ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

2003-2013 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO

2005 M. ĮVYKDYMO ATASKAITA
2006 m. sausio 15 d.
1.1. tikslas. Skatinti verslo konsultavimo, informavimo, mokymo paslaugu plėtrą ir jų prieinamumą
Uždaviniai:
1.1.1. Užtikrinti informacijos teikimą verslui
Priemonė

1
1.1.1.3. Nuolat rengti ir rajono
žiniasklaidoje periodiškai skelbti
informaciją apie rajone esančius
privatizuojamus ir parduodamus
objektus

Atsakingas už
įgyvendinimą
2
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/
Informacijos tarnyba,
Turto valdymo skyrius

Rezultatas

3
Parengti
informaciniai
pranešimai

Planuota
Lėšų poreikis, Lt
Savivaldybės
lėšos
4

2005 metais įvykdyta
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės
Kiti
lėšos
6
7
Paskelbtas 2005 m.
vasario mėn.
Informaciniame
privatizavimo
biuletenyje Nr.3(311)
pranešimas dėl katilinės
pastato (Voveriškių k.)
privatizavimo
Rezultatas

Kiti šaltiniai
5

8

1.1.2. Skatinti individualių ir smulkaus verslo įmonių verslininkų kvalifikacijos kelimo sistemos rajone kūrimą
1
1.1.2.2. Inicijuoti mokymo ir
konsultavimo projektus rajono smulkaus
ir vidutinio verslo įmonėms ir NVO apie
projektų rašymą, lėšų pritraukimą,
projektų įgyvendinimą, kompiuterinio
raštingumo
pagrindus ir pan.

2
Verslo informacijos
centras/ Ekonomikos
ir verslo plėtros
skyrius, Verslininkų
asociacija

3
Surengti 2
mokymai

4
2000

5

6
VIC
Surengtas 21 mokymas
(15 temų), dalyvavo
238 dalyviai;
Verslininkų asociacija
8 mokymai;
84 dalyviai

7

8
14094

7668

1.2. tikslas. Plėtoti turizmo paslaugas rajone
Uždaviniai:
1.2.1. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą
1
2
1.2.1.1. Įkurti Turizmo informacijos
centrą

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/
Turto valdymo skyrius,
privačios įstaigos

3
Parengtas projektas
ES finansinei
paramai gauti
Turizmo
informacijos
centrui įkurti

4

5

6

7

Parengtas ir pateiktas
projektas ES finansinei
paramai gauti Turizmo
informacijos centro
įkūrimui

40000

8

1

1
1.2.1.2. Paruošti ir išleisti informacinius
leidinius apie lankytinas vietas

2

3

4

5

Informacijos tarnyba

6
Išleista knyga „Šiaulių
rajonas“ 2000 vnt.
Sukurtas DVD filmas
„Filmai apie Šiaulių
rajoną“
200 vnt.

7

8

24520
3512

1.2.2. Gerinti esamą turizmo infrastruktūrą rajone, kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus, ypatingą dėmesį
skiriant Kryžių kalnui ir Kurtuvėnų regioniniam parkui
1.2.2.1. Parengti projektą Jurgaičių,
Domantų piliakalnio („Kryžių kalno“)
sutvarkymo

Turto valdymo skyrius

Kultūros skyrius

1.2.2.2. Parengti ir įgyvendinti
Kurtuvėnų dvaro sodybos atkūrimo ir
pritaikymo
visuomenes poreikiams projektą
“Kurtuvėnai baroko kelyje”
Viešosios infrastruktūros plėtra
Kurtuvėnų dvaro sodyboje

Kurtuvėnų dvaro svirno atkūrimas

Kurtuvėnų bažnyčios restauravimas,

Kultūros skyrius

Sutvarkyti Kryžių
kalno paminklinę
teritoriją,
sustabdyti eroziją
kalno prieigose,
įrengti, restauruoti
pagrindinius
laiptus
Galimybių studijos
parengimas

30000

122000
(Kultūros
paveldo
departamentas)

30000

Svirno II aukšto
atstatymo ir stogo
uždengimo darbai

Bažnyčios bokšto,
stogo ir fasado
restauracijos
baigiamieji darbai

Parengti piliakalnio
aplinkos sutvarkymo
investicijų ir techninis
projektai
Įvykdyti Piliakalnio
apsaugos techninių
priemonių įrengimo
darbai

40000

30000

122000

Dvaro sodybos
atkūrimo ir pritaikymo
turizmo reikmėms
galimybių studijos ir
projekto rengimo
darbai.

41265

211370

Svirno II aukšto
atstatymo ir stogo
uždengimo darbai

40000

63000
KPD

Bažnyčios bokšto,
stogo ir fasado
restauracijos
baigiamieji darbai

700000

43000

36000

2

bažnyčios rūsių restauravimas .
Radinių restauravimas

1.2.2.3. Restauruoti ir pritaikyti muziejui
ir amatų centrui su šios krypties
švietėjiška ir verslo mokymo
veikla Kuršėnų dvaro rūmų pastatą

Mažojo rūsio
restauravimas

Kultūros skyrius

1.2.2.7. Įvertinti kultūros paveldo
objektų būklę ir parengti jų atnaujinimo/
panaudojimo planą.

Kultūros skyrius

1.2.2.11. Parengti turistinį –
pažintinį maršrutą po Šiaulių
rajoną, įtraukiant žinomas
vietoves ir ekspozicijas

Kultūros skyrius

2000

Dvaro parko
teritorijos teisinė
registracija,
juridinių
dokumentų
parengimas
gyventojų
iškeldinimui,
gyventojų
iškeldinimas
Parengta 2006 m.
programa

20000

Parengtas turistinis
maršrutas po
Šiaulių rajono
teritoriją,
apjungiantis
svarbiausius
objektus susietus
su Nagurskių
palikimu

1910

15000 KPD
10000KSRF

1000

5650

Mažojo bažnyčios
rūsio restauravimas

2000

10000

Radinių
restauravimas

1460

Dvaro rūmų pastato
pripažinimo avariniu
statinio ekspertizė.

5000

4-ių butų rinkos vertės
nustatymas

800

Parengta ilgalaikė ir
2006 m. kultūros
vertybių tvarkybos ir
kitų išsaugojimo darbų
programa. Parengti
nekilnojamųjų kultūros
vertybių tvarkybos
techniniai ir darbo
projektai.
Parengtas turistinis
maršrutas po Šiaulių
rajono teritoriją,
apjungiantis
svarbiausias vietoves ir
paveldo objektus,
susietus su bajorų
Nagurskių palikimu

28000

25000

1910
(Savivaldybės
programinio
finansavimo
lėšos)

6000

6
Įgyvendintas PHARE
programos projektas,
parengta informacija
apie turistinius objektus
Šiaulių rajone

7

1.2.3. Remti kaimo turizmo sodybų steigimą
1
1.2.3.1. Įtraukti informaciją apie kaimo
turizmo sodybas į leidinius,
informuojančius apie poilsio galimybes
Šiaulių rajone

2
Informacijos tarnyba/
Turizmo informacijos
skyrius

3
Įgyvendintas
PHARE programos
projektas, parengta
informacija apie
turistinius objektus
Šiaulių rajone

4

5
5000

8
19384

3

1.3. tikslas. Gerinti ekonomines veiklos sąlygas rajone
Uždaviniai:
1.3.4. Efektyvinti esamas ir kurti naujas rajono verslo ir žemes ūkio paramos priemones
1
1.3.4.1. Inicijuoti ir remti projektus,
skirtus tobulinti ūkio subjektų gebėjimus
rengti ir valdyti projektus bei pasiruošti
integracijai į ES

2
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius/ Verslo
informacijos
centras, Verslininkų
asociacija, NVO

3

4

5

6
Verslo informacijos
centras
Neatsiradus ūkio
subjektų poreikiui,
projektai nebuvo
rengiami

7

8

1.4. tikslas. Gerinti rajono valdymą, didinant savivaldybes administracijos ir kitu viešojo
administravimo institucijų gebėjimus
Uždaviniai: 1.4.1. Kelti savivaldybes administracijos ir savivaldybei pavaldžiu įstaigų darbuotoju gebėjimus, atsižvelgiant i ES reikalavimus
1.4.1.1. Sukurti strateginio plėtros plano
Ekonomikos ir verslo
Savivaldybės tarybos
įgyvendinimo ir priežiūros sistemą,
plėtros skyrius
sprendimu sudaryta
numatant atsakingus asmenis ir
Strateginio plano
strateginio plėtros plano koregavimo bei
Priežiūros komisija ir
papildymo tvarką.
patvirtinti jos
nuostatai
1.4.2. Gerinti viešųjų paslaugų, teikiamų bendruomenei, kokybę.
1.4.2.3. Rengti savivaldybės
veiklos metinę ataskaitą ir pristatyti ją
viešajame susirinkime

Meras

2005 m. veiklos
metine
ataskaita.

Parengta 2005 m.
veiklos metine
ataskaita.

2.1. tikslas. Kelti ūkininkų gebėjimus dirbti integracijos į ES sąlygomis
Uždaviniai:2.1.1. Užtikrinti informaciją ir konsultacijas projektų rengimo, lėšų pritraukimo žemes ūkiui gebėjimus
2.1.1.1. Inicijuoti informacinius
seminarus apie projektų valdymą

Žemes ūkio skyrius/
Šiaulių rajono
konsultavimo
biuras, seniūnai

Surengti mokymai
11 seniūnijų.

Surengta 16 mokymų
Šiaulių rajono
konsultavimo biuro
patalpose seminarų
ciklas „Teisinės ir
technologinės sąlygos
paramos projektų
įgyvendinimui“,
informacinis seminaras
dėl paraiškų pildymo ir
verslo plano rengimo
pagal BPD priemonę,
„Ūkio atitikimas
pasinaudoti parama
pagal BPD priemonę“
viso dalyvavo 48
dalyviai.

Lėšos
naudojamos
nebuvo

Lėšos
naudojamos
nebuvo

4

1
2.1.1.2. Teikti konsultacijas ūkininkams
ES projektų rengimo ir valdymo
klausimais

2
Žemes ūkio skyrius/
Šiaulių rajono
konsultavimo
biuras, seniūnai

3
Konsultacijos 11
seniūnijų.

2.1.1.3. Inicijuoti jaunų
ūkininkų švietimo projektų
rengimą ir įgyvendinimą

Žemes ūkio skyrius/
Šiaulių rajono
konsultavimo
biuras, seniūnai

Apmokyta 150
ūkininkų iki 40
metų amžiaus

4

5

30000

6
Surengta 16 mokymų
11–koje seniūnijų, tema
„Parama kaimui 2005
m.“ mokymus vedė
Šiaulių rajono
konsultavimo biuro
konsultantai, dalyvavo
414 klausytojų.
Inicijuoti 17-os jaunųjų
ūkininkų projektų
pateikimai, pagal BPD
priemonę „Jaunųjų
ūkininkų įsikūrimas“.

7

8

Kompensuotos

4950 Lt.,
„Jaunųjų
ūkininkų
įsikūrimo“
projektų
rengimo
išlaidos.

2.2. tikslas. Spartinti ūkių kooperaciją ir specializaciją
Uždaviniai:
2.2.1. Kurti palankias sąlygas smulkių ūkių kooperacijai ir skatinti specializuotų ūkių kūrimą
2.2.1.1. Sudaryti sąlygas
smulkių ūkių kooperacijos ir
specializuotų ūkių patirties sklaidai

Žemes ūkio skyrius/
seniūnai,
Informacijos tarnyba

Surengtas 1
susitikimas

5000

600

Parengtas straipsnis
„Šiaulių krašte“, teikta
informacija ūkininkų
susirinkimuose.
Kompensuota
specializuoto pieno
gamybos ūkio
dalyvavimo
Respublikinėje veislinių
gyvulių parodoje
2005m. išlaidos.

5000

Suorganizuotas 1 rajono
ūkininkų susirinkimas
ekologiško
ūkininkavimo tema.
Lėšos nebuvo
naudojamos.
2 ekologinių ūkių 100
% padengta
sertifikavimo išlaidų.
Tvarka dėl sertifikuotų
ūkių atleidimo
planuojama parengti
2006 m. I ketv.

600

2.3. tikslas. Skatinti ekologiškų ūkių kūrimą ir plėtrą
Uždaviniai:
2.3.1. Diegti ekologiškai švarią žemdirbystę
2.3.1.1. Organizuoti mokymus, teikti
informaciją ūkininkams, norintiems
ekologiškai ūkininkauti.

Žemes ūkio skyrius/
Verslo informacijos
centras, Šiaulių
rajono konsultavimo
biuras

Surengtas 1
mokymas

2.3.1.2. Parengti tvarką, kaip atleisti nuo
žemes ir žemes nuomos mokesčio
sertifikuotus ūkius

Rajono taryba/
Žemes ūkio skyrius

Parengtas
savivaldybės
tarybos sprendimas

-

-

5533

5

2.3.1.3. Inicijuoti ekologiškų
ūkių savininkų, rajono ir miesto
verslo atstovų, perdirbėjų,
savivaldybės atstovų diskusijas,
kurių metu butų išsiaiškinama
situacija ir poreikis ekologiškai
produkcijai.

Žemes ūkio skyrius/
rajono ir miesto
verslininkai,
perdirbėjai,
ekologišku ūkių
savininkai, seniūnai

Surengtas 1
susitikimas

Atskiras susitikimas
neorganizuotas, tačiau
teikta informacija per
kas mėnesį rengiamus
ūkininkų susirinkimus.

3.1. tikslas. Skatinti žinių visuomenes formavimąsi
Uždaviniai:
3.1.2. Formuoti nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kelimo sistemą
1
3.1.2.1. Vykdyti švietimo įstaigų
pedagogų ir vadovų atestaciją.

2
Švietimo ir sporto
skyrius/ švietimo
įstaigos

3
Atestuoti 5
mokyklų vadovai
ir 170 mokytojų

4

5

6
Atestuoti švietimo
įstaigų vadovai: 4 I-ai ir
3 II-ai vadovų
kvalifikacijos
kategorijai.
90 mokytojų įgijo
kvalifikacines
kategorijas.

7
Mokinio
krepšelio
lėšos,
numatytos
mokyklų
biudžete:
134539 Lt

8

3.1.3. Skatinti informacinių technologijų naudojimą seniūnijose ir kaimiškose vietovėse
3.1.3.1. Inicijuoti ir rengti projektus,
skirtus mokyti bendruomenės narius,
savivaldybei pavaldžių įstaigų
darbuotojus kompiuterinio raštingumo

Švietimo centras/
seniūnai, Švietimo ir
sporto skyrius

3.1.3.3. Rengti projektus, skirtus
savivaldybei pavaldžiu įstaigų
aprūpinimui
kompiuterine technika ir programine
įranga.

Informatikos skyrius

Per metus surengtų
mokymų skaičius,
apmokytų
klausytojų skaičius

Surengti 6 mokymai,
kuriuose dalyvavo 137
klausytojai

Klausytojų
lėšos – 15468

Tiesioginių projektų
nebuvo parengta.
Iš kitų projektų (kaip
papildanti veikla) įgyta
įranga Savivaldybės
administracijai (3 neš.
kompiuteriai, 1
serveris, 1 projektorius,
2 spausdintuvai, 2
diktofonai, 1
interaktyvi lenta, 1.
skaitmeninė vaizdo
kamera)

64487

Mokinių
krepšelio lėšos
- 1420

6

Kultūros skyrius

Įsigyta
kompiuterinė
įranga, 2 vnt.
Kultūros centro
filialuose

7000

Iš projektų nebuvo
įsigytos įrangos
sigytas 1 kompiuteris.
(iš savivaldybės lėšų,
skirtų ilgalaikio
materialiojo turto
įsigijimui)

4499

Įsigyta
kompiuterinė
įranga, 2 vnt.
Viešosios
bibliotekos
filialuose

8000

Įsigyta 3 kompiuteriai
Viešosios bibliotekos
filialams
(iš savivaldybės lėšų,
skirtų ilgalaikio
materialiojo turto
įsigijimui)

8000

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
ir ES PHARE
programos
lėšos (33 445
Lt)

Įsteigti 3 VIPT
(Raudėnų, Kužių,
Meškuičių filialuose)

3.1.3.5. Rajono viešojoje bibliotekoje
įdiegti Lietuvos integralią bibliotekų
informacijos sistemą (LIBIS)
3.1.3.6. Įsijungti į
elektroninių duomenų bazių
prenumeratą:
- LITLEX duomenų bazę
- EBSCO duomenų bazę
- “Penkių kontinentu”
“virtualios spaudos kioskas ir kt.
- Grovo žinynai (meno, muzikos).

Kultūros skyrius
Kultūros skyrius

Viešojoje bibliotekoje
naudojama LIBIS
Prisijungta prie
ELTA duomenų
bazės

3 190

Prisijungta prie ELTA
duomenų bazės, kuri
teikia informaciją
įvairiomis temomis iš
Lietuvos ir užsienio

Finansuoja
Kultūros
ministerija
(metams
skiriama
1203, 60 Lt)

3.1.4. Ugdyti aktyvią ir pilietišką visuomenę.
1
3.1.4.1. Aktyviai įtraukti rajono
bendruomenę į sprendimų priėmimo
procesą:
- rengiant viešuosius susirinkimus,
- organizuojant diskusijas su įvairiomis
įtakos grupėmis,
- rengiant anketines rajono
gyventojų apklausas įvairiais rajono
valdymo klausimais

2
Informacijos tarnyba/
Administracijos
direktorius, Meras,
taryba

3
Surengti viešieji
susirinkimai

4

5

6
Surengta 12 viešųjų
susirinkimų su
gyventojais

7

8

7

1
3.1.4.4. Organizuoti ir remti
bendrus renginius (susitikimus,
seminarus, konferencijas) su Krašto
apsaugos ir Savanoriškos krašto
apsaugos
struktūromis

2
Švietimo ir sporto skyrius

3
Viktorina „Ką
žinai apie Lietuvos
kariuomenę“,
konkursas „Laisvės
kovų ir kančių
istorija“

4

3.1.4.7. Organizuoti ir remti
kraštotyrinius tyrimus

Kultūros skyrius

Parengta ir išleista
knyga „Raudėnai“
(kraštotyrinės
ekspedicijos
medžiaga)

10000

5
1000

6
2005 m. vasario mėn.
kartu su SKAT
Prisikėlimo apygardos 6ąja rinktine 10-12 klasių
mokiniams organizuota
viktorina ,,Ką žinai apie
Lietuvos kariuomenę?”.
Viktorinos nugalėtojas
dalyvavo
respublikiniame etape.

7

8
1000

Išleisti kraštotyros
leidiniai (lėšos s-bės
biudžeto ir KM Etninės
ir regionų kultūros
rėmimo):
-,,Šiaulių krašto
tyrinėtojai”;

3000

2000

-knyga apie mokytoją ir
poetą Stasį Anglickį
,,Pasaulin žvelgęs
akimis Ventos”.

3000

2500

Kraštotyrinės
medžiagos apie
Raudėnus tvarkymo ir
knygos parengimo
leidybai darbai

4000

8

Švietimo ir sporto skyrius

Respublikinė
jaunųjų
kraštotyrininkų
ekspedicija,
kraštotyrinių darbų
parodakonferencija,
mokyklinių
muziejų apžiūra,
Katalogo apie
rajono mokyklų
muziejų išleidimas

3000

2005 m. rajono jaunieji
kraštotyrininkai
dalyvavo Nacionalinėje
jaunųjų kraštotyrininkų
ekspedicijoje, kurios
baigiamasis renginys –
rajono kraštotyrinių
darbų paroda-konkursas
2005 m. gruodžio
mėnesį. Konkursui
pateikta 34 mokinių ir
mokytojų kraštotyriniai
darbai. 2005 metais 12
rajono bendrojo lavinimo
mokyklų muziejų
dalyvavo šalies mokyklų
apžiūros konkurse.
2005 m. vyko mokymai
Šiaulių rajono mokinių
tarybos nariams
(kiekvieną mėnesį).
Apie tarybos veiklą
nuolat buvo skelbiama
informacija
laikraštyje ,,Mūsų
dienos“.

-

-

6
Rašinio, skirto J.Grušo
103 metinėms paminėti,
konkursas

7

8
350

Įvykdytas S.Anglickio
poezijos konkursas

-

-

Rajono, šalies bei
tarptautinės mokinių,
vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų lengvosios
atletikos, krepšinio,
futbolo, jėgos trikovės,
stalo teniso, šaškių,
karate, radijo, žirginio
sporto, aviamodelizmo,

89631

3.1.5. Skatinti rajono moksleivių ir jaunimo užimtumą.
1
3.1.5.2. Konkursų, olimpiadų ir sporto
varžybų dalyviu bei organizatorių
remimas

2
Švietimo ir sporto skyrius

3
Rašinio, skirto
J.Grušo 103
metinėms
paminėti,
konkursas

4

5
155

S.Anglickio
poezijos konkursas

-

-

Rajono,
respublikos bei
tarptautinės
mokinių, vaikų,
jaunimo ir
suaugusiųjų
lengvosios
atletikos,
krepšinio, futbolo,

90000

9

jėgos trikovės,
stalo teniso, šaškių,
karate, radijo,
žirginio sporto,
aviamodelizmo,
imtynių, bokso
varžybos.
Rajono ir šalies
bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių
„Sportiškiausia
mokykla“ ir
„Sportas ir
aplinka“ konkursai
Šypsokis,
vaikyste“ sporto
šventė
Šviesoforo“
konkursas

Šalies ir rajono
bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių
informatikos,
fizikos, chemijos,
biologijos,
matematikos
olimpiados
Rajono 4 kl.
mokinių
matematikos
olimpiada
Tarptautinis
matematikos
konkursas
„Kengūra“
Teisinių žinių
„Temidė“ ir
„Mokiniai prieš
AIDS“ konkursai

imtynių, bokso
varžybos.

Rajono ir šalies bendrojo
lavinimo mokyklų
mokinių „Sportiškiausia
mokykla“ konkursas

1000

3000

Sporto šventė
„Šypsokis, vaikyste“
Vykdytas saugaus eismo
konkursas
„Šviesoforas“.
Nugalėtojų komanda
dalyvavo zoniniame
etape.

425

500

Organizuota rajono 4 kl.
mokinių matematikos
olimpiada
Įvykdyti Žemaitijos
krašto programuotojų
konkursas ir tarptautinis
matematikos konkursas
„Kengūra“.
Įvykdytas teisinių žinių
konkursas ,,Temidė”,
rajono mokinių
konferencija, skirta
pasaulinei AIDS dienai
pažymėti
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Įvykdytas kūrybinių
darbų konkursas šalies
gimnazistams “Mūzų
šventė”;
Lietuvių kalbos
olimpiada 5-8 klasių
mokiniams;

3.1.5.3. Inicijuoti aktyvų jaunimo ir
moksleivių dalyvavimą moksleivių
užimtumo programose

Švietimo ir sporto skyrius

Gamtotyros žygisstovykla

3.1.5.4. Parengti turimos sporto bazes
atnaujinimo ir optimalaus panaudojimo
planą

Švietimo ir sporto skyrius

3.1.5.7. Parengti projektą Paežerių
dvarui pritaikyti vaikų vasaros poilsio
organizavimui: parengiant vasaros
poilsio
programą, atnaujinant dvaro patalpas.
Parengiant ir skleidžiant informaciją
apie vasaros stovyklas Paežerių dvare

Švietimo ir sporto skyrius

Parengtas išsamus
planas, kuriame
numatytas visų
švietimo įstaigų
sporto bazių
atnaujinimas ir
panaudojimas
Organizuotos
sporto varžybos,
įtraukiant kuo
didesnį dalyvių
skaičių

8000

4000

Tarptautinis epistolinio
rašinio konkursas,
skaitovų konkursas,
filologų konkursas,
anglų kalbos rašinio 9 ir
11 klasių mokiniams
konkursas, Pavasarinė
jaunųjų dailininkų
akademija.
Organizuota gamtotyros
žygis – stovykla
mokinių vasaros
atostogų metu. 5 dienų
stovykloje dalyvavo
184 mokiniai iš 8
bendrojo lavinimo
mokyklų.

1000

100

4000

3500

Planą numatyta parengti
2006 m.

13000

Dvare sporto varžybų
nevyko.
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3.2. tikslas. Kurti rajone visiems prieinamą, efektyviai veikiančią, modernią ikimokyklinio ir
priešmokyklinio, bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo sistemą.
Uždaviniai:
3.2.1. Optimizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklų, plėtoti profilinį mokymą, didinti pakraipų įvairovę
1
3.2.1.3. Inicijuoti bendradarbiavimą
tarp profesinių, pagrindinių,
vidurinių mokyklų (gimnazijų),
papildomo ugdymo įstaigų,
parengiant bendradarbiavimo
planą ir tvarką

2
Švietimo ir sporto skyrius

3
Mokinių ir
mokytojų
kilnojamoji
technologijos
darbų paroda.

4
50

Konferencija
„Geroji darbo
patirtis taikant VA
metodiką“.

100

5

6
Vidurinių mokyklų
mokinių ir mokytojų
kilnojamoji
technologijos darbų
paroda.

7

8

Konferencija „Geroji
darbo patirtis taikant
VA metodiką“ neįvyko

Seminarai
pedagogams apie
ugdymo turinį.

Bendri seminarai
pedagogams apie
ugdymo turinį, pamokų
planavimą, detaliuosius
ugdymo planus.
Dalyvauta rajono
teritorijoje esančių
profesinių mokyklų
Amatų dienose.
Vokiečių kalbų
mokytojų metodinės
dienos Gruzdžių žemės
ūkio ir Kuršėnų
politechnikos
mokyklose.
Seminaras klasių
auklėtojams apie
galimybę pasirinkti
profesijas kartu su
Šiaulių darbo biržos
atstovais.

Sąvadas apie
galimybę įgyti
įvairias profesijas
savivaldybės
teritorijoje
esančiose

Sąvadas neparengtas,
planuojama 2006 m.
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profesinėse
mokyklose

3.2.2. Pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą
1
3.2.2.2. Parengti socialinę atskirti
patiriančių ir socialines rizikos šeimų
ikimokyklinio amžiaus vaikų
pavėžėjimo į
ikimokyklines įstaigas galimybių studiją
ir parengti tvarką

2
Švietimo ir sporto
skyrius/ Savivaldybes
taryba, ikimokyklines
įstaigos.

3
Savivaldybės
tarybos patvirtinta
Švietimo pagalbos
ikimokyklinio
amžiaus vaikams
namuose
organizavimo tvarka

4
-

5
-

6
Priešmokyklinio
amžiaus vaikų
pavežėjimo į ugdymo
įstaigas tvarka
patvirtinta Respublikos
mastu – Švietimo ir
mokslo ministerijos.

3.2.2.3. Įsteigti socialinio
pedagogo etatą Gruzdžių l/d
„Puriena“ ir Kairių l/d „Spindulėlis“.

Švietimo ir sporto skyrius

24400

Neįsteigta. Numatyta
2006 m.

3.2.2.4. Užtikrinti psichologinę pagalbą
Gruzdžių l/d „Puriena“ įsteigiant
papildomą psichologo etatą

Švietimo ir sporto skyrius

Įsteigta socialinio
pedagogo pareigybė
Gruzdžių
lopšelyje/darželyje
„Puriena“ ir Kairių
lopšelyje/darželyje
„Spindulėlis“ (0,5
et.)
Įsteigta psichologo
etatinė pareigybė

16300

Neįsteigta. Numatyta
2006 m.

7

8

3.2.3. Stiprinti ir efektyviau naudoti rajono bendrojo lavinimo mokyklų intelektualinius išteklius ir mokymo infrastruktūrą
3.2.3.1. Sudaryti ugdymo turinio
sklaidos konsultantų rengimo sąlygas,
pedagogus
siunčiant į seminarus, konferencijas,
kitus renginius

Švietimo ir sporto
skyrius

Dalyvavimas
seminaruose ir
konferencijose

Organizuota 119
seminarų
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio,
vidurinio bei specialiojo
ugdymo pedagogams,
12 seminarų mokyklų
direktoriams, jų
pavaduotojams
ugdymui. Mokyklos
tobulinimo programos
„B“ komponento
įgyvendinimui pravesti
24 seminarai (jų
įgyvendinimui lėšas
skyrė Švietimo ir
mokslo ministerija)
Pagal projektus pravesta
12 seminarų

Mokinio
krepšelio
lėšos,
numatytos
mokyklų
biudžete:
134539

17900
5400
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3.2.3.2. Rengti projektus, skatinančius
šiuolaikiškos pedagogų darbo patirties
sklaidą (bendradarbiavimas su kitu
rajonu pedagogais, dalijimasis patirtimi
ir pan.)

Švietimo ir sporto
skyrius

Dalyvavimas
tarptautiniame
projekte Comenius2 „Kaip palengvinti
kelią iš darželio į
mokyklą“

280

Pavenčių vid. m-kla
Voveriškių m-kla
Kuršėnų l/d „Buratinas“

24729
20717
30000

3.3. tikslas. Gerinti rajono bendruomenes sveikatą, socialinę integraciją ir saugumą
Uždaviniai:
3.3.1. Gerinti sveikatos priežiūros ir socialiniu paslaugu kokybę bei prieinamumą ir plėtrą kaimiškose vietovėse
1

2

3

3.3.1.1. Atlikti detalią socialinių
paslaugų poreikio rajone studiją

Socialinių paslaugų
centras

Išvados apie
esamą socialinių
paslaugų būklę ir
naujų poreikį

3.3.1.2. Inicijuoti ir organizuoti socialinį
darbą dirbančių darbuotojų mokymus,
kvalifikacijos kelimo kursus ir pan.

Socialinių paslaugų
centras/ Šiaulių
universiteto
kvalifikacijos
institutas.

Dalyvauti per metus
organizuojamuose
seminaruose,
kursuose

4

5

15 000

6
Atlikta socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtros
poreikio tyrimo
studija, pateiktos
išvados (Atliko
Socialinės paramos
skyrius)
Dalyvauta socialinių darbuotojų
rengimo centro organizuotuose
seminaruose (Vykdė
Socialinės paramos
skyrius)

7

8

15 000

593

2950
(ministerijos
lėšos šalpos
išmokų
administravimui)

13000

-

3.3.2. Skatinti neįgaliųjų integraciją i visuomenę.
3.3.2.1. Įvertinti poreikį ir parengti
sąrašą kultūros, švietimo, sveikatos
įstaigų,
kurias numatoma pritaikyti neįgaliųjų
poreikiams.

Kultūros skyrius

Parengtas kultūros
įstaigų sąrašas,
kurioms yra poreikis
pritaikymui
neįgaliesiems

3.3.2.2. Rengti projektus, skirtus
pritaikyti neįgaliųjų poreikiams sąraše
numatytas
įstaigas, pradedant nuo Pavenčių
vidurines mokyklos, Kuršenų miesto
bibliotekos ir
stambiausiu kultūros centro seniūnijų

Savivaldybės turto
valdymo skyrius

Pavenčių vidurinės
mokyklos fizinės
aplinkos
modernizavimas ir
infrastruktūros
pertvarkymas,
užtikrinat lygias

Parengtas kultūros
įstaigų sąrašas,
kurioms yra poreikis
pritaikymui
neįgaliesiems.
Kultūros c. Meškuičių
filialas pritaikytas
neįgaliųjų poreikiams.
Rajono Kultūros c.
planuojamas pritaikyti
2007m. renovacijos
metu.
117000

966000

Pavenčių vidurinė
mokykla – parengtas
mokyklos fizinės
aplinkos
modernizavimo ir
infrastuktūros
pertvarkymo,
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filialu.

galimybes specialių
poreikių
moksleiviams

3.3.2.12. Organizuoti sporto renginius
neįgaliesiems.

Švietimo ir sporto skyrius

Šaškių, smigio,
šachmatų, vežimėlių
lenktynių, galiūnų,
baudų metimo
varžybos

2000

3.3.2.13. Projektas„ Socialinis neįgaliųjų
sveikatinimas“

Socialinių paslaugų
centras

Neįgaliųjų aprūpintų
slaugos
priemonėmis
skaičius

1524

3.3.2.14. Būsto ir gyvenamosios
aplinkos pritaikymo rajono
neįgaliesiems programa

Socialinių paslaugų
centras

Neįgaliųjų, kuriems
pritaikyta
gyvenamoji aplinka
ir būstas, skaičius

20 000

20 000

užtikrinant lygias
galimybes specialių
poreikių moksleiviams,
techninis projektas*
Organizuotas smigio,
šachmatų, vėžimėlių
lenktynės, galiūnų,
baudų metimo
varžybos. Dalyvauta
apskrities sporto
varžybose.
Įgyvendintas pro –
jektas – pirktos slaugos
priemonės,
kuriomis buvo aprūpinti 26 rajono
neįgalieji (Vykdė
Socialinės paramos
skyrius)
4 neįgaliems asmenims
pritaikyta gyvenamoji
aplinka ir būstas
(Vykdė Socialinės
paramos skyrius)

900

1524

20 000

20 000

3.3.3. Didinti asocialaus elgesio, nusikalstamumo ir narkomanijos prevenciją rajone.
1
3.3.3.5. Rengti projektą, skirtą vykdyti
programą tarp rizikos grupės asmenų:
- Nemokamas cukraus kiekio kraujyje
tikrinimas,
- Nemokamas tikrinimas dėl
tuberkuliozes,
- Apsaugos priemonių (švirkštu ir kt.)
dalijimas.

2
Socialinių paslaugų
centras

3
2005 m. 10-čiai
socialiai remtinų
asmenų apmokėtas
gydymas nuo
priklausomybės
alkoholiui. Šis
projek- tas bus
vykdomas ir toliau.
Projekto dalyscukraus kiekio
kraujyje nustatymas
vykdomas diabeto
klubo „ Venta“,
apsaugos priemonių
(švirkštų ir kt.)
dalijimas –
nepasiteisinusi idėja
ir nebus vykdoma.

4

5

6
15-ai socialiai
remtinų asmenų
apmokėtas gydymas
nuo priklausomybės
alkoholiui Projektas
bus tęsiamas toliau
(Vykdė Socialinės
paramos skyrius.)
Projekto dalys –
cukraus kiekio kraujyje
nustatymas vykdomas
diabeto klubo „Venta“;
apsaugos priemonių
dalijimas- nepasiteisinusi idėja ir nebus
vykdoma

7

8

1176
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3.3.3.7. Inicijuoti ir rengti projektus,
skatinančius vaikų ir paauglių
dalyvavimą
nusikalstamumo, narkomanijos
prevencijos, vasaros užimtumo
programose

Švietimo ir sporto skyrius

Vaikų ir paauglių
nusikalstamumo,
narkomanijos
prevencijos, vasaros
užimtumo programų
konkursai.

50000

53000

Organizuoti Švietimo ir
mokslo ministerijos
finansuojamų Vaikų ir
paauglių
nusikalstamumo
prevencijos ir Vaikų
vasaros užimtumo
programų konkursai.

50000

Vaikų ir paauglių
nusikalstamumo
prevencijos programų
konkursui buvo
pateikta 24 programos,
finansuota – 20
programų

21000

Vaikų vasaros
užimtumo programų
konkursui buvo
pateiktos 24
programos, finansuota
– 20 programos

32 000

3.4. tikslas. Plėtoti sveikatos, socialinę, švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą.
Uždaviniai:
3.4.1. Plėtoti viešąją laisvalaikio, kultūros ir sporto.
1
3.4.1.1. Atlikti savivaldybės kultūros
įstaigų teikiamų paslaugų ir materialinės
būklės analizę ir parengti kultūros centro
filialo, tinklo optimizavimo planą
3.4.1.2. Rengti projektus, skirtus
atnaujinti Kultūros centro seniūnijų
filialų patalpų
materialinę bazę, šilumos ūkį

2
Kultūros skyrius

3
Atlikta analizė,
parengtas planas

4
45000

5

6
Parengtas planas

7
-

Savivaldybės Turto
valdymo skyrius

Meškuičių kultūros
namai – II –o aukšto
patalpų pertvarkymo
techninio projekto
parengimas

20000

Rajono kultūros centro
Meškuičių filialo – II-o
aukšto patalpų
pertvarkymo techninis
projektas planuojamas
parengti 2006 m.**

0**

Bridų kultūros
namai – pastato
atnaujinimo ir
patalpų
perplanavimo
techninio projekto
parengimas

30000

Rajono kultūros centro
Bridų filialo – pastato
atnaujinimo ir patalpų
perplanavimo techninis
projektas planuojamas
parengti 2006 m.**

0**

8
-
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3.4.1.3. Rengti ir teikti projektus, skirtus
atnaujinti šių rajono bibliotekų pastatus
ir materialinę bazę:
- Rajono viešoji biblioteka Kuršėnuose
- Gruzdžiu filialas.
- Meškuičių filialas.
- Raudėnų filialas.

Turto valdymo sk.

Ginkūnų kultūros
patalpos – šildymo
sistemos įrengimas

20000

Rajono kultūros centro
Ginkūnų filialo –
įrengta šildymo sistema

20000

Gruzdžių kultūros
patalpos – naujų
patalpų įrengimas
(užbaigimas)

120000

Įrengtos naujos Rajono
kultūros centro
Gruzdžių filialo
patalpos

115000

Rajono viešoji
biblioteka
Kuršėnuose –
bibliotekos
techninio projekto
parengimas

45000

Rajono viešoji
biblioteka Kuršėnuose
– atlikta pastato
ekspertizė, techninis
projektas planuojamas
parengti 2006 m. **

6000**

Rajono viešosios
bibliotekos Ginkūnų
filialas – naujų
patalpų įrengimas

100000

Rajono viešosios
bibliotekos Ginkūnų
filialas – įrengtos
naujos patalpos

177000

3.4.2. Gerinti švietimo infrastruktūrą.
1
3.4.2.1. Parengti švietimo įstaigų pastatų
išplėtimo ir modernizavimo galimybių
studiją, atliekant pastatų energetinį
auditą, konstrukcijų įvertinimą bei
plėtros pagrindimą

2
Savivaldybės turto
valdymo skyrius/švietimo
ir sporto skyrius

3
Gruzdžių vidurinė
mokykla –
energetinio audito
parengimas

Aukštelkės
pagrindinė mokykla
– pastato
atnaujinimo ir
išplėtimo techninių
projektų parengimas

4
10000

80000

5

6
Gruzdžių vidurinė
mokykla – energetinis
auditas
neparengtas***

Aukštelkės pagrindinė
mokykla – rekonstruoti
lauko sanitariniai
mazgai

7
0***

106000

8
0***

51000
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Kairių vaikų darželis
– energetinio audito
parengimas
Kuršėnų miesto
lopšelis – darželis –
energetinio audito
parengimas
3.4.2.2. Išplėsti ir modernizuoti švietimo
įstaigų pastatus.

Savivaldybes turto
valdymo skyrius.

10000
10000

Raudėnų pagrindinė
mokykla - mokyklos
rekonstravimas ir
išplėtimas

330000

Bazilionų
pagrindinė mok. –
katilinės
rekonstravimas

100000

Voveriškių pagrindė
mokykla – pastato
atnaujinimas,
valgyklos įrengimas
(darželio pastatas)

250000

Kuršėnų kūrybos
namai – pastato
atnaujinimas (langų
ir lauko durų
pakeitimas PVC)

80000

1000000

Aukštelkės
pagrindinė mokykla
– parengtas pastato
atnaujinimo ir
išplėtimo investicijų
projektas, techninis
projektas
planuojamas
parengti 2006 m.**

5000**

Šilėnų pagrindinė mkla pakeisti langai ir
lauko durys PVC,
įrengti sanitariniai
mazgai

301000

Kairių vaikų darželis –
energetinis auditas
neparengtas***
Kuršėnų miesto
lopšelis-darželis
,,Nykštukas“ –
energetinis auditas
neparengtas***
Raudėnų pagrindinė
mokykla – buvo
vykdomas mokyklos
rekonstravimas ir
išplėtimas
Bazilionų pagrindinė
mokykla –
įrengta
suskystintų dujų
katilinė
Voveriškių pagrindinė
mokykla –
rekonstruotas ir
perplanuotas
pastatas (darželio
pastatas)
Kuršėnų kūrybos
namai – atnaujintas
pastatas (pakeisti
langai ir lauko durys
PVC)

0***

100000

0***

359000

1000000

229000

332000

55000
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3.4.2.3. Aprūpinti švietimo
įstaigas šiuolaikiniu sporto
inventoriumi ir būtina įranga,
reikalinga moksleiviu ir
jaunimo poreikiams tenkinti.

Švietimo ir sporto skyrius

3.4.2.4. Atnaujinti 19- os
mokyklų sporto aikštynus

Švietimo ir sporto
skyrius

Nupirktas
inventoriaus:
krepšinio, futbolo,
tinklinio kamuoliai,
gimnastikos
paklotai, sportinė
apranga ir avalynė,
lengvosios atletikos
įranga
Kuršėnų Stasio
Anglickio
pagrindinės
mokyklos
universalios
dirbtinės dangos
aikštelė

15000

60000

Kužių vidurinės ir
Gilvyčių
pagrindinės
mokyklų krepšinio
aikštelės

Kuršėnų Daugėlių
vidurinės ir Raudėnų
pagrindinės
mokyklų stadionai

Bendrojo
lavinimo
mokyklos,
sporto
klubai aprūpinti sporto
inventoriumi ir įranga

60000

2000

2000

Įrengta Kuršėnų St.
Anglickio pagrindinėje
mokykloje universali
dirbtinės dangos
aikštelė

9918

100420

Kužių vidurinėje
mokykloje
suremontuoti ir
nudažyti krepšinio
stovai ir skydai.
Atnaujinti Gilvyčių
pagrindinės mokyklos
krepšinio aikštelę
atsisakyta dėl neatliktų
paruošiamųjų darbų
Atnaujintas Kuršėnų
Daugėlių vidurinės
mokyklos stadionas

41423

460

1790

Raudėnų pagrindinės
mokyklos stadiono
atnaujinimo atsisakyta
dėl naujos sporto salės
statybos, nesutvarkytos
aplinkos prie stadiono.

3.4.3. Renovuoti ir reorganizuoti sveikatos infrastruktūrą
1
3.4.3.1. Parengti ir įgyvendinti projektą
VšĮ Kuršėnų ligoninės pastatų
renovacijai, rekonstrukcijai ir
medicininės aparatūros atnaujinimui.

2
Savivaldybės gydytojas

3
Pakeisti ligoninės
pagrindinio pastato
langai, nudažytas
pastatas, įsigyta
medicininė įranga

4
140 000

5

6
Pakeisti ligoninės
pagrindinio pastato
langai, įsigyta
medicininė įranga,
atremontuotas
administracinio pastato
stogas

7
140 000

8
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3.4.3.2. Parengti ir įgyvendinti projektą,
skirtą Šiaulių rajono Pirminės sveikatos
priežiūros centro pastatų renovacijai,
rekonstrukcijai, vidaus patalpų remontui
ir medicininės įrangos atnaujinimui.

Savivaldybės gydytojas

3.4.3.4. Parengti ir įgyvendinti projektą
VšĮ Gruzdžių ambulatorijos pastato ir
medicinos aparatūros atnaujinimui.

Savivaldybės gydytojas

Atremontuotos
Meškuičių
palaikomojo
gydymo ir slaugos
ligoninės patalpos,
Šakynos
ambulatorija,
Gilaičių medicinos
punktas,
administracinio
pastato stogas,
įsigyta medicininė
įranga
Atlikta pagrindinio
pastato renovacija,
atremontuotos
ambulatorijos
patalpos

110 000

Atremontuotos
Meškuičių palaikomojo
gydymo ir slaugos
ligoninės patalpos,
Šakynos ambulatorija,
Gilaičių medicinos
punktas,
administracinio pastato
stogas, įsigyta
medicininė įranga

110 000

20 000

Atlikti pagrind. pastato
renovacijos darbai,
atremontuotos
ambulatorijos patalpos

20 000

4.1 tikslas. Užtikrinti patogu ir saugu susisiekimą su Šiaulių miestu ir rajono teritorijoje.
Uždaviniai:
4.1.1. Sukurti detalu rajono transporto infrastruktūros plėtros planą
1

2

3

4.1.1.1. Parengti Šiaulių rajono
bendrąjį planą

Architektūros ir
urbanistikos skyrius.

Parengta dalis
bendrojo plano

4.1.1.3. Parengti esamos
infrastruktūros analizę ir atlikti
inventorizaciją

Turto valdymo sk.

Vietinių kelių ir
gatvių
inventorizacija

4.1.1.4. Parengti GIS sistemą

Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Informatikos skyrius

Parengta GIS
sistema

Savivaldybės turto
valdymo skyrius.

Rengiama
galimybių studija

4

5

134000
200000

-

6

Parengta dalis
bendrojo plano

-

Vykdyta vietinių kelių
ir gatvių
inventorizacija

7

8

134000
275000

Parengta dalis GIS
sistemos

4.1.2. Gerinti rajono kelių būklę
4.1.2.1. Parengti Kuršėnų miesto,
miestelių ir kaimų gatvių gerinimo
studiją ir planą.

200000

Pradėta rengti Šiaulių
rajono Kuršėnų miesto,
miestelių ir kaimų
gatvių gerinimo
galimybių studija*

63000
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4.2.1. Gerinti gatvių, ir daugiabučiu kiemu būklę Kuršėnų mieste ir kituose rajono miesteliuose ir kaimuose
1
4.2.1.2. Rekonstruoti Kuršėnų m.
daugiabučių namų kiemus pagal
parengtą planą

2
Savivaldybės turto
valdymo skyrius.

4.2.1.3. Parengti ir įgyvendinti Šiaulių
rajono gatvių apšvietimo
pertvarkymo ir išplėtimo planą.

Savivaldybės turto
valdymo skyrius.

3
Rekonstruoti
Kuršėnų m.
daugiabučių namų
kiemus pagal
parengtą planą
Parengtas ir
įgyvendintas
Šiaulių rajono
gatvių apšvietimo
pertvarkymo ir
išplėtimo planas.

4

Šilėnų gyvenvietė:
šilumos ūkio
rekonstrukcija:
dujinės katilinės
statyba, šiluminių
mazgų ir šiluminių
lauko tinklų
rekonstravimas
(užbaigimas)

150000

5

6
Rekonstruota dalis
Kuršėnų m.
daugiabučių namų
kiemų

7
100000

Rekonstruotas Kuršėnų
miesto gatvių
apšvietimas

70000

8

4.2.3. Modernizuoti energetikos sistemą
4.2.3.6. Atnaujinti Šilėnų
gyvenvietės ir Kuršėnų miesto šilumos
ūkį.

Turto valdymo sk.

Užbaigta katilinės
rekonstrukcija Šilėnų
gyvenvietėje

145000

4.2.4. Plėtoti vandenvalos ir vandentiekis tinklą
4.2.4.1. Įgyvendinti LielupėsVentos upių baseino
vandentvarkos projektą.

Rajono ekologas/ Turto
valdymo sk.

Rajono ekologas
2005 m. bus
parengta pirmo
paketo Galimybių
studijos priemonių
planas

Parengtas Ventos –
Lielupės upių baseino I
paketo priemonių
planas

Iš Sanglaudos
fondo lėšų
(APVA
įgyvendintojas)
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Turto valdymo sk.
Ginkūnų gyvenvietė
– gyvenvietės
vandentiekio
sistemos
prijungimas prie
miesto tinklų
Meškuičių
gyvenvietė –
kanalizacijos tinklų
išplėtimas

4.2.4.2. Atlikti mažųjų rajono
kaimų (iki 500 gyventoju)
vandentvarkos analizę ir
parengti pertvarkymo projektą.

4.2.4.4. Atlikti Kuršėnų miesto, rajono
seniūnijų centrų lietaus kanalizacijos
tinklų
analizę ir parengti šių tinklų
rekonstravimo bei įrengimo planą.

350000

250000

Turto valdymo sk.

Sauginių gyvenvietė
– kanalizacijos
tinklų rekonstravimo
ir išplėtimo bei
valymo įrenginių
statybos techninio
projekto parengimas

66000

Rajono ekologas,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius

Paruošta ir pateikta
paraiška dėl
Pakumulšių,
Varputėnų,
Sauginių, Žadžiūnų
vandentvarkos
techninių projektų
ruošimas

400000

Rajono ekologas

Įvykdyta Kuršėnų
miesto lietaus
kanalizacijos tinklų
analizė, šių tinklų
rekonstravimo bei
įrengimo plano
ruošimas

Prisidėjimas
nepiniginiu
indėliu

Ginkūnų gyvenvietė –
gyvenvietės
vandentiekio sistema
prijungta prie miesto
tinklų
Meškuičių gyvenvietė
– užbaigtas
kanalizacijos tinklų
išplėtimas
Gruzdžių mstl. –
išplėsti kanalizacijos
tinklai
Kuršėnų m. - išplėsti
kanalizacijos
tinklai
Gruzdžių mstl. –
rekonstruoti valymo
įrenginiai

483000

Techninis projektas
kanalizacijos tinklų
išplėtimui ir
rekonstravimui
neparengtas

0****

73000

75000

81000
106000

Paruošta, pateikta
paraiška bei gautas
patvirtintas
finansavimas iš
INTERREG III A
programos dėl
Pakumulšių,
Varputėnų, Sauginių,
Žadžiūnų
vandentvarkos
techninių projektų
ruošimas
Parengtas plano
projektas

Techniniai
projektai pagal
planą rengiami
2006 m.

48380

22

4.2.5. Tobulinti ir efektyvinti atlieku tvarkymo sistemą
1
4.2.5.1. Organizuoti atliekų tvarkymą
pagal Šiaulių rajono savivaldybes
atliekų tvarkymo sistemos
organizavimo,
plėtojimo ir eksploatavimo taisykles ir
Šiaulių rajono atliekų tvarkymo planą.

2
Rajono ekologas

3
Parengtas regiono
atliekų tvarkymo
planas

4

5

6
Parengtas regiono
atliekų tvarkymo planas,
įsigytas papildomas
konteinerių kiekis

7
37000

8
Papildomas
finansavimas
vykdant Šiaulių
regiono atliekų
tvarkymo
projektą

4.2.6. Mažinti aplinkos užterštumą rajone
4.2.6.3. Nustatyti ir ištirti
rajono užterštas teritorijas

Rajono ekologas

Atlikta sąvartynų ,
šiukšlynų
inventorizacija

Atlikta užterštų
teritorijų
inventorizacija

2360

PASTABOS:
* Projektai įgyvendinami pagal paramos sutartis ir įgyvendinimo grafikus.
** Dėl nepakankamo finansavimo 2005 m. projektai bus įgyvendinami 2006 m.
*** Kadangi ES struktūrinių fondų lėšos energijos taupymo projektams pilnai panaudotos, todėl šiuo metu atlikti energetinius auditus netikslinga. Energetiniai auditai yra netinkami, jei jų
ataskaitose naudojama pasenusi informacija. Auditus tikslinga atlikti patvirtinus ES struktūrinių fondų biudžetą ir žinant šių fondų naudojimo ir paskirstymo tvarką.
**** Projektus numatoma rengti iš kitų programų lėšų.

Informaciją pateikė:
Algirdas Baikauskas
Audrius Dešrius
Antanas Bezaras
Alfredas Budrys
Algimantas Jukna
Valė Jurašienė
Tatjana Plukienė
Algirdas- Jonas Vertelis
Irena Simanauskenė
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