų bendruomenių
rėmimo programos
įgyvendinimas

Kultūros skyrius

Kraštotyros
ekspedicija-1

2010

–

–

14 000

–

–

–

Švietimo ir sporto
Skyrius
Kultūros skyrius

Atlikti tyrimai,
dalyvauta 2
ekspedicijose

2009 – 2011

2 000

–

2 000

–

3 000

–

Kultūros skyrius

Išleista 20 knygų
„Šakyna“,
„Meškuičiai“,
surinkta medžiaga
knygai „Kairiai“,
švietėjiška,
pažintinė
informacija

2009 – 2011

30 000

35 000

35 000

35 000

40 000

50 000

2009 – 2010

5 000

3 000

5 000

3 000

5 000

5 000

2009 – 2011

80 000

30 000

70 000

35 000

60 000

45 000

2009 – 2011

100 000

–

100 000

–

100 000

–

Švietimo centras

Savivaldybės
gydytojas

Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius,
Finansų skyrius,

Parengti ir
įgyvendinti 3
projektai
Parengtų ir
įgyvendintų
Sveikatos rėmimo
spec. programos
projektų skaičius
Kaimo ir Kuršėnų
miesto gyventojų
bendruomenių
įgyvendintų
projektų skaičius
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Administracijos
buhalterija

Įsiregistravusių ar
išvysčiusių savo
veiklą
bendruomeninių
organizacijų
skaičius
3.1.4.9. Šiaulių rajono
Investicijų skyrius Šiaulių rajono
biudžetinių, viešųjų
Finansų skyrius
biudžetinių,
įstaigų ir asociacijų
Švietimo paslaugų viešųjų įstaigų ir
rėmimo programos
centras
asociacijų
įgyvendinimas
įgyvendintų
projektų skaičius
3.1.4.10. Tarptautinių,
Kultūros skyrius, Parengta 18
regioninių, respublikinių, Kultūros centras
paraiškų
rajoninių kultūros
projektams
projektų bendruomenei
Įgyvendinti 9
įgyvendinimas
(Kuršėnu sventei3) projektai
Parengtos
paraiškos
projektams
2009 -20, 201025, 2011-25
Įgyvendinta
projektu 2009 -10,
2010-12, 2011-13
3.1.4.11. Rajono etninės
Kultūros skyrius
Parengta ir
kultūros plėtros
įgyvendinta
programos įgyvendinimas
programa;
Etnokultūros
medžiaga(leidinys ar kita
informacinė
medžiaga)
Etninės kultūros
tradicijų sklaidos
priemonės
3.1.4.12. Meno mėgėjų
Kultūros skyrius, Pasirengimas
kolektyvų, menininkų
Kultūros centras, Pasaulio lietuvių
kūrybinės veiklos
Etninės kultūros ir dainų šventei.
skatinimo programos
tradicinių amatų
Seminarai 12
įgyvendinimas
centras
konferencijos 6
rajoninės,
regioninės,

2009 – 2011

15 000

–

15 000

–

15 000

–

2009 – 2011

25 000

–

30 000

–

30 000

–

2009 – 2011

150 000

100 000

200 000

170 00

200 000

220 000

2009 – 2011

300 000

–

300 000

–

300 000

–

2009 – 2011

318 000

123 000

102 000

41 000

130 000

103 000
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respublikinės
peržiūros 30 ,
meno šventės 3
kūrybinės
stovyklos 9,
autorinės
parodos21
plenerai 3, ir kita
meninė veikla
3.1.5. Uždavinys. Skatinti rajono moksleivių ir jaunimo užimtumą.
Priemonės:
3.1.5.1. Remti konkursų, Švietimo ir sporto Rajono bei
olimpiadų ir sporto
skyrius,
Respublikos
varžybų dalyvius bei
mokyklos
konkursų,
organizatorius
olimpiadų ir
sporto varžybų –
60
Mokinių ir
jaunimo
aktyvumas – 6000
dalyvių
3.1.5.2. Inicijuoti aktyvų Švietimo ir sporto Mokinių
jaunimo ir mokinių
Skyrius,
aktyvumas
dalyvavimą moksleivių
mokyklos,
(dalyvių skaičius
užimtumo programose
jaunimo
fondų ir
organizacijos
organizacijų
vykdomose
programose)

2009 – 2011

75 000

8 000

85 000

8 000

95 000

8 000

2009 – 2011

40 000

100 000

40 000

100 000

50 000

120 000

3.2. Tikslas. Kurti rajone visiems prieinamą, efektyviai veikiančią, modernią ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo sistemą.
3.2.1. Uždavinys. Optimizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą.
Priemonės:
3.2.1.1. Bendrojo
Švietimo ir sporto Reikalingų
2009 – 2011
–
–
–
–
–
lavinimo mokyklų tinklo skyrius, Švietimo pokyčių
pertvarkos bendrojo
paslaugų centras
numatymas pagal
plano įgyvendinimo
monitoringo
monitoringo rodiklių
rezultatų
vertinimas
apibendrinimą
3.2.1.2. Formuoti
Švietimo ir sporto Duomenų
2009 – 2011
–
–
–
–
–
mokinių ir pedagogų
skyrius, švietimo teikimas švietimo
duomenų bazes
įstaigos, PPT
valdymo
informacinei

–

–
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sistemai
3.2.2. Uždavinys. Pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą.
Priemonės:
3.2.2.1. Plėtoti švietimo
Švietimo ir sporto Teikiama švietimo
pagalbos teikimo
skyrius
pagalba
galimybes ikimokyklinio
ikimokyklinio ir
ir priešmokyklinio
priešmokyklinio
amžiaus vaikams,
amžiaus vaikams,
nelankantiems
nelankantiems
ikimokyklinio ugdymo
ikimokyklinio
įstaigų
ugdymo įstaigų
3.2.2.2. Ikimokyklinių
įstaigų ugdymo aplinkos
plėtros (papildomos
ikimokyklinio ugdymo
grupės) projektų
įgyvendinimas

Švietimo ir sporto
skyrius, Turto
valdymo skyrius,
Švietimo paslaugų
centras

3.2.2.3. Dalyvauti
nacionalinio sveikatą
stiprinančių mokyklų
tinklo veikloje
3.2.2.4. Užtikrinti
visuomenei prieinamą
informaciją apie
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą

Švietimo ir sporto
skyrius
Švietimo ir sporto
skyrius

2009 – 2011

1 000

–

1 500

–

2 000

–

Įsteigtos
papildomos
ikimokyklinio
ugdymo grupės:
Kužių l/d -1
grupė,
,,Vyturėlis“- 1
grupė,
Bazilionų
darželis-1 grupė,
Micaičių
pradinėje
mokykloje-1
grupė
Dalyvavimas
nacionalinėje
programoje

2009 – 2011

465 500

–

512 100

–

–

–

2009 – 2011

–

–

–

–

–

–

Vykdoma
informacijos
sklaida

2009 – 2010

1 000

–

1 500

–

2 000

–

–

Mokinio
krepšelio

–

3.2.3. Uždavinys. Stiprinti ir efektyviau naudoti rajono bendrojo lavinimo mokyklų intelektualinius išteklius ir mokymo infrastruktūrą.
Priemonės:
3.2.3.1. Sudaryti ugdymo Švietimo ir sporto Pedagogų,
2009 – 2011
Mokinio
–
Mokinio
turinio sklaidos
skyrius, švietimo dalyvavusių
krepšelio
krepšelio
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konsultantų rengimo
sąlygas pedagogus
siunčiant į seminarus,
konferencijas, kitus
renginius
3.2.3.2. Vykdyti
mokytojų metodinės
veiklos projektus

įstaigos

renginiuose,
skaičius, parengta
40 ugdymo turinio
konsultantų

Švietimo centras

Gerosios darbo
patirties
renginiai-24

lėšos,
numatytos
mokyklų
biudžete
2009 – 2011

–

lėšos,
numatytos
mokyklų
biudžete
24 000

–

24 000

lėšos,
numatyto
s
mokyklų
biudžete
10 000

24 000

3.3.Ttikslas. Gerinti rajono bendruomenes sveikatą, socialinę integraciją ir saugumą.
3.3.1. Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros ir socialiniu paslaugu kokybę bei prieinamumą ir plėtrą kaimiškose vietovėse.
Priemonės:
2009–2011 m. priemonių nenumatyta

3.3.2. Uždavinys. Skatinti neįgaliųjų integraciją i visuomenę.
Priemonės:
3.3.2.1. Specialiųjų
PPT
Seminarai,
poreikių vaikų ugdymo,
konferencijos – 2;
žmonių su negalia
metodinė
socializacijos projektų
medžiagą ,
Šiaulių rajone
Informacijos
įgyvendinimas
sklaidos
priemonės
3.3.2.2. Sporto renginių
Švietimo ir sporto Sporto varžybosneįgaliesiems programos skyrius, sporto
3-5 per metus
įgyvendinimas
klubai
3.3.2.3. Būsto ir
Socialinės
Pritaikyta
gyvenamosios aplinkos
paramos skyrius
gyvenamoji
pritaikymo neįgaliesiems
aplinka- 5-10
programos
neįgaliųjų asmenų
įgyvendinimas
3.3.2.4. Seniūnijų pastatų, Socialinių
Modernizuota
įrengiant įvažas
paslaugų skyrius
seniūnijų aplinka neįgaliesiems,
7 seniūnijų

2009 – 2011

2 000

–

2 000

–

2 000

–

2009 – 2011

2 000

–

2 000

–

–

2 000

2009 – 2011

60 000

230 000

60 000

230 000

60 000

230 000

2009 – 2010

20 000

–

20 000

–

–

–
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pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams

pastatuose
įrengtos įvažos
neįgaliesiems

3.3.3. Uždavinys. Didinti asocialaus elgesio, nusikalstamumo, narkomanijos, savižudybių ir krizių prevenciją rajone.
Priemonės:

3.3.3.1. Kompleksinės
švietimo programos
socialinės rizikos
asmenims Šiaulių rajone
įgyvendinimas

Švietimo centras, Parengtos ir
PPT,
įgyvendintos
Investicijų skyrius mokymo
(švietėjiškos
programos) - 4
programos
Mokymo dalyvių
skaičius:
(narkomanijos,
savižudybių
prevencijos,
probleminių šeimų
švietimo
projektai)
3.3.3.2. Savižudybių
Švietimo centras,
prevencijos kompleksinės Investicijų skyrius Sukurta
programos Šiaulių rajone
mokymosi
įgyvendinimas
sistema, -1
(projektas finansuotinas
sistema ;
iš EEE ir Norvegijos
Parengtos
finansinių mechanizmų
kvalifikacijos
programos)
tobulinimo,
psichologinėssocialinės
programos bei
integruojamosios
priemones;
leidybinė
metodinė
medžiaga darbui
3.3.3.3. Sukurti krizių
PPT
Sukurta krizių
valdymo sistemą rajono
valdymo sistema
mokyklose
3.3.3.4. Įsteigti
Socialinės
Įsteigtas
kompleksinės pagalbos
paramos skyrius,
kompleksinės

2009 – 2011

10 000

53000

10 000

102 500

2 000

10 000

2009 – 2011
II etapas

10 000

400 000

5000

500 000

–

10 000

2009 – 2011

500

–

–

–

–

–

2010 – 2011

–

–

5 000

–

7 000

–
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šeimai centrą

Socialinių
paslaugų centras.
Vaiko teisių
apsaugos tarnyba,
PPT
3.3.3.5 Įsteigti darbuotojo Švietimo ir sporto
etatą savivaldybės
skyrius, Bendrųjų
administracijos
reikalų skyrius,
prevencinio darbo
Taryba
koordinavimo grupės
darbui organizuoti

pagalbos šeimai
centras

Įsteigtas
darbuotojo etatas
savivaldybės
administracijos
prevencinio darbo
koordinavimo
grupės darbui
organizuoti

2009

36 000

–

–

–

–

–

560 870

2 000 000

448 000

1 835 000

–

–

500 000

(VIP
programa)
–

–

–

–

–

2010

–

–

400 000

–

–

–

2009

400 000

–

–

–

–

–

3.4.Ttikslas. Plėtoti sveikatos, socialinę, švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą.
3.4.1. Uždavinys. Plėtoti viešąją laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą.
Priemonės:
3.4.1.1. Kuršėnų miesto
Turto valdymo
2009 – 2010
Kultūros centro pastato
skyrius, Kultūros Rekonstruoti
rekonstrukcija
skyrius, Kultūros pastati-2
centras
3.4.1.2 Kultūros centro ir Kultūros skyrius,
2009
Viešosios bibliotekos
Kultūros centras,
Bazilionų filialo
Architektūros ir
Rekonstruotasrekonstrukcija
urbanistikos
1pastatas;
skyrius,
Turto valdymo
skyrius

3.4.1.3. Kultūros centro
Gilaičių filialo
rekonstrukcija

Kultūros skyrius,
Kultūros centras,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Turto
valdymo skyrius

3.4.1.4. Kultūros centro
ir Viešosios bibliotekos
Meškuičių filialų
modernizavimas ir plėtra

Viešoji biblioteka,
Kultūros skyrius, Modernizuotas
Turto valdymo
Meškuičių KC-1
skyrius
pastato auštas;

(VIP programa)

Rekonstruotas
pastatas;
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Įrengtas VIPT
bibliotekos filiale
(iš seniūnijos)
3.4.1.5. Pastato Vilniaus
Viešoji biblioteka, Suformuotas
g. 3, Kuršėnai, Šiaulių r.
Kultūros skyrius, žemes sklypas
(buv. Telekomo pastatas), Turto valdymo
prie Vilniaus g.
rekonstrukcija ir
skyrius
3, Kuršėnai,
pritaikymas Šiaulių
Šiaulių r.,
rajono savivaldybes
Žemes sklypo prie
viešosios bibliotekos
Vilniaus g.
veiklai.
3, Kuršėnai,
(Lietuvos Respublikos
Šiaulių r.,
Vyriausybes 2002
Pastato detalus
m. rugsėjo 17 d.
planas
nutarimu Nr. 1454 ,,Dėl
Projektavimo
Bibliotekų renovacijos ir
darbai (pastato
modernizavimo 2003Kuršėnuose,
2013 metu
Vilniaus g. 3,
programos patvirtinimo)
rekonstravimo
techninis
projektas)
Pastato
Vilniaus g. 3,
Kuršėnai, Šiaulių
r, rekonstrukcija
Pastato Vilniaus g.
3, Kuršėnai,
Šiaulių r,
pritaikymas
Šiaulių rajono
savivaldybes
viešosios
bibliotekos
veiklai. (ilgalaikio
materialaus,
nematerialaus
turto įsigijimas
3.4.1.6. Viešosios
Viešoji biblioteka Parengiamieji
bibliotekos filialų
Kultūros skyrius,
darbai
modernizacija juos
Turto valdymo
projektiniams
šiltinant (neatitinka
skyrius
dokumentams
higienos normų, ypač
parengti

2009

_

_

–

–

–

–

2009

137 000

–

–

–

–

–

2010

–

–

157 750

1 784 250

–

–

2010

–

–

300 000

–

–

–

2009 – 2010

–

–

–

–

–

–

28
naudojant kompiuterinę
techniką)

3.4.1.7. Viešosios
bibliotekos Aukštelės
filialo plėtros projektas
pritaikant naujas patalpas
bibliotekos veiklai

3.4.1.8. Naisių kultūros
muziejaus įsteigimas ir
darbo aplinkos bei
ekspozicinės aplinkos
modernizavimas

Kultūros skyrius,
Šiaulių rajono
savivaldybės
taryba

Kultūros skyrius,
Kultūros centras

Modernizuoti
Viešosios
bibliotekos filialų
pastatai (3-4):
Drąsučių,
Gilvyčių,
Micaičių,
Paežerių filialai
Skirtos patalpos
planuojamam
Aukštelkės
mokyklos
priestate
Įrengtas
bibliotekos
Aukštelės filialas
Įsteigtas juridinis
objektas
Modernizuotas
Naisių Zigmo
GėlėsGaidamavičiaus
literatūros
muziejus (darbo
bei ekspozicinės
aplinkos), atlikta
vandentiekio ir
šildymo
rekonstrukcija

2010

–

–

–

–

–

–

2009 - 2011

–

–

–

–

–

–

2011 – 2013

–

–

–

–

–

–

2009 – 2010

–

–

–

–

–

–

2011 – 2013

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.4.2. Uždavinys. Gerinti rajono bendrojo lavinimo, ikimokyklinio, papildomo ugdymo bei kitų švietimo įstaigų fizinę infrastruktūrą ir ugdymo aplinką.
Priemonės:
Nauja statyba:
3.4.2.1.Aukštelkės
Turto valdymo
pagrindinės mokyklos
skyrius,
2009 – 2011
661 000
5 952 000
–
–
Pastatytas
statybos projektas
Švietimo
pastatas
paslaugų centras
3.4.2.2. Kairių
pagrindinės mokyklos
priestato statyba

Švietimo
paslaugų centras,
Turto valdymo
skyrius

Pastatytas
priestatas

2009 – 2010

50 000

1 358 000

50 000

900 000
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3.4.2.3. Naisių
pagrindinės mokyklos
priestato statyba

Švietimo
paslaugų centras,
Turto valdymo
skyrius,
Investicijų
skyrius

Nauja statyba ir infrastruktūros plėtra:
3.4.2.4. Drąsučių
Turto valdymo
pagrindinės mokyklos
skyrius, Švietimo
priestato, statyba WC ir
paslaugų centras
katilinės įrengimui

Parengiamieji
projektavimo
darbai
Projektinė
dokumentacija,
Pastatytas
priestatas,
Įrengta sporto
salė

Parengtas
techninis
mokyklos
priestato,
projektas
Rekonstruotas
pastatas /Nauja
statyba:
Higienos normų
užtikrinimui
(WC įrengimas
pastate)
Šildymo sistemos
rekonstrukcija
(katilinės
įrengimas

Rekonstrukcija ir(ar) išplėtimas:
3.4.2.5. Raudėnų
Turto valdymo
Rekonstruotas ir
pagrindinės mokyklos
skyrius,
išplėstas pastatas
pastato rekonstrukcija ir
Švietimo
išplėtimas dėl ugdytinių
paslaugų centras
skaičiaus didėjimo
3.4.2.6. Šiaulių rajono
Turto valdymo
Parengtas
pedagoginės
skyrius,
techninis projektas
psichologinės tarnybos
PPT
Atnaujinta PPT
(PPT) materialinės bazės Investicijų skyrius darbo aplinka atnaujinimas-pastato
modernizuotas ir
rekonstravimas darbo
išplėstas PPT
aplinkos plėtrai
pastatas

2009 – 2010

–

–

–

–

–

–

2011

–

–

–

–

–

–

2009

–

–

–

–

–

–

2009 – 2010

300 000

200 000

300 000

–

–

–

2001 – 2009

–

2 780 000

–

–

–

–

2009 – 2010

60 000

–

–

–

–

–

2009 – 2010

–

–

–

800 000

–

–
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Infrastruktūros rekonstrukcija:
3.4.2.7. Daugėlių
mokyklos sporto
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Švietimo ir sporto
skyrius, Švietimo
paslaugų centras,
Turto valdymo
skyrius,
Investicijų
skyrius

3.4.2.8. Kuršėnų meno
mokyklos pastatų
remontas ir
rekonstrukcija

Turto valdymo
skyrius,
Investicijų
skyrius,
Švietimo
paslaugų centras

3.4.2.9. Šiaulių rajono
švietimo centro pastato
Kuršėnuose,
Dambrausko g. 15
modernizacija, pritaikant
pastatą Kuršėnuose,
Dambrausko g. 15 centro
reikmėms

Švietimo centraspartneris
nacionalinėje
praktinio
profesinio
mokymo išteklių
programoje,
Turto valdymo
skyrius

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas:

Renovuotas ir
įrengtas
Kuršėnų Daugėlių
mokyklos
stadionas

4 237

22 246

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10 000

50 000

–

–

2009 – 2011

102 976

540 625

322 474

1 692 993

2009

–

–

–

–

2009 – 2010

600 000

3 400 000

–

2009

30 000

–

2009 – 2010

30 000

200 000

Parengtas
techninis
projektas
Renovuoti
pastatai (remontas
ir rekonstrukcija)
Parengti
investicijų ir
techninis
projektai
Modernizuotas
pastatas
(Kuršėnai
Dambrausko g.
15 )
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3.4.2.10. Kuršėnų
L.Ivinskio gimnazijos
energetinių sistemų
tobulinimas (išorinių
atitvarų remontas ir
rekonstravimas, pastatų
energetikos sistemų
modernizavimas ir (arba)
rekonstravimas
pagerinant jų energetines
savybes)
3.4.2.11. Gruzdžių
gimnazijos energetinių
sistemų tobulinimas
pagerinant jų energetines
savybes)

Turto valdymo
skyrius,
Švietimo
paslaugų centras,
Investicijų
skyrius

3.4.2.12. Pavenčių
vidurinės mokyklos
energetinių sistemų
tobulinimas (išorinių
atitvarų remontas ir
rekonstravimas, pastatų
energetikos sistemų
modernizavimas ir (arba)
rekonstravimas
pagerinant jų energetines
savybes)
3.4.2.13. Energijos
vartojimo efektyvumo
didinimas Šiaulių rajono
rekonstruojant
ikimokyklinių ugdymo
įstaigų pastatus

Turto valdymo
skyrius,
Švietimo
paslaugų centras,
Investicijų
skyrius

Turto valdymo
skyrius,
Švietimo
paslaugų centras

Turto valdymo
skyrius

275 138
Rekonstruotas
pastatas

2009 – 2010

275 138

Rekonstruotas
pastatas

Apšiltintas
Daugėlių vaikų
darželio-lopšelio
pastatas
(pakeisti langai ir
lauko durys,
rekonstruotas
stogas)

2010 – 2012

1 000 000

–

1 000 000

–

–

–

–

–

1 427 425

1 427 425

1 000 000
Rekonstruotas
pastatas

–

–

–

2009

1 400 000

4 000 000

–

–

2009

400 000

–

–

–
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Apšiltintas
Kuršėnų lopšeliodarželio
,,Buratinas“
pastatas
(pakeisti langai ir
lauko durys)
Ugdymo aplinkos modernizacija:
3.4.2.14. Ugdymo ir
Švietimo ir sporto
fizinio lavinimo aplinkos skyrius
modernizavimas
aprūpinant švietimo
įstaigas šiuolaikiniu
sporto inventoriumi ir
būtina įranga,
reikalinga mokinių ir
jaunimo poreikiams
tenkinti
3.4.2.15. Bendrojo
Švietimo ir sporto
lavinimo mokyklų
skyrius, Švietimo
bibliotekų ugdymo
paslaugų centras,
aplinkos
Investicijų
modernizavimas
skyrius
sukuriant palankesnes
sąlygas bendrojo
lavinimo ugdymui bei
gerinant švietimo kokybę

Mokyklinio
amžiaus vaikai ir
jaunuoliai turi
galimybę
laisvalaikiu
pasirinkti
geidžiamą
sportinės veiklos
formą ir vietą jai
realizuoti
Patvirtintas
prioritetinis
mokyklų
bibliotekų
sąrašas;

2010

–

–

250 000

–

–

–

2009 – 2011

33 000

–

37 000

–

42 000

–

2009 – 2011

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Privaloma
s sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

2009 – 2011

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Privaloma
s sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Partnerystės
sutartis dėl
dalyvavimo
MTP+projekte;
Modernizuotų
mokyklų
bibliotekų
skaičius
(mokymo
aplinka: įranga,
baldai)

3.4.2.16. Bendrojo
lavinimo mokyklų
ugdymo aplinkos
modernizavimas
sukuriant palankesnes

Švietimo ir sporto
skyrius, Švietimo
paslaugų centras,
Investicijų skyrius

Patvirtintas
prioritetinis
mokyklų sąrašas;
Partnerystės
sutartis dėl
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sąlygas bendrojo
lavinimo ugdymui bei
gerinant švietimo kokybę

3.4.2.17. Bendrojo
lavinimo mokyklų
technologijų, gamtos
mokslų ir menų mokymo
infrastruktūros
pritaikymas ir
atnaujinimas bibliotekų
ugdymo aplinkos
modernizavimas
sukuriant palankesnes
sąlygas bendrojo
lavinimo ugdymui bei
gerinant švietimo kokybę

Švietimo ir sporto
skyrius, Švietimo
paslaugų centras,
Investicijų skyrius

dalyvavimo
MTP+projekte;
Modernizuotų
mokyklų skaičius
(mokytojų darbo
vietų aprūpinimas
baldais,
organizacine
technika,
informacinių ir
komunikacinių
technologijų
priemonėmis,
viduriniosios
grandies vadovų
aprūpinimas
nešiojamais
kompiuteriais)
Patvirtintas
prioritetinis
švietimo įstaigų
sąrašas;

2009 – 2011
I etapas

Privalomas
sav. Indėlis

MTP+
programos
lėšos
(valstybės
projektų
planavimas

Privalomas
sav. Indėlis

MTP+
programos
lėšos
(valstybės
projektų
planavimas

Privaloma
s sav.
Indėlis

MTP+
programos
lėšos
(valstybės
projektų
planavimas

300 000

100 000

400 000

100 000

100 000

100 000

Partnerystės
sutartis dėl
dalyvavimo
MTP+projekte
Modernizuotų
mokyklų skaičius
(įranga ir
organizacinė
technika)

3.4.3. Uždavinys. Renovuoti ir reorganizuoti sveikatos infrastruktūrą.
Priemonės:
3.4.3.1. VšĮ Kuršėnų
Taryba,
Atlikta pastatų
2009 – 2011
ligoninės pastatų
savivaldybės
renovacija ir
renovacija , vidaus
turto valdymo
vidaus patalpų
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patalpų remontas,
medicininės įrangos ir
automobilių parko
atnaujinimas

skyrius,
savivaldybės
gydytojas, VšĮ
Kuršėnų
ligoninės
direktorius
Savivaldybės
gydytojas,
VšĮ Šiaulių rajono
pirminės
sveikatos
priežiūros centras
Turto valdymo
skyrius

remontas,
nupirkta pagal
poreikį
medicininė
įranga, sanitarinis
transportas
3.4.3.2. Šiaulių rajono
Renovuoti ir
pirminės sveikatos
atremontuoti
priežiūros sistemos
Aukštelkės,
modernizavimas ir
Bridų, Dirvonėnų,
paslaugų kokybės
Gilaičių,
gerinimas: pastatų
Gilvyčių,
renovacija vidaus patalpų
Micaičių, Naisių,
remontas ir medicininės
Pakapės,Pakumul
įrangos atnaujinimas
šių, Romučių,
Ringuvėnų,
Smilgių, Šilėnų,
Varputėnų,
Voveriškių,
Žadžiūnų
medicinos
punktai ir
Greitosios
medicinos
pagalbos skyriaus
patalpos
Renovuota
(remontuota_
Kuršėnų
poliklinika ir
Daugėlių filialas
Aprūpinta
kompiuterine ir
medicinine
įranga- 1 įstaigaKuršėnų
poliklinika ir
Daugėlių filialas
3.4.3.3. Atnaujinti Šiaulių VšĮ Šiaulių rajono Nupirktas 1
rajono PSPC automobilių pirminės
lengvasis
parko atnaujinimas
sveikatos
lankomosios
priežiūros centras priežiūros i
Savivaldybės
automobilis
gydytojas

2009 – 2011

300 000

100 000

200 000

100 000

200 000

100 000

2009 – 2011

–

–

60 000

–

–

–
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3.4.3.4. VšĮ Šiaulių
rajono Gruzdžių
ambulatorijos pastatų
renovacija ir vidaus
patalpų remontas,
medicininė aparatūros ir
transporto priemonių
atnaujinimas

Taryba, Turto
valdymo skyrius,
savivaldybės
gydytojas, VšĮ
Šiaulių rajono
Gruzdžių
ambulatorija

Renovuotas
ambulatorijos
pastatas. Atlikti
ambulatorijos,
Šiupylių ir
Verbūnų
medicinos punktų
vidaus patalpų
remonto darbai.
Įsigyta medicininė
aparatūra

2009 – 2011

3.4.4. Uždavinys. Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizacija ir plėtra.
Priemonės:
3.4.4.1. Socialinių
Socialinės
Sav. tarybos
2009
paslaugų centro
paramos skyrius, sprendimas dėl
infrastruktūros plėtra
Taryba
pastato priskyrimo
(Kuršėnai,
pramonės 2)
Parengtas
Socialinės
investicijų/galimy
2010 – 2011
paramos skyrius, bių studija
Turto valdymo
techninis
skyrius,
projektas,
Socialinių
techninio projekto
paslaugų centras ekspertizė
Pastato
2011 – 2012
rekonstrukcija
pritaikant
Socialinių
paslaugų centro
funkcijoms

48 000

–

30 000

–

20 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300 000

–

300 000

–

–

–

–

–

–

–
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3.4.4.2. Nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūros įsteigimas
Šiaulių rajone
(savarankiško gyvenimo
namus senyvo amžiaus
asmenims ir (ar) Krizių
centrą moterims
patyrusioms smurtą su
vaikais)

3.4.4.3. VšĮ Dienos
centras sutrikusio
intelekto asmenims
įkūrimas

Socialinės
paramos skyrius,
Turto valdymo
skyrius,
Socialinių
paslaugų centras,
Investicijų skyrius

Sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrija
„Šiaulių rajono
Viltis“,
Savivaldybės
administracija

Tyrimas -1
(paslaugų teikimo
mastui ,
poreikiams bei
vietai parinkti
savarankiško
gyvenimo
namams senyvo
amžiaus
asmenims ir (ar)
Krizių centrui
moterims
patyrusioms
smurtą su vaikais
Sukurta
nestacionarių
paslaugų
infrastruktūra-1
Sukurta
infrastruktūra VšĮ
Dienos centras
Renovuotas ir
įrengtas pastas
Sukomplektuoti
žmogiškieji
ištekliai

2009

40 000

–

–

–

–

–

2010 – 2011
(I etapas)
2012 – 2013
(II etapas)

–

–

241 000

1 364 982

241 000

1 364 982

–

–

–

–

–

–

204 747

1 364 982

204 747

1 364 982

160 583

909 986

2009 – 2011
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Prioritetas/
tikslas/
uždaviniai/
priemonės
1

Atsakingi už
įgyvendinimą

Planuojamas lėšų poreikis
Planuojamas lėšų poreikis
2009 metams, Lt
2010 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
bės lėšos
2
3
4
5
6
7
8
IV PRIORITETAS.
PATOGI, ŠVARI IR SAUGI RAJONO GYVENAMOJI APLINKA
4.1. Tikslas. Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą su Šiaulių miestu ir rajono teritorijoje.
4.1.1. Uždavinys. Sukurti detalų rajono transporto infrastruktūros plėtros planą.
Priemonės:
4.1.1.1. Parengti rajono
Architektūros ir
Parengtas planas
2009
–
500 000
–
–
susisiekimo sistemos
urbanistikos
planą
skyrius,
Investicijų
skyrius,
Turto valdymo
skyrius
4.1.1.2. Inventorizuoti
Turto valdymo
2009 – 2010
–
200 000
–
200 000
Gatvės
rajono gyvenviečių
skyrius,
įregistruotos
gatves
Architektūros ir
Nekilnojamojo
urbanistikos
turto registre
skyrius
4.1.2. Uždavinys. Gerinti rajono kelių būklę.
Priemonės:

Rezultatas

Įgyvendinimo
laikotarpis,
metai

Planuojamas lėšų poreikis
2011 metams, Lt
9

10

–

–

–

200 000
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4.1.2.1. Šiaulių rajono
Kuršėnų miesto,
miestelių ir kaimų gatvių
infrastruktūros gerinimas

Turto valdymo
skyrius,
Investicijų
skyrius

Rekonstruotos
rajono
gyvenviečių
gatvės-6
( pagal Tarybos
nustatytus
prioritetus)

Atnaujintos
rajono
gyvenviečių
gatvių asfalto
dangos-20 gatvių
danga

2009 – 2010

391 975

1 892 665

2009

–

1 200 000

391 975

1 892 665

–

–

–

–

–

–

–

–

4.2. Tikslas. Gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą rajone, atsižvelgiant į tvarios plėtros principus.
4.2.1. Uždavinys. Gerinti gatvių, ir daugiabučių kiemų ir kitų viešųjų erdvių būklę Kuršėnų mieste ir kituose rajono miesteliuose ir kaimuose.
Priemonės:
4.2.1.1. Parengti Kuršėnų Architektūros ir
Patvirtintas
2009
–
–
–
–
miesto centrinės dalies
urbanistikos
centrinės dalies
detalųjį planą
skyrius
detalusis planas
4.2.1.2. Rekonstruoti
Turto valdymo
–
–
–
Pakeista 2000
2007 – 2009
800 000
rajono gyvenviečių
skyrius
šviestuvų
gatvių apšvietimą
4.2.2. Uždavinys. Gerinti rajono rekreacinių teritorijų priežiūrą, didinti jų skaičių.
Priemonės:
4.2.2.1. Rekreacinių
Aplinkos
Parengti
2009 – 2010
teritorijų planavimo
apsaugos skyrius, rekreacinių
dokumentų rengimas
Architektūros ir
vietovių (tarp jų ir
urbanistikos
funkcinio
skyrius, Kultūros prioriteto zonų
paveldo skyrius
tvarkymo)planai
4.2.2.2. Želdynų
Aplinkos
Parengti želdynų
2009 – 2010
sutvarkymo planavimo
apsaugos skyrius, sutvarkymo
dokumentų rengimas
Architektūros ir
projektai -ne
urbanistikos
mažiau kaip 2
skyrius
4.2.2.3. Sutvarkyti bei
Aplinkos
Sutvarkyta ne
2009 – 2010
pritaikyti turizmui ir
apsaugos skyrius, mažiau kaip 1

–

–

250 000

2 500 000

–

–

30 000

–

30 000

–

–

–

20 000

100 000

20 000

100 000

–

–
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poilsiui paviršinio
vandens telkinių aplinką,
maudyklas, paplūdimius,
įrengti pažintinius takus
4.2.2.4. Gamtos išteklių
išsaugojimas, siekiant
efektyviai juos naudoti
gyventojų ir ūkio
reikmėms

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius,
Turto valdymo,
Investicijų
skyrius
Aplinkos
apsaugos skyrius
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Turto
valdymo,
Investicijų
skyrius

maudykla ar
paplūdimys

Parengiamieji
darbai
techniniams
projektiniams
sprendimams
Išvalyta Ventos
upės dalis ir
sutvarkytos
pakrantės
pritaikant jas
poilsiui
Likviduota
kanalizacijos nuo
nuosavų namų
kvartalo, tarša
Kairių ežero dalis
ir sutvarkytos
pakrantės ,
pritaikant jas
poilsiui

2009 – 2010
I etapas

–

–

–

–

2011 – 2012
II etapas

–

–

–

–

2011 – 2012
II etapas

–

–

–

–

2009

70 000

–

–

–

–

–

136 645

774 345

–

–

4.2.3. Uždavinys. Modernizuoti energetikos sistemą.
Priemonės:
4.2.3.1. Rekonstruoti
Voveriškių pagrindinės
mokyklos katilinę

Turto valdymo
skyrius

Rekonstruota
katilinė

4.2.4. Uždavinys. Plėtoti vandenvalos ir vandentiekio tinklą.
Priemonės:
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4.2.4.1. Įgyvendinti
Ventos – Lielupės upių
baseino vandentvarkos
projektą

4.2.4.2. Šiaulių rajono
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo

Aplinkos
apsaugos skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Turto
valdymo, skyrius,
Investicijų
skyrius, Vandens
tiekimo ir nuotekų
šalinimo paslaugų
teikimo įmonės

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius,

Įgyvendintas
Ventos-Lielupės
upių baseino
vandentvarkos
projektas Šiaulių
ir Kuršėnų
aglomeracijose
(Kuršėnų Nuotekų
valyklos
rekonstrukcija;
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
plėtra ir
rekonstrukcija
Kuršėnuose, I eilė;
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
plėtra ir
rekonstrukcija
Kuršėnuose, II
eilė; Kuršėnų
vandens ruošimo
įrenginių
rekonstrukcija)
Įgyvendintas
Ventos-Lielupės
upių baseino
vandentvarkos
projektas Šiaulių
ir Šiaulių
aglomeracijose
(Nuotekų tinklų
siurblinių statyba
Ginkūnuose,
Kairiuose,
Vijoliuose;
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
rekonstrukcija
Ginkūnuose ir
Kairiuose)
Parengtas Šiaulių
rajono specialusis
planas

2009 – 2010
I etapas ,1fazė

3 161 082

17 561 570

–

–

–

–

2009 – 2010

–

17 191 813

–

17 191813

–

–

–

250 000

–

–

–

–

I etapas , 2fazė

2009
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infrastruktūros plėtros
planas

Aplinkos
apsaugos skyrius,
Investicijų
skyrius,
Turto valdymo
skyrius
4.2.4.3. Šiaulių rajono
Aplinkos
mažųjų kaimų (iki 500
apsaugos skyrius,
gyventojų) vandentvarkos Architektūros ir
surinkimo sistemų
urbanistikos
analizė, plėtros ir
skyrius, Turto
finansinio plano
valdymo skyrius,
parengimas
Vandens tiekimo
ir nuotekų
šalinimo paslaugų
teikimo įmonės
4.2.4.4. Šiaulių rajono
Aplinkos
mažųjų kaimų (iki 500
apsaugos skyrius,
gyventojų) vandens
Architektūros ir
tiekimo ir nuotekų
urbanistikos
surinkimo sistemų
skyrius, Turto
pertvarkymas,
valdymo skyrius,
tobulinimas ir plėtra
Vandens tiekimo
ir nuotekų
šalinimo paslaugų
teikimo įmonės,
Investicijų skyrius
4.2.4.5. Šiaulių rajono
Turto valdymo
kaimų (iki 500
skyrius, Aplinkos
gyventojų),
apsaugos skyrius,
nepatenkančių į VentosArchitektūros ir
Lielupės investicinę
urbanistikos
programą, vandentvarkos skyrius, Vandens
sistemų rekonstrukcija ir tiekimo ir nuotekų
plėtra
šalinimo paslaugų
teikimo įmonės,
Investicijų skyrius

Atlikta analizė,
parengtas
projektas

2009

60 000

–

–

–

–

–

Rekonstruotų
vandentvarkos
sistemų skaičius
(pagal
vandentvarkos
surinkimo sistemų
analizės plėtros
planą /poz.4.2.4.3)

2009 – 2011

(pagal
vandentvark.
surinkimo
sistemų
analizės ir
finansinį
planą
/poz.4.2.4.3)

–

(pagal
vandentv.
surinkimo
sistemų
analizės ir
finansinį
planą
/poz.4.2.4
.3)

–

(pagal
vandentv.
surinkimo
sistemų
analizės ir
finansinį
planą
/poz.4.2.4
.3)

–

Rekonstruota ir
išplėsta Sauginių
kaimo
vandentvarkos
sistema
(vandentiekio ir
buitinių nuotekų
tinklai)

2009 – 2010

1 166 178

1 687 556

1 166 178

1 687 556

–

–

42

4.2.4.6. Rekonstruoti ir
įrengti (etapais) naujus
Kuršėnų miesto lietaus
kanalizacijos tinklus
pagal parengtą Kuršėnų
miesto lietaus
kanalizacijos tinklų
schemą

4.2.4.7. Įgyvendinti
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
programą: rekonstruoti ir
remontuoti nuotekų
valymo įrenginiai

Investicijų
skyrius, Turto
valdymo skyrius,
Aplinkos
apsaugos skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Vandens
tiekimo ir nuotekų
šalinimo paslaugų
teikimo įmonės
Aplinkos
apsaugos skyrius,
Vandens tiekimo
ir nuotekų
šalinimo paslaugų
teikimo įmonė

Rekonstruotos ir
išplėstos
Pakumulšių,
Varputėnų,
Žadžiūnų kaimų
vandentvarkos
sistemos
(vandentiekio ir
buitinių nuotekų
tinklai)
Įrengti lietaus
kanalizacijos
tinklai

Rekonstruoti ne
mažiau kaip 2
nuotekų valymo
įrenginiai

2010 – 2012

–

–

980 000

5 510 000

–

–

2010 – 2011
I etapas

–

–

–

7 504 000

–

8 437 000

2012 – 2013
II etapas

–

–

–

–

–

–

2009 – 2010

50 000

–

50 000

–

–

–

4.2.4.8. Parengti Pakapės
kaimo vandentiekio ir
buitinių nuotekų tinklų
rekonstrukcijos bei
plėtros techninį projektą
4.2.4.9. Įrengti geriamo
vandens gerinimo
įrenginius rajono
vandenvietėse

Turto valdymo
skyrius

Parengtas
techninis
projektas

2009

250 000

–

–

–

–

–

Turto valdymo
skyrius

Įrengti įrenginiai
18 vandenviečių

2009

2 000 000

–

–

–

–

–

4.2.4.10. Inventorizuoti
vandentiekio ir nuotekų
tinklus

Turto valdymo
skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius

Tinklai
įregistruoti
nekilnojamojo
turto registre

2009 – 2011

200 000

–

200 000

–

200 000

–
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4.2.5. Uždavinys. Tobulinti ir efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą.
Priemonės:
4.2.5.1. Vykdyti
Aplinkos
Atliekos
komunalinių atliekų
apsaugos skyrius
tvarkomos pagal
tvarkymą pagal Šiaulių
sukurtą atliekų
rajono komunalinių
tvarkymo sistemą
atliekų tvarkymo planą
4.2.5.2. Teikti
Aplinkos
Išleista vaizdinė
informaciją bei šviesti
apsaugos skyrius, medžiaga
rajono gyventojus atliekų Informacijos
(lankstinukai)
rūšiavimo svarbos
tarnyba
klausimais
4.2.5.3. Stiprinti
Aplinkos
Seminarų
specialistų gebėjimus
apsaugos skyrius, organizavimui,
atliekų tvarkymo srityje
Informacijos
aplinkosaugos
tarnyba
objektų lankymui
ir kt.
4.2.6. Uždavinys. Mažinti aplinkos užterštumą rajone.
Priemonės:
4.2.6.1. Inventorizuoti,
Aplinkos
Užkonservuoti
konservuoti ir tamponuoti apsaugos skyrius
gręžiniai
bešeimininkius artezinius
gręžinius
4.2.6.2. Parengti
Aplinkos
Parengtas
vandenviečių teritorijų
apsaugos skyrius, specialusis
sanitarinių apsaugos zonų Architektūros ir
vandenviečių
projektus
urbanistikos
teritorijų
skyrius
sanitarinių
apsaugos zonų
planas-1;
Parengti projektai
4.2.6.3. Parengti Šiaulių
Aplinkos
Parengta
rajono paviršinio vandens apsaugos skyrius, gyvenviečių
telkinių apsaugos juostų
Architektūros ir
paviršinio vandens
ir zonų plano parengimas urbanistikos
telkinių apsaugos
skyrius
juostų ir zonų 5
planai

2009 – 2010

–

–

–

–

–

–

2009 – 2010

2 000

–

2 000

–

–

–

2009 – 2010

4 000

–

4 000

–

–

–

2009 – 2010

10 000

–

10 000

–

–

–

2009 – 2011

–

–

–

–

–

–

2009 – 2010
I etapas

25 000

–

25 000

–

–

–
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4.2.6.4. Parengti ir
vykdyti Šiaulių rajono
aplinkos stebėsenos
programą

Aplinkos
apsaugos skyrius

Parengtas Šiaulių
rajono paviršinio
vandens telkinių
apsaugos juostų ir
zonų planas
Parengta ir
vykdoma
stebėsenos
programa

2011 – 2013
II etapas

–

–

–

–

–

–

2009 – 2010

–

–

25 000

25 000

–

–

4.3. Tikslas. Prielaidų spartesnės ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse(kuriuose gyventojų ne daugiau, kaip 3 tūkst.) sudarymas
4.3.1. Uždavinys. Viešųjų pastatų kaimo vietovėse modernizavimas ir pritaikymas smulkiajam verslui, bendruomenės poreikiams ir socialinėms paslaugoms
Priemonės:
4.3.1.1. Esamų viešųjų
Ekonomikos ir
Parengiamieji
2009 – 2010
–
–
–
–
–
pastatų kaimo
verslo plėtros
darbai
I etapas
modernizavimas ir
skyrius, Kultūros
Techninė
2011– 2013
–
–
–
–
–
pritaikymas kuriamam
skyrius, Socialinė dokumentacija
II etapas
smulkiajam verslui
paramos skyrius,
(investicijų/
(amatams),
Šiaulių rajono
galimybių studija
bendruomenės
vietos veiklos
ir tech. projektai)
poreikiams ir (ar)
grupė (VVG),
-2;
socialinėms paslaugoms
Architektūros ir
Modernizuotos/
urbanistikos
pritaikytos
skyrius, Turto
kuriamam
valdymo skyrius, smulkiajam
Investicijų skyrius verslui (amatams)
patalpos 1-2
Amatų centrai
1-2 seniūnijose, 12 gyvenvietėse
Bendruomeninių
socialinių
paslaugų centrai-1

4.3.1.2. Viešosios,
bendruomeninės poilsio,
laisvalaikio, kultūros
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Kultūros skyrius,
Kultūros centras,
Šiaulių rajono
vietos veiklos
grupė (VVG),
Architektūros ir
urbanistikos,

Parengiamieji
darbai
Techninė
dokumentacija
(investicijų/galim
ybių studija ir
techniniai

2009 – 2010
I etapas
2011 – 2013
II etapas

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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4.3.1.3.Viešosios,
bendruomeninės sporto
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

4.3.1.4. Viešosios,
bendruomeninės sporto
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra:
Kuršėnų sporto
komplekso statyba

Turto valdymo
projektai);
skyrius,
Modernizuotos
Investicijų skyrius bendruomeniniam
s poreikiams
Šiaulių rajono
kultūros įstaigos,
kultūros centrai,
muziejai ir
viešosios
bibliotekos
Švietimo ir sporto Parengiamieji
skyrius, Šiaulių
darbai
rajono vietos
Detalieji ar
veiklos grupė
specialieji planai
(VVG),
(skaičius)
Architektūros ir
Techninė
urbanistikos
dokumentacija
skyrius, Turto
(investicijų ir
valdymo skyrius,
techniniai
Investicijų skyrius projektai);
Atnaujinti,
išplėtoti
/renovuoti sporto
aikštynai,
kaimuose,
miesteliuose ir
kitose
gyvenvietėse
Turto valdymo
Sukurta nauja
skyrius, Švietimo
sporto
ir sporto skyrius,
infrastruktūraArchitektūros ir
Kuršėnų sporto
urbanistikos
kompleksas
skyrius,
Investicijų skyrius

2009 – 2010
I etapas
2011 – 2013
II etapas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2009 – 2011

1 711 539

5 134 619
(VIP
programa)

4 057 536

12 172 608
(VIP
programa)

472 657

1 417 971
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4.3.1.5. Gyvenamosios ir
bendruomeninės
infrastruktūros gerinimas
(kaimų ir miestelių bei
Kuršėnų miesto viešųjų
erdvių infrastruktūra)

Turto valdymo
skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius,
Kurtuvėnų
regioninio parko
administracija,
Investicijų skyrius

Detalus
Kurtuvėnų kaimo
centrinės aikštės
planas

2009 – 2010
I etapas

332 000

1 881 420

221 349

1254313

–

–

2010 – 2013
II etapas

–

–

–

–

–

–

2011
II etapas

–

–

–

–

–

–

Investicijų
/galimybių studija
ir techninis
projektas
Kurtuvėnų kaimo
centrinės aikštės
rekonstrukcijai
Kurtuvėnų kaimo
centrinės aikštės
rekonstrukcija
Detalus Gruzdžių
miestelio aikštės
planas
(parengiamieji
darbai)
Detalus Raudėnų
kaimo aikštės
planas
(parengiamieji
darbai)
Investicijų
/galimybių studija
ir techninis
projektas
Gruzdžių
miestelio
centrinės aikštės
rekonstrukcijai
Investicijų
/galimybių studija
ir techninis
projektas
Raudėnų kaimo
centrinės aikštės
rekonstrukcijai
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4.3.1.6. Daugiabučių
gyvenamųjų namų
kvartalų (gyvenamoji
aplinka) aplinkos
gerinimas sutvarkant
apšvietimą, šaligatvius
aikšteles, pėsčiųjų ir
dviračių takus,
privažiuojamuosius
kelius

Turto valdymo
skyrius,
Architektūros
skyrius

Gruzdžių
miestelio
centrinės aikštės
rekonstrukcija
Raudėnų kaimo
centrinės aikštės
rekonstrukcija
Techninė
projektinė
Kuršėnų miesto
Daugėlių
daugiabučių gyv.
namų kvartalo
sutvarkymo
dokumentacija
Rekonstruotas
Kuršėnų miesto
Daugėlių
daugiabučių gyv.
namų kvartalas

2011 – 2013
II etapas

–

–

–

–

–

–

2010 – 2011
I etapas

–

–

30 000

–

–

–

2011 – 2013
II etapas

–

–

–

–

–

–

