2003-2013 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO

2006 M. ĮVYKDYMO ATASKAITA
2007 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

1.1.2. Sukurti rajono verslo
informacinę sistemą (rajono įmonių
veikla, pastatų kainos, laisvi žemės
sklypai, investicijų žemėlapis anglų ir
lietuvių kalbomis ir t.t.)
1.1.1.3. Nuolat rengti ir rajono
žiniasklaidoje periodiškai skelbti
informaciją apie rajone esančius
privatizuojamus ir parduodamus objektus

Planuota 2006 metais
2006 metais įvykdyta
Lėšų poreikis, Lt
Rezultatas
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės
Kiti šaltiniai
Savivaldybės
Kiti
lėšos
lėšos
3
4
5
6
7
8
PASIEKTA 2004 m. Buvo sudarytos galimybes kaupti ir publikuoti informaciją savivaldybės administracijos interneto
svetainėje. Esant mažam informacijos kiekiui buvo netikslinga kurti sudėtingą informacinę sistemą. Esamą informacijos
kiekį savivaldybės administracijos interneto svetainė leidžia pateikti vartotojui pakankamai tiksliai ir suprantamai,
nenaudojant atskirų informacinių sistemų.

Atsakingas už įgyvendinimą Rezultatas

2

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/
Informatikos skyrius,
Savivaldybės turto
valdymo skyrius
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/
Informacijos tarnyba,
Turto valdymo skyrius

Parengti informaciniai
pranešimai

Privatizuojamų objektų
nebuvo, todėl žiniasklaidai
informacija nebuvo
rengiama.

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

5

6
Surengti ir įvykdyti 21
mokymai

7
14265

8
20927

1.1.2.3. Sukurti duomenų bazę savivaldybės Ekonomikos ir verslo plėtros PASIEKTA. 2003 m. sukurta duomenų bazė ir jos
interneto puslapyje, rinkti ir teikti
skyrius/ Darbo birža, Verslo atnaujinimo sistema.
informaciją apie paklausiausias specialybes, informacijos centras
specialistų poreikį rajone, vykstančius
kursus, seminarus visoje Šiaulių apskrityje
ir Lietuvoje

1.1.3. Skatinti bendradarbiavimą tarp rajono ir miesto verslo struktūrų, ūkininkų, vietos valdžios, mokslo įstaigų.
1

2

3

4

5

6

7

8

1

1.1.3.1 Parengti įstaigų bendradarbiavimo Informacijos tarnyba/
planą, kuriame butų numatytos priemonės, administracija
kaip į rajono valdymą įtraukti įvairias
įtakos grupes

Neplanuota

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
Neplanuota

1.2.1.2. Paruošti ir išleisti informacinius
leidinius apie lankytinas vietas

Kultūros skyrius

Išleista knyga
,,Raudėnų kraštas”

Vyr. specialistas (turizmui)

Išleistas leidinys apie 3000
lankytinas vietas
(5000 vnt. tiražu)

Vyr. specialistas (turizmui)

Išleista 3000 egz.
leidinių

1.2.1.3. Rengti ir išleisti informacinius
leidinius apie turizmo paslaugų teikėjus
Šiaulių rajone

4

8 000

5

6

7

8

10 tūkst.
Parengtas knygos
10000 Lt
Iš projektų
„Raudėnų kraštas
rėmimo fondų maketas“
LRKM etninės
kultūros
rėmimo fondo ir
Šiaulių rajono
kraštotyros
draugijos lėšos
Išleistas informacinis
2515
leidinys ,,Saulės kraštas“.
Leistas kartu su apskritim.
Išleistas informacinis
lankstinukas apie Kryžių
kalną. 5000 egz.

4000

1000 (iš
turizmo
paslaugų
teikėjų)

Paruoštas informacinio
leidinio projektas, leidinys
išeis 2007 m

1.2.2. Gerinti esamą turizmo infrastruktūrą rajone, kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus, ypatingą dėmesį
skiriant Kryžių kalnui ir Kurtuvėnų regioniniam parkui.
1

2

3

4

5

6

7

8

2

1.2.2.1. Parengti ir įgyvendinti projektą
Jurgaičių, Domantų piliakalnio („Kryžių
kalno“) sutvarkymui

Kultūros skyrius

Sutvarkyti Kryžių
13000
kalno paminklinę
teritoriją, sustabdyti
eroziją kalno
prieigose, restauruoti
pagrindinius laiptus ir
įrengti apžiūros taką

77000
Kultūros
paveldo
departamen-to

Turto valdymo skyrius

Turizmo informacinio
centro ir prekyvietės
pastatų statyba,
inžinerinės
infrastruktūros
sutvarkymas,
automobilių
stovėjimo aikštelės ir
priėjimo tako prie
Kryžių kalno
įrengimas

1844000
(Valstybės
lėšos)
1237000 (ES
fondai)

1.2.2.2. Parengti ir įgyvendinti Kurtuvėnų Kultūros skyrius
dvaro sodybos atkūrimo ir pritaikymo
visuomenes poreikiams projektą
“Kurtuvėnai baroko kelyje”

Įgyvendintas
30000
projektas ,,Kurtuvėnų
dvaro sodybos parko
atkūrimas ir
pritaikymas
lankymui” ir atlikti
istoriniai
archeologiniai
tyrimai,
hidrosistemos,
kroketo aikštelės
atkūrimo darbai,
rekonstruoti parko
keliai ir takai

Piliakalnio apsaugos
techninių priemonių
įrengimo darbai:
sutvarkyta Kryžių kalno
paminklinė teritorija,
sustabdyta erozija kalno
prieigose, restauruoti
pagrindiniai laiptai,
įrengtas apžiūros takas

12324

Nepilnai užbaigta turizmo 44000
informacinio centro ir
prekyvietės pastatų statyba
(dėl nepakankamo
finansavimo), statybą
numatoma baigti2007
metais. Inžinerinės
infrastruktūros sutvarkymo
ir automobilių stovėjimo
aikštelės įrengimo darbai
bus vykdomi 2007 metais
pagal Paramos sutartyje
numatytą grafiką.
750000
Nusausinta kempingo
VIP
teritorija – 0,5 ha;
450 tūkst.
įrengti parko bei parkingo
LR susisiekimo apšvietimo tinklai –0,3
ministerijos
km, 14 gatvės šviestuvų;
tikslinio
įrengtos požeminės
finansavimo
kabelinės linijos svirno,
lėšos parko
kempingo, renginių vietos
keliams ir
elektros tiekimui- 0,8 km;
takams
įrengta privažiavimo kelių
rekonstruoti
prie svirno-3260 kv. m.;
išvalyta kūdra sode- 243
kub.m.; įrengta kroketo
aikštelė- 800 kv.m.;
įrengta nuotekų sistema
kempinge- 7 prisijungimo
taškai;
įrengtas vandentiekis
kempinge – 150 m

77000

1843000

Kurtuvėnų dvaro svirno atkūrimas,
Kurtuvėnų bažnyčios restauravimas,

3

bažnyčios rūsių restauravimas .

Mažojo rūsio
restauravimo
20000
užbaigimas ir didžiojo
rūsio restauravimo
darbų pradžia

50000
KPD
6 000
KSRF

Radinių restauravimas
Viešosios infrastruktūros plėtra Kurtuvėnų
dvaro sodyboje
1.2.2.3. Restauruoti ir pritaikyti muziejui ir Kultūros skyrius
amatų centrui su šios krypties
švietėjiška ir verslo mokymo
veikla Kuršenų dvaro rūmų pastatą

1.2.2.4. Parengti projektą, skirtą sutvarkyti Kultūros skyrius
ir pritaikyti tarptautiniam jaunimo centrui
Paežerių dvaro sodybą.
1.2.2.5. Įkurti Gruzdžių-Dargaičių istorinį Ekonomikos ir verslo plėtros
draustinį ir Dargaičių kaime įrengti
sk./ Gruzdžių seniūnas,
etnografinę ekspoziciją
Dargaičių kaimo b-nė,
Kultūros skyrius
Dargaičų monografijos leidyba

1.2.2.6. Parengti teritorinio planavimo
studiją turizmo ir poilsio infrastruktūrai
1.2.2.7. Įvertinti kultūros paveldo objektų
būklę ir parengti jų atnaujinimo/

Tęstiniai darbai
20000
projekto
įgyvendinimuiinvesticijų paieška,
galimybių studijos,
projekto NPR fondui
rengimas
Projektas neplanuojamas. Numatomi Parko tvarkymo darbai
(įvažiavimo ir liepų alėjos tvarkymas)

Kultūros skyrius
10000
Išleista monografija
,,Dargaičiai” bus
pristatyta kaimo
bendruomenei ir
visuomenei,
platinama Dargaičių
etnografiniame kaime
ekskursijų dalyviams
(Lankytojų sk. iki
1000)

Parengta paraiška ir
pateikta finansinei
Lietuvos Respublikos ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų fondo
paramai gauti

21900

Parko tvarkymo darbai
(įvažiavimo ir liepų alėjos
tvarkymas).

Atlikta talkos būdu
20000 Iš
Tęstiniai darbai: leidinio 10000
projektų
,,Dargaičiai” parengiamieji
rėmimo fondų spaudos darbai
(9 tūkst Etninės
kultūros
rėmimo fondo,
11 KSRF)

-

9000

Architektūros ir urbanistikos Neplanuojama.
skyrius
Dėl lėšų trūkumo bei nėra tikslinga, kol nepabaigtas rengti
Šiaulių rajono bendrasis planas (planuojama baigti 2007-1215)
Kultūros skyrius/
Kultūros skyrius
5000
Dvarų (dviejų) paveldo
Lėšos neskirtos.
Turto
Įvertinta dvarų
būklė užfiksuota kultūros Darbai vykdomi

4

panaudojimo planą.

valdymo skyrius,
seniūnai.

paveldo būklė,
Parengta 2007 metų
paveldo objektų
tvarkybos darbų
programa

paveldo objektų
stebėsenos aktuose ir
fotofiksacijoje.

kultūros paveldo
specialistų

Parengta 2007 metų
paveldo objektų tvarkybos
ir kitų išsaugojimo darbų
programa ir pateikta
Kultūros paveldo
departamentui

(Tai dalis ilgalaikės
programos, kuri
vykdoma kiekvienais
metais)
1.2.2.8. Parengti projektą, skirtą atlikti
Gruzdžių dvaro sodybos mokslinius
tyrimus, renovuoti Gruzdžių dvaro
pastatus ir remiantis moksliniais tyrimais
parengti programą “Gruzdžiu dvaras –
Šiaures Lietuvos kultūros
centras”.

Kultūros vertybių
apsaugos
departamentas/
ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius,
Gruzdžių žemes ūkio
mokykla, Kultūros
skyrius.

Parengti
1500
priešprojektiniai
tyrimai planuojamam
projektui ,,Gruzdžių
dvaras-Šiaurės
Lietuvos kultūros
centras”

Tyrimai neatlikti. Neskirta
lėšų , nes rengiamasi
valstybei priklausančio
turto privatizavimui.
Gruzdžių žemės ūkio
mokykla pateikė prašymą
dėl dvaro sodybos pastatų
ir žemės perdavimo
Valstybės turto fondui.

1.2.2.9. Parengti ir įgyvendinti rajono kelių
ženklinimo ir nuorodų planą
1.2.2.11. Parengti turistinį pažintinį
maršrutą po Šiaulių rajoną, įtraukiant
žinomas vietoves ir ekspozicijas

Turto valdymo skyrius/
Neplanuota
seniūnai
Kultūros skyrius/ rajono
Kultūros skyrius
Turizmo informacijos
PASIEKTA PRIEMONĖ 2005 m.
centras, Šiaulių rajono ir
miesto bei Lietuvos turistinės
organizacijos, seniūnijos,
Šiaulių miesto turizmo
informacijos centras,
Kurtuvėnų regioninio parko
direkcija, vyr. specialistas
Vyr. specialsitas
1000
(turizmui)
(turizmui)

Sukurtas 1 pažintinis
maršrutas, leidinys išeis
2007 m

Sukurtas 1 pažintinis
maršrutas

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, vyr. specialistas
(turizmui)

3
Vyr. specialistas
(turizmui)
Pateikta informacija
leidiniuose

4
3000

5
500

6
Parengtas informacijos
išleidimo projektas, kuris
bus išleistas 2007 metais

7

8

5

1.2.3.2. Parengti tvarką, kaip atleisti nuo
žemės ir žemės mokesčio kaimo turizmo
sodybų savininkus
1.2.3.3. Rengti projektus dėl
mokymų verslininkams, užsiimantiems ar
ketinantiems užsiimti kaimo turizmo verslu

Ekonomikos ir verslo plėtros Neplanuota
skyrius, Finansų skyrius
9 vnt. konsultacijų
(9 val.)
46 vnt. paklausimų
(8,75 val. )

Ekonomikos ir verslo plėtros Verslo informacijos
centras
skyrius, vyr. specialistas
Esant poreikiui
(turizmui)
suteiktos
konsultacijos

1629

1.3. tikslas. Gerinti ekonomines veiklos sąlygas rajone.
Uždaviniai:
1.3.3. Skatinti informaciniu technologijų plėtrą rajono verslo įstaigose ir kitose organizacijose.
1
2
1.3.3.2. Parengti ir palaipsniui įgyvendinti Informacijos skyrius,
informacinių technologijų (IT) plėtros planą Informatikos skyrius/
iš savivaldybes biudžeto išlaikomose
Ekonomikos ir verslo
įstaigose, numatant IT infrastruktūros
plėtros skyrius.
plėtros prioritetus, priemones interneto
skvarbos ir naudojimo didinimui.

3
Informatikos skyrius
Parengtas visų rajono
švietimo įstaigų
kompiuterinės įrangos
aprūpinimo ir
internetinio ryšio
užtikrinimo planas

1.3.3.3. Naujausių informacinių
technologijų priemonių pagalba sukurti
savivaldybėje duomenų tvarkymo
informacines sistemas, padedančias
pagerinti savivaldybės valdymą
(elektroninė gyventojų aptarnavimo
sistema)

PASIEKTA 2004 M.

Informatikos skyrius

4

5

6
Informatikos skyrius
Parengtas rajono švietimo
įstaigų kompiuterinės
įrangos aprūpinimo ir
priežiūros planas
(Sudarytos preliminarios
sutartys su paslaugų
tiekėjais). Internetinio
ryšio užtikrinimui
įvykdytas paslaugos
pirkimo konkursas,
pasirašyta paslaugos
tiekimo sutartis.
Informatikos skyrius
Įrengta interneto prieiga
Šiaulių rajono
savivaldybės viešosios
bibliotekos Šakynos ir
Ginkūnų filialuose

7

8

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

1.3.4. Efektyvinti esamas ir kurti naujas rajono verslo ir žemes ūkio paramos priemones.
1
2
1.3.4.1. Inicijuoti ir remti projektus, skirtus Ekonomikos ir
tobulinti ūkio subjektų gebėjimus rengti ir verslo plėtros
valdyti projektus bei pasiruošti integracijai į skyrius/ Verslo
ES
informacijos
centras,Verslininkų
asociacija, NVO.

3
Neplanuota, neaktualu

1.3.5. Kurti verslui palankią infrastruktūrą formuojant ūkinei veiklai tinkamas teritorijas..
1

2

3

6

1.3.5.1. 20 ha sklypą Kuršėnų miesto
prieigose parengti pramonės ir verslo
įmonių statybai, nutiesiant kelius, įrengiant
komunikacijas.

Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius/ Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Neplanuota

1.4. tikslas. Gerinti rajono valdymą, didinant savivaldybės administracijos ir kitų viešojo
administravimo institucijų gebėjimus.
Uždaviniai
1.4.1. Kelti savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų gebėjimus, atsižvelgiant į ES reikalavimus
1
2
3
4
1.4.1.1. Sukurti strateginio plėtros plano
Ekonomikos ir verslo plėtros Neplanuota (vykdymas perkeltas į 2007 metus)
įgyvendinimo ir priežiūros sistemą,
skyrius
numatant atsakingus asmenis ir strateginio
plėtros plano koregavimo ir papildymo
tvarką
1.4.1.3. Įsteigti strateginio planavimo
Administracijos direktorius Neplanuota,
specialisto etatą
nebeaktualu

5

6

7

8

6

7

8

7

8

1.4.2. Kelti viešųjų paslaugų, teikiamų bendruomenei, kokybę
1
1.4.2.1. Sukurti bendrą informavimo
sistemą, padedančią įgyvendinti „vieno
langelio“ principą
1.4.2.2. Rengti gyventojų
apklausas rajono valdymui aktualiais
klausimais.
1.4.2.3. Rengti savivaldybės
veiklos metinę ataskaitą ir pristatyti ją
viešajame susirinkime.

2
Informacijos tarnyba,
Informatikos skyrius
Seniūnijos
Meras

3
4
5
Informatikos skyrius
PASIEKTA. Elektroninis variantas veikia nuo 2005 m. I
ketv.
Vykdoma seniūnijose
individualiai (esant
poreikiui)
Parengta metinė
veiklos ataskaita

Parengta metinė veiklos
ataskaita

2.1. tikslas. Kelti ūkininkų gebėjimus dirbti integracijos i ES sąlygomis.
Uždaviniai:
2.2. tikslas. Spartinti ūkių kooperaciją ir specializaciją.
Uždaviniai
2.2.1. Kurti palankias sąlygas smulkiu ūkių kooperacijai ir skatinti specializuotu ūkių kūrimą.
1
2.2.1.1. Sudaryti sąlygas
smulkių ūkių kooperacijos ir
specializuotų ūkių patirties sklaidai

2
Žemes ūkio skyrius/
seniūnai,
Informacijos skyrius.

3
Surengtas 1
susitikimas
specializuotame
ūkyje;
3 straipsniai vietinėje
spaudoje

4
4000

5

6
Žemės ūkio skyrius
2340
Padengtos 4 ūkininkams
dalykinės kelionės –
seminaro „Šiaurės Italijos
smulkiųjų ūkių darbo
specifika bei patirtis“

7

išlaidos į Šiaurės Italiją.
Taip pat buvo surengtas
susitikimas Italijos
specializuotame ūkyje
auginančiame obuolius,
persikus, vyšnias iš kurių
ūkyje gamina sidrą.
Seminare bei
specializuotame ūkyje
dalyvavo 5 ūkininkai.
Vietinėje spaudoje
straipsnių parengta
nebuvo, kadangi visa
reikalinga informacija
buvo pateikiama per
ūkininkų kas mėnesį
vykstančius susirinkimus.

2.3. tikslas. Skatinti ekologiškų ūkių kūrimą ir plėtrą.
Uždaviniai
2.3.1. Diegti ekologiškai švarią žemdirbystę.
1
2.3.1.1. Organizuoti mokymus, teikti
informaciją ūkininkams, norintiems
ekologiškai ūkininkauti.

2
Žemes ūkio skyrius/
Verslo informacijos
centras, Šiaulių
rajono konsultavimo
biuras

3
Surengtas 1 mokymas

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

Rajono taryba/
Žemes ūkio skyrius.

Per 2006 m. I pusmetį
kartu su Finansų
skyriumi parengta
tvarka dėl sertifikuotų
ūkių atleidimo nuo
žemės ir žemės
nuomos mokesčių ir
pateikta Tarybai

4

5

6
Žemės ūkio skyrius
Mokymų surengta nebuvo,
tačiau inicijuota 12 žemės
ūkio subjektų KPP
priemonės „Agrarinė
aplinkosauga“
pasinaudojimo galimybė,
kompensuota 10
ekologinių ūkių
sertifikavimo mokestis
Žemės ūkio skyrius
206-09-28
Tarybos
sprendimu
Nr.T-257
patvirtinti Kaimo rėmimo
programos nuostatai, 8.12
punktas
„Kompensuoti
ekologinio ūkio sumokėtą
žemės
mokestį“
.
Sumokėtas
mokestis

7

8

8

kompensuojamas
100
procentu. Dalyvavo 28
ekologiškų
produktų
pardavėjai.
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.

3095
Žemės ūkio skyrius
Surengta ekologinių žemės
ūkio produktų mugė
Šiaulių mieste, kurios
metu išsiaiškinta
ekologinių produktų
poreikis rinkoje.

Surengti 2 susitikimai

2.3.2. Sudaryti palankias sąlygas ekologinei produkcijai realizuoti Šiaulių mieste.
1
2
3
2.3.2.1. Rengti ir teikti informaciją apie
ekologiškai švarią produkciją.

Informacijos skyrius/
ekologiniai ūkiai.

2 straipsniai
vietinėje spaudoje

2.3.2.2. Tarpininkauti surandant
galimybę ekologiškų ūkių savininkams
realizuoti
savo produkciją Šiaulių rajono, miesto ir
kitu rajonu parduotuvėse ir turguose.
2.3.2.3. Ieškoti galimybių teikti
finansinę paramą sertifikuojant
ekologiškus ūkius

Žemes ūkio skyrius/
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius,
verslininku
asociacija.
Žemės ūkio skyrius/
taryba

Neplanuota

2.3.2.3. Ieškoti galimybių teikti
finansinę paramą sertifikuojant
ekologiškus ūkius

Žemės ūkio skyrius/
taryba

4

5

2000

PASIEKTA. Parengta finansinės paramos suteikimo tvarka
ekologiškiems ūkiams – parengtas ir patvirtintas 2005 m.
liepos 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas
Nr. T-223 „Dėl Šiaulių rajono kaimo rėmimo programos
nuostatų patvirtinimo“.
Paremtų ekologinių Iki 5000
ūkių skaičius per
metus (3 vnt.)

6

7

Straipsnių spaudoje
parengta nebuvo,
kadangi visa reikalinga
informacija pateikiama
per kas mėnesį
vykstančius žemdirbių
susirinkimus.

Pagal Šiaulių r. Kaimo
rėmimo programos
nuostatus (tarybos
sprendimas T-257)
kompensuota 10 žemės
ūkio subjektams
ekologinio ūkio
sertifikavimo mokestis.

20717

3.1. tikslas. Skatinti žinių visuomenes formavimąsi.
Uždaviniai

9

3.1.2. Formuoti nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kelimo sistemą.
1
2
3.1.2.1. Vykdyti švietimo įstaigų pedagogų Švietimo ir sporto
ir vadovų atestaciją.
skyrius/ švietimo
įstaigos.

3
Švietimo skyrius
Atestuoti 3 mokyklų
vadovai ir 165
mokytojai

4
450000

5
-

4
5000

5
7000

6
7
Mokinio
Švietimo įstaigų vadovų
atestacija nebuvo vykdoma krepšelio lėšos,
numatytos
dėl Švietimo ir mokslo
ministerijos pakeistų
mokyklų
biudžete
vadovų atestacijos
nuostatų.
44 mokytojai įgijo
kvalifikacines kategorijas,
kitų pedagogų atestacija
dėl įvairių priežasčių
atidėta.

8

6
Projektai nebuvo rengiami,
nes nebuvo finansavimo
šaltinių.

8

3.1.3. Skatinti informacinių technologijų naudojimą seniūnijose ir kaimiškose vietovėse.
1
2
3.1.3.1. Inicijuoti ir rengti projektus, skirtus Švietimo centras/
mokyti bendruomenes narius,
seniūnai
savivaldybei pavaldžiu įstaigų darbuotojus
kompiuterinio raštingumo.

3
Parengti 6 projektai,
Įvykdyta 12 mokymų,
dalyvauja 150
klausytojų

7

Įvykdyti 8 kompiuterinio
raštingumo mokymai,
kuriuose dalyvavo 106
rajono gyventojai ir 74
savivaldybės bei
savivaldybės įstaigų
darbuotojai.
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3.1.3.3. Rengti projektus, skirtus
savivaldybei pavaldžiu įstaigų aprūpinimui
kompiuterine technika ir programine
įranga.

Informatikos skyrius/
Kultūros skyrius,
Kultūros centras, Socialinių
paslaugų centras, seniūnijos,
Švietimo ir sporto
Skyrius,
Viešoji biblioteka

Kultūros skyrius
2006 m. planuojama
įsigyti 5
kompiuterines įrangas
kultūros centro
filialams,
Įrengti viešosios
interneto prieigos
taškai Šiaulių rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos
Šakynos ir Ginkūnų
filialų vartotojams.

15000

Kompiuterizuoti kultūros 34000
centrų filialai: Šakynos,
Gruzdžių, Bazilionų,
Kairių, Bridų, Verbūnų,
Meškuičių, Ginkūnų.
Neįvykdyta, nes
kvietimas teikti paraiškas
30 000 Lt
Pagal paraiškas dėl VIPT steigimo LR
VRM paskelbas 2006 12
Phare ir
Lietuvos LR 28
Vidaus reikalų
ministerijai

Švietimo ir sporto skyrius Gautos 6 pavadinimų
kompiuterinės mokymo
priemonės.
Gauta: 41 kompiuteris, 7
daugialypės terpės
projektoriai, 6
interaktyvios lentos su
mokomosiomis
programomis

3.1.3.4. Kompiuterizavimo plane
numatytose įstaigose, seniūnijose ir
kaimiškose vietovėse įrengti prieigas prie
interneto

Informatikos skyrius/
Seniūnai

3.1.3.5. Rajono bibliotekose įdiegti ir
naudoti Lietuvos integralią bibliotekų
informacijos sistemą.

Kultūros skyrius/
Viešoji biblioteka.

3.1.3.6. Įsijungti į
Kultūros skyrius/
elektroninių duomenų bazių prenumeratą: Viešoji biblioteka.
- LITLEX duomenų bazę
- EBSCO duomenų bazę
- “Penkių kontinentu”
“virtualios spaudos kioskas ir kt.
- Grovo žinynai (meno, muzikos).
3.1.3.7. Sudaryti sąlygas vietos
Švietimo ir sporto skyrius

Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius ir Socialinių paslaugų centras yra
kompiuterizuotas, nėra poreikio
Neplanuojama.
Nenumatyta biudžeto lėšų.
Seniūnijos ir švietimo įstaigos kompiuterizuojamos
naudojantis Valstybės investicijų programa ir kitais
projektais.
Vykdoma įrengtos
4 248
Viešojoje bibliotekoje
LIBIS programos
naudojama LIBIS
priežiūra
programa
Prisijungta prie ELTA
ir LITLEX duomenų
bazių

1983
Prieiga prie LITLEX
iš LR kultūros duomenų bazės
ministerijos
Prieiga prie ELTA
duomenų bazės

-

4300

800
1200

Neplanuojama, nes pakito ŠMM strategija, įtakojanti
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bendruomenei laisvu nuo pamokų laiku
naudotis mokyklų IKT (Informavimo ir
komunikavimo technologijos) ištekliais.

priemonės įgyvendinimą.

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.
3.1.4.2. Inicijuoti aktyvių bendruomenių
kūrimąsi ir skatinti jų veiklą

2
Informacijos skyrius/
Administracijos
direktorius, Meras,
taryba

3
Surengti viešieji
susirinkimai

Administracijos
direktorius/ Meras,
taryba, seniūnai

Vykdoma pastoviai

3.1.4.3. Rengti projektus, skirtus
organizuoti aktyvių bendruomenių lyderių,
jaunimo mokymus integracijos į ES
klausimais (paraiškų rašymas,
įvairių veiklų finansavimo galimybes ir t.t.)

Švietimo centras /
jaunimo reikalų
taryba, vyr. specialistas
(jaunimo reikalams)

Vyr. specialistas
3500
(jaunimo reikalams)
Suorganizuotas 1
mokymas

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

Švietimo ir sporto
skyrius/ mokyklos.

Švietimo ir sporto
skyrius
Dalyvavo 120
mokinių šalies
renginiuose:
Viktorina „Ką žinai
apie Lietuvos
kariuomenę“,
konkursas „Laisvės
kovų ir kančių
istorija“

4

5

6
Surengta 12 viešųjų
susirinkimų

7

8

Įregistruotos 7 naujos
bendruomenės,
perregistruoti 3-jų
bendruomenių įstatai,
įvykdyti 3 seminarai
bendruomenėms aktualiais
klausimais (dalyvavo 6080 atstovų),
Suorganizuotas 1
4650
seminaras Šiaulių rajono
jaunimui. Tema
,,Regioninė jaunimo
organizacijų taryba“.
-

1000

Kartu su SKAT
Prisikėlimo apygardos 6ąja rinktine 10-12 klasių
mokiniams organizuota
viktorina ,,Ką žinai apie
Lietuvos kariuomenę?”,
kurioje dalyvavo 30
mokinių.
Vykdyti 9 mokymai
Šiaulių rajono mokinių
tarybos 28 nariams
(kiekvieną mėnesį). Apie
tarybos veiklą nuolat buvo
skelbiama informacija
laikraštyje ,,Mūsų dienos“.
Organizuoti Lietuvos

800 (rėmėjų
lėšos)

12

mokinių parlamento
rinkimai, kuriose dalyvavo
9 bendrojo lavinimo
mokyklų atstovai.
3.1.4.6. Įvertinti klubų, Jaunimo centro
filialų kūrimo poreikį ir juos steigti.

Jaunimo reikalu taryba,
Vyr.specialistas (jaunimui)

Neplanuota

3.1.4.7. Organizuoti ir remti
kraštotyrinius tyrimus.

Švietimo ir sporto
skyrius, Kultūros
skyrius

Kultūros skyrius
3000
Surengti respublikinę
kompleksinę
kraštotyros
ekspediciją Šiaulių
rajono Bazilionų
apylinkėse, Bubių
seniūnijoje
Dalyvaus apie 50
Šiaulių rajono
savivaldybės atstovų,
kraštotyrininkų ir
muziejininkų iš
Vilniaus ir Šiaulių.

Švietimo skyrius
3000
Organizuota
respublikinė jaunųjų
kraštotyrininkų
ekspedicija (60
mokinių).
Organizuota
kraštotyrinių darbų
paroda-konferencija
(60 mokinių, 20
mokytojų).
Atlikta 12-os

2 000 Lietuvos Respublikinė kompleksinė 3000
kraštotyros
kraštotyros ekspedicija
draugija
Bazilionuose (liepos
mėn.); Dalyvavo 45
kraštotyrininkai

Išleisti kraštotyros:
-„ ...Virš Naisių vieversys
nepaliauja plasnoti“
300
Z.Gėlės laureatai (19772006),
- „Krašto tyrėjai: darbai ir 3000
tradicijos“, žinynas apie
kraštotyrininkus,
tyrinėjusius Šiaulių rajoną;

-

-

-

3000

4500
2000

Kraštotyrinės medžiagos
apie Raudėnus tvarkymo ir
knygos parengimo
10000
leidybai darbai.
2006 m. rajono jaunieji
kraštotyrininkai dalyvavo
Nacionalinėje jaunųjų
kraštotyrininkų
ekspedicijoje. Geriausiai
įvertinti rajoninėje
konferencijoje-parodoje
6 kraštotyrininkų darbai
dalyvavo respublikinėje
parodoje. Organizuoti
Jaunojo metų
kraštotyrininko rinkimai.
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mokyklinių muziejų
apžiūra.
Oorganizuoti Jaunojo
metų kraštotyrininko
rinkimai (60 mokinių)

3.1.5. Skatinti rajono moksleivių ir jaunimo užimtumą.
1
3.1.5.1. Tobulinti papildomą ugdymą
rajono mokyklose, plėtojant pasiūlą ir jos
įgyvendinimo kokybę

2

3

4

5

6
Švietimo ir sporto skyrius
Rašinio, skirto J.Grušo
104 metinėms paminėti,
konkursas
Lietuvių kalbos
olimpiada 5-8 klasių
mokiniams
Tarptautinis epistolinio
rašinio konkursas,
meninio skaitymo
konkursas, filologų
konkursas, anglų kalbos
rašinio 9 ir 11 klasių
mokiniams konkursas,

7
90000

8
300 rėmėjų lėšos

Pavasarinė jaunųjų
dailininkų akademija.
Lietuvių kalbos olimpiada
11-12 klasių mokiniams.
J.Kazicko Žemaitijos
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zonos moksleivių
programavimo konkursas.
IT konkursas BEBRAS 512 klasėms

3.1.5.2. Konkursų, olimpiadų ir sporto
Švietimo ir sporto
varžybų dalyvių bei organizatorių remimas. skyrius, mokyklos

3.1.5.3. Inicijuoti aktyvų jaunimo ir
moksleivių dalyvavimą moksleivių
užimtumo programose.

Švietimo ir sporto
skyrius/mokyklos,
jaunimo
organizacijos

Organizuotos 4
dalykų rajono
olimpiados ir
konkursai, dalyvauta
šalies ir tarptautinėse
olimpiadose (480
mokinių)
Organizuotos 42
rajono mokinių,
jaunimo ir
suaugusiųjų varžybos
(6000 dalyvių).
Dalyvauta 45-iose
šalies ir tarptautinėse
vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų
varžybose (700
dalyvių).

Švietimo ir sporto
skyriaus organizuotas
renginys „Gamtotyros
žygis-stovykla“,
dalyvaujant 250
mokinių.

-

-

-

-

104000

-

8000

4000

Organizuotos 53 rajono
mokinių, jaunimo ir
suaugusiųjų varžybos,
kuriose dalyvavo 4892
dalyviai.
735 sportininkai dalyvavo
50 šalies ir tarptautinėse
mokinių, jaunimo ir
suaugusiųjų varžybose.
Organizuotos 11 dalykų
olimpiados, dalyvavo 594
mokiniai.
Vykdyti 8 konkursai,
dalyvavo 461 mokinys.
Vykdytas tarptautinis
matematikos konkursas
„Kengūra“, kuriame
dalyvavo 623 mokiniai.
Mokinių konferencijoje,
skirtoje pasaulinei AIDS
dienai pažymėti, dalyvavo
500 mokinių.
Švietimo ir sporto skyrius 4000
Organizuota gamtotyros
žygis – stovykla mokinių
vasaros atostogų metu. 5
dienų stovykloje dalyvavo
207 mokiniai iš 9 bendrojo
lavinimo mokyklų.

4500

15

3.1.5.4. Parengti turimos sporto bazės
atnaujinimo ir optimalaus panaudojimo
planą.

Švietimo ir sporto
skyrius/ mokyklos

Parengtas išsamus
planas, kuriame
numatytas rajono
sporto bazių
atnaujinimas ir
panaudojimas

-

-

3.1.5.9. Patobulinti moksleivių ir jaunimo
sportinių varžybų sistemą, išplečiant
renginių geografiją ir kuriant naujas sporto
tradicijas rajone

Švietimo ir sporto skyrius
Parengtas planas, kuriame
numatytos švietimo įstaigų
sporto statinių
atnaujinimas. Pateikti
pasiūlymai Šiaulių rajono
savivaldybei. 2007 m. bus
parengtas visų rajono
sporto statinių atnaujinimo
ir statybos planas..
Švietimo ir sporto skyrius 12000
Periodiškai organizuotos
sporto varžybos įvairaus
amžiaus vaikams mokyklų
ir seniūnijų lygmenyse,
dalyvauta šalies ir
tarptautinėse varžybose,
turnyruose.

11665

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 tinklą, plėtoti profilini mokymą, didinti pakraipų įvairovę.
1
2
3.2.1.1. Integruoti IKT į įvairių dalykų
Švietimo ir sporto skyrius
mokymą, įsigyjant metodinius leidinius ir
rekomendacijas
3.2.1.3. Inicijuoti bendradarbiavimą tarp
Švietimo ir sporto skyrius
profesinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų
(gimnazijų) papildomo ugdymo įstaigų,
parengiant bendradarbiavimo planą ir
tvarką
3.2.1.4. Plėtoti ir tobulinti profesinio
Švietimo ir sporto
orientavimo ir konsultavimo sistemą
skyrius/ mokyklos.
3.2.1.5. Aprūpinti mokyklas lietuviška arba Švietimo ir sporto skyrius
adaptuota bibliotekos darbo programine
įranga
3.2.1.6. Modernizuoti Pedagogų švietimo Švietimo ir sporto skyrius
centrą, jo veiklą nukreipti mokymo
priemonių sklaidai

3
4
5
Neplanuota
SP buvo numatytas pasiekimas 2003-2004 m. (įvykdyta)

6
Įsigytos 6 pavadinimų
kompiuterinės
mokomosios programos

7
-

8
-

Neplanuota

Veikia konsultavimo
centrai 5-iose
bendrojo lavinimo
mokyklose
PASIEKTA 2005 metais

-

-

Vykdymas perkeliamas į
2007 m.

Neplanuota
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3.2.2. Pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą.
1

2

3

4

5

6

Įsteigta socialinio
7500
pedagogo pareigybė
Gruzdžių
lopšelyje/darželyje
„Puriena“

-

Švietimo ir sporto skyrius
Savivaldybės tarybos
patvirtintame
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagoginių
pareigybių sąraše
socialinio pedagogo
pareigybė nebuvo
numatyta. Perkeliama į
2007 m.

3.2.2.4. Užtikrinti psichologinę pagalbą
Savivaldybės taryba/
Gruzdžių l/d „Puriena“ įsteigiant papildomą Švietimo ir sporto
psichologo etatą.
skyrius

Įsteigta psichologo
pareigybė Gruzdžių
lopšelyje-darželyje

-

3.2.2.6. Sukurti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų ,
gyvenančių savivaldybės teritorijoje,
apskaitos sistemą.

Sukurta
kompiuterizuota
apskaitos sistema

Įsteigta psichologo
pareigybė Gruzdžių l/d
„Puriena“. Psichologo
paslaugomis naudojasi
laikinosios globos grupių
18 ugdytinių ir 5
darbuotojai
Švietimo ir sporto skyrius
Sistemos sukūrimas
perkeliamas į 2007m.
Švietimo ir mokslo
ministerija rengia
apskaitos sistemą visai
Lietuvai.
Informatikos skyrius
Pritaikyta Švietimo
ministerijos Švietimo
informacinių technologijų
centro sukurta studentųmoksleivių
kompiuterizuota apskaitos
sistema SMDB.

3.2.2.2. Parengti socialinę atskirtį
patiriančių ir socialinės rizikos šeimų
ikimokyklinio amžiaus vaikų
pavėžėjimo į ikimokyklines įstaigas
galimybių studiją ir parengti tvarką

Švietimo ir sporto skyrius/ Neplanuojama, nebeaktualu
Savivaldybės taryba,
ikimokyklinės įstaigos

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

Savivaldybes taryba/
Švietimo ir sporto
skyrius.

Švietimo ir sporto
skyrius/ Informatikos
skyrius/

7500

-

-

7

8

7500

3.2.3. Stiprinti ir efektyviau naudoti rajono bendrojo lavinimo mokyklų intelektualinius išteklius ir mokymo infrastruktūrą
1
3.2.3.1. Sudaryti ugdymo turinio sklaidos

2
Švietimo ir sporto

3
Seminarų ir

4
215400

5
-

6
Organizuoti 107

7
56594

8
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konsultantų rengimo sąlygas, pedagogus
siunčiant į seminarus, konferencijas, kitus
renginius.

skyrius/ švietimo
įstaigos.

konferencijų dalyvių
sk.: 2000 pedagogų

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/ švietimo
įstaigos, Švietimo
centras.

Parengti 3 projektai,
skatinantys
šiuolaikiškos
pedagogų darbo
patirties
sklaidą

-

seminarai 2819
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio,
vidurinio bei specialiojo
ugdymo pedagogams bei
7 seminarai mokyklų
vadovams, kuriuose
dalyvavo 282 klausytojai.
Parengti ir įgyvendinti 4
projektai (anglų kalbos,
pradinio ugdymo,
socialinių pedagogų, ir
klasės auklėtojų darbo
patirties
sklaidos), kuriose
dalyvavo42 klausytojų.

40000

mokinio
krepšelio
lėšos,
numatytos
mokyklų
biudžete,
privačių
asmenų lėšos
25300

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

Inicijuoti konsultavimo bei informavimo
paslaugų socialiniais klausimais vystymą
bendruomenėse

2
Socialinių paslaugų
centras/ Šiaulių
universiteto
kvalifikacijos
institutas.
Socialinės paramos
skyrius

Socialinės paramos
skyrius, Socialinių
paslaugų centras

3
15 socialinių darbuotojų
dalyvavo mokymuose,
seminaruose
Profesiniai susitikimai su
kolegomis darbo patirties
pasidalijimui.
Organizuoti 2
susitikimus su kolegomis
socialinio darbo srityje.
Dalyvaus skyriaus ir
seniūnijų soc.
darbuotojai , apie 15
specialistų
Sustiprinta informavimo
bei konsultavimo
paslaugą socialinės
paramos bei paslaugų
teikimo srityje
(seniūnijose).

4

5

6
3
socialinio
darbo
specialistai ir vadovas
dalyvavo mokymuose,
seminaruose

7

8

Profesiniai susitikimai
su
kolegomis darbo patir
–ties pasidalijimuii
Organizuotas 1
susitikimas su
kolegomis soc. darbo
srityje. Dalyvavo
skyriaus ir seniūnijų
soc. darbuotojai,apie 15
specialistų
2006 metais dėl lėšų
trūkumo nebuvo
vykdyta
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„Sveikas vaikas – sveika visuomenė“

Socialinės paramos
skyrius

Neplanuota

Nemokamo maisto produktų paketų
socialiai remtinoms šeimoms (asmenims)
ir Kalėdinių dovanėlių teikimo programa

Socialinės paramos
skyrius

Programa įgyvendinta
Kalėdų švenčių proga.
Paruošta apie 1000 vnt.
maisto paketų ir 4000
vnt. dovanėlių

3.3.1.3. Įkurti laikinosios
globos grupes prie darželiu
(Kairiai, Bazilionai).
3.3.1.5. Įsteigti 20-30 vietų
senelių namus.

Švietimo ir sporto
skyrius.

Neplanuota

Socialinių paslaugų
centras/ Turto valdymo
skyrius,
Architektūros
skyrius.
Savivaldybės
gydytojas/tarnyba

Neplanuota

3.3.1.4. Skatinti bendrosios praktikos
gydytojų kabinetų steigimąsi rajone
(suteikiant patalpas, reorganizuojant jau
esamus punktus į privačios praktikos
kabinetus)

70 vaikų iš socialiai
remtinų rajono šeimų
poilsiavo pajūrio
vasaros poilsio
stovykloje
Programai „Kalėdos“
įgyvendinti buvo
paruoš- šta: 1500
dovanų čekių maisto
produktams pirkti ir
5000 vnt. dovanėlių
vaikams

40 000

Įsteigti bendrosios
praktikos gydytojų
kabinetai.

640000

1000

120000

Įsteigti bendrosios
praktikos gydytojų
kabinetai.

800000

3.3.2. Skatinti neįgaliųjų integraciją i visuomenę.
1
3.3.2.1. Įvertinti poreikį ir parengti sąrašą
kultūros, švietimo, sveikatos įstaigų,
kurias numatoma pritaikyti neįgaliųjų
poreikiams.

2
Turto valdymo skyrius/
Švietimo, Kultūros ir
sporto skyriai, Socialinių
paslaugų centras,
savivaldybės gydytojas.

3
Kultūros skyrius.
Kultūros įstaigų situacija
išanalizuota ir parengtas
sąrašas, kurioms
numatoma pritaikyti
neįgaliųjų poreikį.

4

5

Socialinės paramos
skyrius
Parengti sąrašą įstaigų,
kurios turi būti
pritaikytos neįgaliesiems
3.3.2.2. Rengti projektus, skirtus pritaikyti
neįgaliųjų poreikiams sąraše numatytas

Turto
valdymo skyrius

Pavenčių vidurinė
mokykla –

6
Kultūros skyrius.
Kultūros įstaigų
situacija išanalizuota ir
parengtas sąrašas,
kurioms numatoma
pritaikyti neįgaliųjų
poreikį.

7

8

101000

751000

Socialinės paramos
skyrius
Įengtas įvažas
neįgaliesiems į
Socialinės paramos
skyrių
959000

Pavenčių vidurinė
mokykla –
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įstaigas, pradedant nuo Pavenčių vidurines
mokyklos, Kuršenų miesto bibliotekos ir
stambiausiu kultūros centro seniūnijų
filialu.

3.3.2.3. Steigti Bendruomenės dienos
centrai prie seniūnijų , kurie teiktų
bendravimo, informavimo, kultūrinio
užimtumo ir kitas paslaugas bendruomenės
nariams ir neigaliesiems.
3.3.2.4. Aprūpinti rajono akluosius ir
silpnaregius naujausia kompensacine
technika (garsiniai ir Brailio laikrodžiai ir
kt.)

3.3.2.5. Parengti ir įgyvendinti projektą
įsteigti reabilitacinę – ugdomąją
stovyklą vaikams su regėjimo sutrikimais.
3.3.2.6. Įgyvendinant Nacionalinės žmonių
su negalia socialinės integracijos 20032012 m. programą, parengtos vaikų
ankstyvojo ugdymo ir specifinių funkcijų
lavinimo programos.
3.3.2.7. Skleisti informaciją apie žmonių
su negalia socialinę integraciją bei
negalios prevenciją:
• Organizuojant seminarus, konferencijas,
• Rengiant informacinę metodinę
medžiagą.
3.3.2.10. Sukurti duomenų bazę, kurioje
butu kaupiama ir periodiškai atnaujinama
informacija apie rajono vaiku ir jaunuoliu,
turinčiu specialiuosius poreikius,
ugdymą ir socialinę reabilitaciją.
3.3.2.12. Organizuoti sporto renginius
neįgaliesiems.

Socialinių paslaugų
centras/ seniūnijos,
Savivaldybės turto
valdymo skyrius.

mokyklos fizinės
aplinkos
modernizavimas ir
infrastuktūros
pertvarkymas,
užtikrinant lygias
galimybes specialių
poreikių moksleiviams
Neplanutoa

modernizuota mokyklos
fizinė aplinka ir
sutvarkyta
infrastuktūra,
užtikrinant lygias
galimybes specialių
poreikių moksleiviams

Aklųjų ir silpnaregių
sąjunga/ Socialinių
paslaugu centras.

Pritaikyti informacinę
aplinką 50-70-čiai
regėjimo negalią turinčių
rajono gyventojų

3500

Socialinių paslaugų
centras
Dalinai pritaikyta
informacinė aplinka
150 – čiai regėjimo
negalią tu -rinčių rajono
gyventojų. Nupirktos
lūpos, diktofonai ir kt.

Aklųjų ir silpnaregių
sąjunga/ Socialinių
paslaugų centras.
Švietimo ir sporto
skyriaus Pedagoginė
psichologinė tarnyba

Neplanuojama. Tai nėra Socialinės paramos skyriaus
funkcija. Iniciatyva turi kilti iš Aklųjų ir silpnariagių
sąjungos.
Neplanuota

Soc. paramos skyrius
Pedagoginė psichologinė
tarnyba.

Soc.paramos skyrius
Organizuota konferenciją
„Bendruomenė ir
neįgalusis“

Švietimo ir sporto
skyrius
Pedagoginė psichologinė
tarnyba.

Neplanuota

Sporto klubai/
Švietimo ir sporto
skyrius

Švietimo ir sporto
skyrius
Organizuotos 5 rajono
sporto šventės, varžybos,
dalyvauta apskrities ir
šalies varžybose (100

3000

10000

2006 m. konferencija
nebuvo
vykdoma,
atidėta 2007 metams

2000

-

Rajone organizuotos
Respublikinės
neįgaliųjų galiūnų
varžybos. Dalyvauta
Šiaulių apskrities
žmonių su negalia ir

650
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dalyvių).
3.3.2.14. Būsto ir gyvenamosios aplinkos
pritaikymo rajono neįgaliesiems programa

Socialinių paslaugų
centras, Lietuvos žmonių
su negalia aplinkos
pritaikymo asociacija

Neįgaliųjų, kuriems
pritaikyta gyvenamoji
aplinka ir būstas,
skaičius. Vidutiniškai 4
asmenims

Sutrikusios psichikos neįgaliųjų
socialinė integracija

Socialinės paramos
skyrius, Socialinių
paslaugų centras

Dienos užimtumo tarnyba prie
Socialinių paslaugų centro sutrikusio
intelekto asmenims

Socialinių paslaugų
centras, SIŽGB „Šiaulių
rajono viltis“

Sutrikusios psichikos
asmenų integracijos į
visuomenę paslauga bus
teikiama 12 – ai asmenų
Įkurta dienos užimtumo
tarnyba teiks paslaugas
30 neįgalių -jų

3.3.3. didinti socialaus elgesio, nusikalstamumo ir narkomanijos prevenciją rajone.
1
2
3
3.3.3.4. Bendradarbiaujant su
Švietimo skyrius/
Neplanuota
Narkomanijos reabilitacijos
Socialiniu paslaugų
centru, parengti švietimo narkomanijos
centras, Romučių
prevencijos klausimais veiksmų planą.
Narkomanijos
reabilitacijos centras.
3.3.3.5. Rengti programas, skirtas vykdyti
Socialinės paramos
prevencinį darbą su rizikos grupės
skyrius, Priklausomybės
Teikti nemokamą
asmenimis:
ligų centras, Vaiko teisių
gydymo paslaugą
tėvams, auginantiems
- gydymo nuo priklausomybės alkoholiui
apsaugos tarnyba,
paslaugos teikimas tėvams, auginantiems
vaikus ir pareiškusiems
Romučių socialinės
vaikus;
norą atsikratyti žalingo
reabilitacijos centras
įpročio Viso 15 asmenų.
- socialinės reabilitacijos paslaugų
asmenims, turintiems priklausomybę
narkotinėms medžiagoms, finansavimas;

Socialinės paramos
skyrius

- pirties paslaugų teikimas socialinės
rizikos asmenims (benamiams, grįžusiems
iš laisvės atėmimo vietų, praradusiems
būstą ir kt.;

Socialinės paramos
skyrius, Šiaulių miesto
Nakvynės namai

Finansuoti suteiktas
socialinės reabilitacijos
paslaugas centre 2 asm.

20 000

300000

4

2750

35 000

20 000

Sutrikusios psichikos
asmenų integracijos į
visuomenę paslauga
suteikta 12 asmenų
2006 m. dienos
užimtumo tarnyba
neįkurta.

3000

5

3000

6

Suteiktos nemokamos
gydymo paslaugos 6
asmenims,
auginantiems vaikus ir
pareiškusiems
norą
atsikratyti
žalingo
įpročio

7

8

1216

4500
Finansuotos socialinės
reabilitacijos paslaugas
labdaros ir paramos
centre „Agapao“ 2 asm.

- laikino apgyvendinimo paslaugos
teikimas Nakvynės namuose rizikos grupės
asmenims
Finansuoti suteiktas
pirties paslaugas 35
rizikos grupės asmenims

20 000

Radviliškio sporto
šventėse.
Gyvenamoji aplinka ir
būstas 2006 metais
pritaikyta 3 asmenims,
turintiems neįgalumą

250

1003

Nebuvo teikiamos,
nepareiškė pageidavimo
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Finansuoti laikino
gyvenimo paslaugas
Nakvynės namuose 7
rizikos grupės asmenims
3.3.3.6. Įkurti laikinos pagalbos bustą
rizikos grupes asmenims (patalpos, baldai
ir t.t.)
3.3.3.7. Inicijuoti ir rengti projektus,
skatinančius vaikų ir paauglių dalyvavimą
nusikalstamumo, narkomanijos
prevencijos, vasaros užimtumo
programose.

Socialinės paramos
skyrius/ Savivaldybės
turto valdymo skyrius.
Švietimo ir sporto
skyrius/ mokyklos,
seniūnijos.

Apmokėtos laikino
gyvenimo
paslaugas
Nakvynės namuose 3
rizikos
grupės
asmenims

2500

3246

Neplanuota
Parengtos 72 programos
dalyvauti Vaikų ir
paauglių
nusikalstamumo,
Narkomanijos
prevencijos, Vasaros
užimtumo programų,
konkursuose.

75000

60000

Organizuoti Švietimo ir
mokslo ministerijos
finansuojamų Vaikų ir
paauglių
nusikalstamumo
prevencijos, Pirminės
narkomanijos
prevencijos ir Vaikų
vasaros užimtumo
programų konkursai.
Vaikų ir paauglių
nusikalstamumo
prevencijos programų
konkursui buvo pateikta
19 programos, visos
finansuotos (20 000 Lt).
Vaikų vasaros
užimtumo programų
konkursui buvo
pateiktos 24 programos,
visos finansuotos
(41 000 Lt).
Pirminės narkomanijos
prevencijos programų
konkursui buvo pateikta
10 programų,
finansuotos – 9 (21 480
Lt).
Organizuota gamtotyros
žygis-stovykla mokinių
vasaros atostogų metu.
5 dienų stovykloje
dalyvavo 207 mokiniai
iš 9 bendrojo lavinimo
mokyklų.

24 705

82 480
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3.4. tikslas. Plėtoti sveikatos, socialinę, švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą.
Uždaviniai
3.4.1. Plėtoti viešąją laisvalaikio, kultūros ir sporto.
1
3.4.1.2. Rengti projektus, skirtus atnaujinti
Kultūros centro seniūnijų filialų patalpų
materialinę bazę, šilumos ūkį.

2
Kultūros centras,
Seniūnai

3
Kultūros skyrius
Projektų rengti
neplanuojama
2006 m. bus
suremontuota Šiaulių
rajono savivaldybės
kultūros centro ir
Drąsučių, Raudėnų,
Šiupylių filialų stogų
dangos

Turo valdymo skyrius

Mekuičių kultūros namai
– II-o aukšto patalpų
pertvarkymas

Bridų kultūros namai –
šildymo sistemos
rekonstravimo techninio
projekto parengimas

4
15000

100000

20000

5

6
Nepakankamai gavus lėšų,
stogų dangos
neremontuotos.
Kultūros centro
administracijos tualetai,
įrengtas vienas kabinetas.
Bazilionų filialo, durys,
Drąsučių salės grindys,
Gilaičių filialo kabinetai,
Naisių filialo grindys,
Raudėnų ir Micaičių
filialų langai;
Šakynos filialo grindys
Mekuičių kultūros namai
– dėl nepakankamo
finansavimo darbai
nebuvo vykdomi. Darbus
planuojama vykdyti 2007
m.
Bazilionų kultūros namai
– baigti pastato stogo
rekonstravimo darbai
Bridų kultūros namai – dėl
nepakankamo finansavimo
techninis projektas
neparengtas. Projektą
planuojama parengti 2007
m.

7

8

-

-

143000
-

-
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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 skyrius,
Kultūros skyrius/
Viešoji biblioteka

Kultūros skyrius
2006 m. bus paruoštas
Rajono viešosios
bibliotekos renovacijos ir
modernizavimo projektas

2006 m. Šiaulių rajono
savivaldybės viešosios
bibliotekos Meškuičių
filialas bus iškeltas į
naujas patalpas
Meškuičių kultūros
centre
Turto valdymo skyrius
Rajono viešoji biblioteka
Kuršėnuose – bibliotekos
pastato statybos
pagrindimo ir techninio
projekto parengimas

3.4.1.4. Ieškoti galimybių skirti patalpas
kultūros veiklai Aukštelkėje, Kužiuose,
Žarėnuose, Pakapėje, Bubiuose,
Kurtuvėnuose, Voveriškėse.
Bibliotekos filialui Aukštelkėje

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

Administracijos
direktorius/ Kultūros
skyrius, Kultūros
centras, seniūnijos,
viešoji biblioteka.

Skirtos patalposs Šiaulių
rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos
Aukštelkės filialui

2
Turto valdymo
skyrius/švietimo ir sporto
skyrius

3
Aukštelkės pagrindinė
mokykla – pastato
išplėtimo techninio
projekto parengimas

2003 -2013 m. Bibliotekų
renovacijos ir
modernizavimo
programoje, patvirtintoje
LR Vyriausybės 2002 m.
rugsėjo 17 d. Nutarimu
Nr. 1454, numatyta skirti
761,3 tūkst. Lt

70000

Rajono viešoji biblioteka
Kuršėnuose – techninis
projektas neparengtas.
Priimtas 2006-11-16
Tarybos sprendimas Nr.
T-303 nupirkti kitą pastatą
rajono viešajai bibliotekai
įrengti. Pastatą pirkti
numatoma 2007 m.
Kurtuvėnų mokykloje
skirtos patalpos kultūrinei
veiklai

-

-

7

8

Patalpos viešosios
bibliotekos Aukštelkės
filialui neskirtos
4
85000

5

6
Pradėtas rengti pastato
išplėtimo techninis
projektas, tačiau dėl
projektavimo sąlygų
pasikeitimo neužbaigtas.
Projektą numatoma
parengti 2007 m.

4000
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3.4.2.2. Išplėsti ir modernizuoti švietimo
įstaigų pastatus.

Turto
valdymo skyrius

Kairių pagrindinė
mokykla – pastato
išplėtimo techninio
projekto parengimas

90000

Drąsučių pagrindinė
mokykla – pastato
rekonstravimo techninio
projekto parengimas

50000

Pavenčių vidurinė
mokykla – pastato
rekonstravimo techninio
projekto parengimas

80000

Ginkūnų darželis–
pastato rekonstravimo
techninio projekto
parengimas
Kurtuvėnų pagrindinė
mokykla – darželio
patalpų įrengimo
techninio projekto
parengimas
Raudėnų pagrindinė
mokykla – mokyklos
rekonstravimas ir
išplėtimas
Kužių vidurinė mokykla
– mokyklos
rekonstravimas

45000

Dėl nepakankamo
finansavimo techninis
projektas neparengtas

-

15000

Dėl nepakankamo
finansavimo techninis
projektas neparengtas.
Projektą planuojama
parengti 2007 m.
Vykdyta mokyklos
priestato statyba

-

Kairių pagrindinė
mokykla – langų ir lauko
durų pakeitimas
Dirvonėnų pagrindinė
mokykla – langų ir lauko
durų pakeitimas, stogo ir
patalpų remontas

Pradėtas rengti pastato
išplėtimo techninis
projektas, tačiau dėl
rangovo kaltės projektas
nebaigtas. Projektą
numatoma parengti 2007
m.
Dėl nepakankamo
finansavimo techninis
projektas neparengtas.
Projektą planuojama
parengti 2007 m.
Dėl nepakankamo
finansavimo techninis
projektas neparengtas.
Projektą planuojama
parengti 2007 m.

9000

-

-

-

1000000

1000000

496000

2215000

Pradėtas mokyklos pastato
rekonstravimas.
Rekonstravimo darbus
numatoma užbaigti 2007
m.

637000

1967000

50000

300000

Pakeisti langai ir lauko
durys

24000

300000

24000

250000

Pakeisti langai ir lauko
durys, atliktas stogo ir
patalpų remontas

19000

250000
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Voveriškių pagrindinė
mokykla – valgyklos
įrengimas (darželio
pastatas)
Ginkūnų darželis– langų
ir lauko durų pakeitimas

110000

-

151000

Kuršėnų lopšelis-darželis
,,Eglutė“ – langų ir
lauko durų pakeitimas
Neplanuota

50000

300000

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

Švietimo ir sporto
skyrius.

Nupirkta sportinio
inventoriaus ir būtinos
įrangos švietimo įstaigų,
sporto klubų poreikiams
tenkinti

10000

-

3.4.2.4. Atnaujinti 19- os
mokyklų sporto aikštynus.

Švietimo ir sporto
skyrius.

Kuršėnų Stasio
Anglickio pagrindinės
mokyklos ledo ritulio
aikštelės įrengimas.

6000

-

3.4.2.5. Rekonstruoti Kuršėnų Daugėlių
vidurinės mokyklos stadioną

Savivaldybės taryba, LR
Sporto šakų federacija,
Švietimo ir sporto skyrius

Kuršėnų Daugėlių
vidurinės mokyklos
stadiono tribūnų
žiūrovams, pagalbinių
patalpų, bėgimo takų ir
sektoriaus sutvarkymas.

6000

Baigti patalpų
perplanavimo darbai,
įsigyti valgyklos įrengimai
ir baldai
Pakeisti langai ir lauko
durys, atliktas virtuvės
patalpų remontas
Pakeisti langai ir lauko
durys, atliktas patalpų
remontas
Kairių vaikų lopšelisdarželis ,,Spindulėlis“ –
pakeisti langai ir lauko
durys, atliktas išorės sienų
remontas ir apšiltinimas
Nupirkta sportinio
inventoriaus ir būtinos
įrangos švietimo įstaigų,
sporto klubų poreikiams
tenkinti
Kuršėnų Stasio Anglickio
pagrindinėje mokykloje
dėl nepalankių oro sąlygų
neįrengta ledo ritulio
aikštelė.
Kužių vidurinėje
mokykloje ir Lauryno
Ivinskio gimnazijoje
išasfaltuotos 2 krepšinio
aikštelės.
Raudėnų pagrindinėje
mokykloje nudažyti lauko
sporto įrenginiai
Sutvarkytos Kuršėnų
Daugėlių vidurinės
mokyklos stadiono
pagalbinės patalpos,
prižiūrima futbolo veja.
Kuršėnų Daugėlių
vidurinės mokyklos
stadiono tribūnos,
sektoriai buvo tvarkomi
visuomeniniais pagrindais
padedant rėmėjai

126000

69000

151000

88000

300000
232000

37323
282
670
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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,
VšĮ Kuršėnų ligoninė,
savivaldybės turto
valdymo skyrius

3
Nudažytas pagrindinis
ligoninės pastatas.
Atremontuotos buvusio
chirurginio skyriaus
patalpos. Pakeistas liftas.

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,
VšĮ Šiaulių rajono PSPC,
savivaldybės turto
valdymo skyrius

Atlikti Kuršėnų
poliklinikos,
ambulatorijų ir
medicinos punktų
pastatų renovacijos ir
vidaus patalpų remonto
darbai. Įsigyta reikalinga
medicininė aparatūra ir
įranga.

3.4.3.3. Atnaujinti Šiaulių raj. PSPC
automobilių parką

Savivaldybės gydytojas,
VšĮ Šiaulių rajono PSPC,
Turto valdymo skyrius
Savivaldybės gydytojas,
VšĮ Šiaulių rajono
Gruzdžių ambulatorija,
Turto valdymo skyrius

Įsigytas reikalingas
sanitarinis transportas.

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

3.4.3.5. Suteikti (įsigyti naujas) patalpas
VšĮ Šiaulių raj. PSPC Kuršėnų
palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui

Tęsiami Gruzdžių
ambulatorijos
pagrindinio pastato
renovacijos ir vidaus
patalpų remonto darbai.

4
150000

80000

5
600000

3000000

900000
25000

6
Nudažytas pagrindinio
pastato fasado 1217 kv.m.
plotas. Pakeisti 7 rentgeno
kabineto langai, plotas –
29,4 kv.m., įėjimo durys,
plotas – 3,3, kv.m.
Pakeisti Kuršėnų
poliklinikos pastato 43
langai, plotas – 117 kv.m.
Dvigubos įėjimo durys,
plotas – 12 kv.m. Įrengta
22 kv.m. ploto palata
meškuičių palaikomosios
gydymo ir slaugos
ligoninėje

7
150000

80000

Įsigytas vienas greitosios
pagalbos automobilis
Atlikti dalies Gruzdžių
ambulatorijos pagrindinio
pastato renovacijos ir
vidaus patalpų remonto
darbai.
Pakeisti 2 langai, plotas –
8 kv.m. Atremontuota 300
kv.m. vidaus patalpų

8

240600
25000

Savivaldybės gydytojas,
VšĮ Šiaulių rajono PSPC,
Turto valdymo skyrius

Priemonė įvykdyta 2003 m.
Šiaulių rajono savivaldybės 2003 m. spalio 9 d.
sprendimu Nr. T-209 ,, Dėl Kuršėnų palaikomojo
gydymo ir slaugos skyriaus perdavimo“ skyrius
perduotas VšĮ Kuršėnų ligoninei.
34.1 tikslas. Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą su Šiaulių miestu ir rajono teritorijoje.

Uždaviniai
4.1.1. Sukurti detalu rajono transporto infrastruktūros plėtros planą.
1
4.1.1.1. Parengti Šiaulių rajono
bendrąjį planą

2
Architektūros ir
urbanistikos skyrius.

4.1.1.2. Parengti savivaldybės susisiekimo

Turto valdymo skyrius

3
Iki 2006-07-01 numatyta
pagal sutartį baigti
koncepcijos stadiją,
pradėti sprendinių
rengimo stadiją
Neplanuota

4
220 000

5

6
PARENGTA IR
PRITARTA
KONCEPCIJAI

7

8
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sistemą
4.1.1.3. Parengti esamos
infrastruktūros analizę ir atlikti
inventorizaciją.

Turto
valdymo skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

220000

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Vietinių kelių ir gatvių
inventorizacija

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Parengti sąvadai gatvių
techniniams projektams

Turto valdymo skyrius
Vykdyta vietinių kelių ir
gatvių inventorizacija
4.1.1.4. Parengti GIS sistemą.

Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Informatikos skyrius

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Kaupiami duomenys
apie patvirtintus
teritorijų planavimo
dokumentus;
sisteminami duomenys
apie inžinerines
komunikacijas iš kitų
institucijų,

117000

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Kaupti duomenys apie
patvirtintus teritorijų
planavimo dokumentus;
sisteminti duomenys apie
inžinerines komunikacijas
iš kitų institucijų
Informatikos skyrius
Kaupiami duomenys apie
patvirtintus teritorijų
planavimo dokumentus;
sisteminami duomenys
apie inžinerines
komunikacijas iš kitų
institucijų,

4.1.2. Gerinti rajono kelių būklę.
1
4.1.2.1. Parengti Kuršėnų miesto, miestelių
ir kaimų gatvių gerinimo studiją ir
planą.

2
Turto
valdymo skyrius.

4.1.2.2. Rekonstruoti plane
numatytas Kuršėnų miesto,
miestelių ir kaimų gatves.

Turto
valdymo skyrius.

3
Šiaulių rajono Kuršėnų
miesto, miestelių ir
kaimų gatvių gerinimo
galimybių studijos ir
techninės
dokumentacijos
parengimas
Vinkšnynų k. Akacijų
gatvės rekonstravimas

4

5
459000

1709000

6
Baigta rengti Šiaulių
rajono Kuršėnų miesto,
miestelių ir kaimų gatvių
gerinimo galimybių
studija ir investicijų
projektas, parengti 24
gatvių techniniai projektai
Akacijų g. Vinkšnėnų k .
rekonstravimas – darbai
nebuvo vykdomi, nes
pateikta paraiška ES
struktūrinių fondų paramai
gauti nelaimėjo atrankos
konkurso

7
7000

8
466

-

-
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4.2. tikslas. Gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą rajone, atsižvelgiant i tvarios plėtros
principus
Uždaviniai
4.2.1. Gerinti gatvių, ir daugiabučiu kiemu būklę Kuršėnų mieste ir kituose rajono miesteliuose ir kaimuose .
1
4.2.1.1. Parengti Kuršėnų miesto
daugiabučių namų kiemų gerinimo planą
4.2.1.2. Rekonstruoti Kuršėnų miesto
daugiabučių namų kiemus pagal parengtą
planą
4.2.1.3. Parengti ir įgyvendinti Šiaulių
rajono gatvių apšvietimo
pertvarkymo ir išplėtimo planą.

2
Turto valdymo skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija
Turto valdymo skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija
Savivaldybės turto
valdymo skyrius.

3

4

5

6

7

8

Neplanuota
Neplanuota
Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Parengti sąlygų sąvadai
Vijolių k. Novatorių g. ir
Kužių mstl.Plento g.
apšvietimo techniniams
projektams rengti
Turto valdymo skyrius
Aleksandrijos k. – gatvių
apšvietimo įrengimas
Vijolių k. – gatvių
apšvietimo įrengimas

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Parengti sąlygų sąvadai
Vijolių k. Novatorių g. ir
Kužių mstl.Plento g.
apšvietimo techniniams
projektams rengti
Aleksandrijos k. –
rekonstruoti elektros
tinklai ir įrengtas
apšvietimas Matulionio
gatvėje
Vijolių k. – įrengtas
apšvietimas Novatorių
gatvėje

150000

70000

Neplanuota

Turto valdymo skyrius
Kuršėnų m. – rekonstruoti
atskirų gatvių apšvietimo
tinklai
Turto valdymo skyrius

Neplanuota

270000

146000

23000

52000

Kužių mstl. – rekonstruoti
atskirų gatvių apšvietimo
tinklai
4.2.1.4. Parengti ir
įgyvendinti Kuršėnų miesto
saugaus eismo gerinimo planą.

Turto
valdymo skyrius.

Neplanuota

4.2.2. Gerinti rajono rekreaciniu teritorijų priežiūrą, didinti jų skaičių.
1
4.2.2.1. Atlikti maudyklų poilsio
zonų analizę, jas įteisinti ir parengti

2
Rajono ekologas, Turto
valdymo skyrius

3
Atlikta maudyklų poilsio
Zonų analize, jų

4

5

6
Atlikta maudyklų poilsio
zonų analize

7

8
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sutvarkymo planą.

įteisinimas ir parengtas
sutvarkymo planas.
Neplanuota

4.2.2.2. Sutvarkyti maudykles – poilsio
zonas pagal parengtą planą
4.2.2.3. Inventorizuoti ir
įteisinti Šiaulių rajono parkus.

Rajono ekologas,

4.2.2.4. Parengti ir įgyvendinti parkų
sutvarkymo projektą
4.2.2.5. Parengti ir įgyvendinti Pašvio
rekreacinės gamtosauginės zonos projektą.

Rajono ekologas, Turto
valdymo skyrius
Rajono ekologas,
Turto
valdymo skyrius,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius

4.2.2.6. Parengti rajono pėsčiųjų ir
dviračių takų schemą
4.2.2.7. Įrengti pėsčiųjų ir
dviračių takus.

Turto valdymo skyrius

Neplanuota

Turto
valdymo skyrius

Neplanuota

Rajono ekologas

Atlikti Dirvonėnų liepų
alėjos geodeziniai
matavimai
Neplanuota
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius
Parengtas projektas
„Aktyvaus turizmo
traukos centro sukūrimas
prie Pašvinio ežero
Šiaulių rajone“ ir
pateikta paraiška
paramai gauti

Atlikti Dirvonėnų liepų
alėjos geodeziniai
matavimai
15 proc.
projekto vertės

Prelimina
ri suma
3000 000

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius
Parengtas projektas
„Aktyvaus turizmo
traukos centro sukūrimas
prie Pašvinio ežero Šiaulių
rajone“ ir pateikta paraiška
paramai gauti.
Pradėtas projekto
įgyvendinimas. Projekto
vertė – 1316445 Lt.

20000
(Investicinio
projekto
parengimo
išlaidos)

4

5

6

7

4.2.3. Modernizuoti energetikos sistemą.
1
4.2.3.1. Parengti ir įgyvendinti esamų
sodybų ir besikuriančių ūkių
elektrifikavimo planą.

2
Turto
valdymo skyrius,
Žemes ūkio skyrius,
Elektros energijos
tiekėjai

4.2.3.2. Parengti ir įgyvendinti dujotiekio
tinklų plėtojimo planą.

Turto
valdymo skyrius,
Gamtiniu duju
tiekėjai
Turto valdymo skyrius

4.2.3.3. Parengti biokuro gavimo ir
panaudojimo studiją
4.2.3.5. Įdiegti energiją taupančias
priemones visuomeniniuose pastatuose.

Turto
valdymo skyrius

3

8

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota
Neplanuota
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4.2.3.6. Atnaujinti Šilėnų
gyvenvietės ir Kuršėnų miesto šilumos ūkį.

Turto
valdymo skyrius,
Šilumos tiekimo
įmonės

4,9 MGW konteinerinės
katilinės statyba
Daugėliuose

1200
AB
,,Šiaulių
energija“
lėšos
300
AB
,,Šiaulių
energija“
lėšos
1700
AB
,,Šiaulių
energija“
lėšos

Tilvyčio katilinės
modernizavimas
Kuršėnų m.
Šilumos tinklų ir šilumos
punktų modernizavimas
Daugėliuose

Pastatyta 4,9 MGW
konteinerinė katilinė
Daugėliuose

1200000

Modernizuota Tilvyčio
katilinė Kuršėnų m.

300000

Rekonstruoti šilumos
tinklai ir šilumos punktai
Daugėliuose

1700000

4.2.4. Plėtoti vandenvalos ir vandentiekis tinklą.
1
4.2.4.1. Įgyvendinti LielupėsVentos upių baseino
vandentvarkos projektą.

2
Rajono ekologas,
Turto
valdymo skyrius,
Vandens tiekimo ir
nuotėkų šalinimo
paslaugu tiekimo įmonė

3
Rajono ekologas
Paruošta techninė
specifikacija ir
paskelbtas VentosLielupės baseino I
investicijų paketo
konkurso dokumentų ir
techninių specifikacijų
parengimo Šiaulių rajono
ir Šiaulių miesto
savivaldybėms
konkursas.Konkursą
paskelbė Aplinkos
valdymo agentūra (
APVA) prie Aplinkos
ministerijos.

4

5

6
Pasirašytos sutartys :
1) „ Ventos-Lielupės upių
baseino I investicijų
paketo
pirkimo dokumentų ir
techninių specifikacijų
parengimas
Šiaulių rajono
savivaldybei“;
2) „ Ventos -Lielupės upių
baseino II investicijų
paketo
pirkimo dokumentų ir
techninių specifikacijų
parengimas
prioritetiniams objektams
Šiaulių rajono
savivaldybėje“;
3) „Techninė parama
įgyvendinant VentosLielupės
baseino I paketo projektą
Biržų, Pasvalio, Rokiškio,
Akmenės, Joniškio,
Šiaulių ir Telšių rajono
savivaldybėse“;
4) „Techninė priežiūra
įgyvendinant Ventos-

7

8
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4.2.4.2. Atlikti mažųjų rajono kaimų (iki
500 gyventojų) vandentvarkos analizę ir
parengti pertvarkymo projektą

Rajono ekologas, Turto
valdymo skyrius,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius

20000

Rajono ekologas,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius
Parengtos Smilgių ir
Žarėnų , Gedinčių ir
Paringuvėnų kaimų
vandentvarkos sistemų
renovacijos ir plėtros
galimybių studijos.

Lielupės baseino I paketo
projektą Biržų, Pasvalio,
Rokiškio, Akmenės,
Joniškio, Šiaulių ir Telšių
rajono savivaldybėse“.
Rajono ekologas,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius
Parengtos Smilgių, Žarėnų
, Gedinčių ir Paringuvėnų
kaimų vandentvarkos
sistemų renovacijos ir
plėtros galimybių studijos.
Rajono ekologas,
Rengiamos Gilvyčių,
Gilaičių kaimų
vandentvarkos sistemų
renovacijos ir plėtros
galimybių studijos.

Rajono ekologas,
Rengiamos Gilvyčių ir
Gilaičių kaimų
vandentvarkos sistemų
renovacijos ir plėtros
galimybių studijos.

Rajono ekologas
Parengtos Gilvyčių,
Gilaičių kaimų
topografinės nuotraukas
su kadastriniais
matavimais.

7402

Rajono ekologas
Smilgių ir Žarėnų,
Gedinčių ir Paringuvėnų
kaimų projektavimo
darbai numatyti „Ventos Lielupės upių baseino II
investicijų paketo pirkimo
dokumentų ir techninių
specifikacijų parengimas
prioritetiniams objektams
Šiaulių rajono
savivaldybėje“ sutartyje
4.2.4.3. Modernizuoti mažųjų rajono
kaimų (iki 500 gyventojų) vandentvarkos
sistemą
4.2.4.4. Atlikti Kuršėnų miesto, rajono

Modernizuota mažųjų
rajono kaimų (iki 500
gyventojų) vandentvarkos
sistemą
Rajono ekologas,

Turto valdymo skyrius
Guragių k. –
vandentiekio gręžinio
įrengimas
Architektūros ir

35000

Guragių k. – įrengtas
giluminis vandentiekio
gręžinys ir prijungtas prie
kaimo vandentiekio tinklų

72000
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seniūnijų centrų lietaus kanalizacijos tinklų
analizę ir parengti šių tinklų rekonstravimo
bei įrengimo planą.

Turto
valdymo skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

urbanistikos skyrius
Parengtas sąlygų sąvadas
projektui rengti

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Parengtas sąlygų sąvadas
projektui rengti

Rajono ekologas
Parengta Kuršėnų miesto
lietaus nuotėkų tinklų
schema
4.2.4.5. Modernizuoti ir įrengti Kuršėnų
miesto ir rajono seniūnijų centrų lietaus
kanalizacijos tinklus

Rajono ekologas, Turto
valdymo skyrius

Rajono ekologas
Parengta Kuršėnų miesto
lietaus nuotėkų tinklų
schema

Neplanuota

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,
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

3
Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Parengti buitinių atliekų
surinkimo aikštelių
detalieji planai,
techniniai projektai
seniūnijose

4

5

6

7

8

7

8

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Parengti buitinių atliekų
surinkimo aikštelių
detalieji planai, techniniai
projektai seniūnijose

Rajono ekologas
Parengta Kuršėnų miesto
lietaus nuotėkų tinklų
schema

4.2.6. Mažinti aplinkos užterštumą rajone.
1
4.2.6.1. Parengti paviršinio
vandens telkinių apsaugos
juostų ir apsaugos zonų planą.

2
Rajono ekologas.

4.2.6.2. Parengti vandenviečių teritorijų ir
sanitarinių apsaugos zonų
planą

Rajono ekologas.

3

4

Parengtas Bubių
vandenvietės sanitarinės
apsaugos zonos
specialusis planas

21000

5

6

Neplanutoa

Parengtas Kuršėnų miesto
vandenviečių teritorijų ir
jų sanitarinių apsaugos
zonų planas

7020
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Kuršėnų miesto keturių
vandenviečių sanitarinių
apsaugos zonų
specialusis planas

4.2.6.4. Parengti rajono
užterštų teritorijų nuolatinio
stebėjimo programą.

Rajono ekologas.

Neplanuota

4.2.6.5. Sudaryti rajono
ekogeologinį žemėlapį.

Rajono ekologas.

Sudarytas rajono
ekogeologinis
žemėlapis

Paruošta konkursinė
dokumentacija dėl
Kuršėnų miesto
vandenviečių teritorijų
sanitarinių apsaugos zonų
specialusis plano ruošimui

Nevykdyta, nes šią
priemonę vykdys
Geologijos tarnyba prie
LR
Aplinkos ministerijos

__________________________________________
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