PRITARTA
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ŠIAULIŲ RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO
2007 M. VEIKSMŲ PLANAS SU PAPILDYMAIS
1.1. tikslas. Skatinti verslo konsultavimo, informavimo, mokymo paslaugu plėtrą ir jų prieinamumą.
Uždaviniai:
1.1.1. Užtikrinti informacijos teikimą verslui.
Priemonė

Atsakingas už
įgyvendinimą

1

2

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.)

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/
Informatikos skyrius/
Turto valdymo skyrius

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

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/
Informacijos tarnyba,
Turto
valdymo skyrius.

Strateginis planavimas 2003-2013 m.
Įgyvendinimo
Rezultatas
laikotarpis,
metai
3
4

Sukaupta informacija,
sukurta nuolatinio
informacijos
atnaujinimo sistema

Informacinių pranešimų
skaičius.

2004

2003 –2013

Veiksmų planas 2007 m.
Rezultatas
Lėšų poreikis, Lt
Savivaldybės
Kiti šaltiniai
lėšos
5
6
7
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.
Parengti informaciniai
pranešimai

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

3
Surengta po 2
ciklus mokymų per
metus, apmokyta
ne mažiau 40
klausytojų per
metus.

4
2003 – 2010

5
Surengti 2 mokymai

6

7

1

1.1.2.3. Sukurti duomenų bazę
savivaldybės interneto puslapyje, rinkti ir
teikti informaciją apie paklausiausias
specialybes, specialistų poreikį rajone,
vykstančius kursus, seminarus visoje
Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/ Darbo
birža, Verslo informacijos
centras

Sukurta duomenų bazė ir
jos atnaujinimo sistema

2003 m.

Pateikta aktuali
informacija interneto
puslapyje apie
paklausiausias
specialybes, 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
1.1.3.1 Parengti įstaigų bendradarbiavimo
planą, kuriame butų numatytos priemonės,
kaip į rajono valdymą įtraukti įvairias
įtakos grupes

2
Informacijos tarnyba/
Administracijos
direktorius

3
Parengtas planas,
įvykdyti renginiai.

4
2004 m. I
ketv. – 2010

5
Neplanuojama

6

7

6
50 000

7

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

2
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/Turto
valdymo skyrius,
Privačios įstaigos.

3
Įkurtas centras.

4
2005 – 2007

5
Įkurtas turizmo
informacijos centras

1.2.1.2. Paruošti ir išleisti informacinius
leidinius apie lankytinas vietas.
Rengti ir išleisti informacinius leidinius
apie turizmo paslaugų teikėjus Šiaulių
rajone
(apjungta su 1.2.1.3.)

Informacijos tarnyba/
Kultūros skyrius,
Turizmo informacijos
centras, Vyr. specialistas
(turizmui)

Išleista po 2500
leidinių per metus.

2006-2013

Vyr. specialistas
turizmui
Išleista 2500 leidinių

4000

1000 (iš
turizmo
paslaugų
teikėjų)

1.2.2. Gerinti esamą turizmo infrastruktūrą rajone, kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus, ypatingą dėmesį
skiriant Kryžių kalnui ir Kurtuvėnų regioniniam parkui.
1
1.2.2.1. Parengti ir įgyvendinti projektą
Jurgaičių, Domantų piliakalnio („Kryžių
kalno“) sutvarkymui

2
Turto valdymo skyrius/
Turizmo informacijos
centras, Vyr.specialistas
(turizmui) Kultūros
vertybių apsaugos
departamentas,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius, Kultūros
skyrius, Kultūros paveldo

3
Parengtas ir įgyvendintas
projektas

4
2009

5
Kultūros paveldo
tarnyba
Projektas parengtas
2006 m.
Turto valdymo skyrius
Baigti Turizmo
informacinio centro ir
prekyvietės pastatų

6

7

90000

1937000
(buvo
2008000)

2

tarnyba

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

Kurtuvėnų bažnyčios restauravimas,
bažnyčios rūsių restauravimas .
Radinių restauravimas

Kultūros vertybių
apsaugos
departamentas,
Kultūros paveldo tarnyba,
Kurtuvėnu regioninio
parko direkcija,
Bubių seniūnas.

statybą, sutvarkyti
inžinerinę
infrastruktūrą, įrengti
automobilių stovėjimo
aikštelę ir priėjimo taką
prie Kryžių kalno
Išsaugant kultūros
paveldo vertybes
sukurtas turizmui patrauklus
objektas, teikiantis
rekreacines,
informacines, edukacines,
pažintines paslaugas.

2003 -2007

Kultūros paveldo
tarnyba, KPD-tas
Kurtuvėnų bažnyčios
stogo ir sienų
priešavariniai ir avarijos
grėsmės pašalinimo
darbai
Rūsių restauravimo ir
pritaikymo lankymui
darbai.
Radinių restauravimas

Viešosios infrastruktūros plėtra Kurtuvėnų
dvaro sodyboje

Kurtuvėnų dvaro sodybos parko atkūrimo
programos įgyvendinimas

Kultūros paveldo
tarnyba, Kurtuvėnų reg.
parko direkcija
Pagal projektą
,,Kurtuvėnų dvaro
sodybos parko
atkūrimas ir
pritaikymas lankymui”
bus atlikti: istoriniai
archeologiniai tyrimai,
hidrosistemos, kroketo
aikštelės atkūrimo
darbai, rekonstruoti
parko keliai ir takai

(darbai tęsiami)

208000
LRV

20000

77000
KPD

10000

45000

3,5 mln
(2007-2008
metams iš
ES struktūrinių fondų
(Projektą
(įgyvendina
Kurtuvėnų
reg. parko
direkcija)

3

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

Kultūros vertybių
apsaugos
departamentas,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius,
Kuršenų miesto
seniūnas, Kultūros
paveldo tarnyba

Veikiantis
muziejus ir amatų
mokymo centras,
naujos darbo
vietos.

SIŪLOMA
1.2.2.4. Paežerių dvaro sodybą įtraukti į
privatizuojamų objektų sąrašą

Turto valdymo skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Kultūros paveldo tarnyba,
Kultūros centras
Ekonomikos ir verslo
plėtros sk./ Gruzdžių
seniūnas, Dargaičių
kaimo b-nė, Kultūros
skyrius, Kultūros centras,
Kultūros paveldo tarnyba

Paruoštas detalus planas,
privatizuotas objektas

2008

Veikianti ekspozicija,
apsilankymų skaičius per
metus

2009-2013

1.2.2.5. Įkurti Gruzdžių-Dargaičių istorinį
draustinį ir Dargaičių kaime įrengti
etnografinę ekspoziciją
Dargaičų monografijos leidyba

2003 -2006

Fotogrametriniai Dargaičių kaimo sodybų
apmatavimai

Kultūros paveldo
tarnyba
Tęstiniai darbai
projekto įgyvendinimui
(projekto tikslinimas
(toponuotrauka,
sąvadas, žemės
dokumentai, sausinimo
darbai ir kt.)

Neplanuojama

Kultūros paveldo
tarnyba
Mmonografijos
,,Dargaičiai” leidybos
darbai ir leidinio
pristatymas kaimo
bendruomenei bei
rajono visuomenei
(lankytojų sk. iki 1000).
Atlikti 2 sodybų
fotogrametriniai
apmatavimai

Detalaus plano parengimas

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Parengtas detalus planas

1.2.2.6. Parengti teritorinio planavimo
studiją turizmo ir poilsio infrastruktūrai

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Detalus poilsio
infrastruktūros plėtros
poreikio įvertinimas

2007-2013

30000

10000
KSRF ir
KPD-sklaidos
projektai

5000
KM Etninės
kultūros pr.
rėmimo
fondas

Neplanuojama.

4

2004 –2007

Kultūros paveldo
tarnyba
Nekilnojamojo kultūros 9000
paveldo vertinimo
tarybos darbo
organizavimas,
kultūros paveldo
objektų stebėsena,
dokumentų
įforminimas; 2008 metų
nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų
tvarkybos darbų
programos parengimas
Kultūros paveldo tarnyba
Neplanuojama

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

Kultūros paveldo tarnyba/
Turto
valdymo skyrius,
Seniūnai.

Parengtas planas

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/Kultūros
paveldo tarnyba,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius,
Gruzdžių žemes ūkio
mokykla, Kultūros
skyrius.
Turto valdymo skyrius,
Seniūnai

Gruzdžių dvaras
pritaikytas
turizmui, įtrauktas
į turistinius
maršrutus.

2007-2013

Sutvarkyta rajono kelių
ženklų ir nuorodų sistema

2007-2013

Neplanuojama

Parengti 5 šios srities
projektai

2007-2013

Parengtas projektas dėl Daugėtių stadiono sutvarkymo

Sukurti pažintiniai maršrutai

2006-2013

Vyr. specialsitas
(turizmui)
Išleistas leidinys apie
pažintinį turistinį
maršrutą

1.2.2.9. Parengti ir įgyvendinti rajono
kelių ženklinimo ir nuorodų planą
SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
1.2.2.10. Rengti projektus dėl kultūros ir
sporto bazių pritaikymo turizmo
infrastruktūrai
1.2.2.11. Parengti turistinį pažintinį
maršrutą po Šiaulių rajoną, įtraukiant
žinomas vietoves ir ekspozicijas

1.2.2.12 Siūloma nauja priemonė
Mikutaičių kapinių koplyčios, vadinamos
Šakynos koplyčia, avarijos grėsmės ir
gaisro padarinių likvidavimas, ir

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/ Kultūros
skyrius/ Švietimo ir
sporto skyrius/ Vyr.
specialistas (turizmui)
Kultūros skyrius/
Turizmo informacijos
centras, Šiaulių rajono ir
miesto bei Lietuvos
turistinės organizacijos,
Seniūnijos, Šiaulių miesto
turizmo informacijos
centras, Kurtuvėnų
regioninio parko
direkcija, Vyr.
specialistas (turizmui)
Kultūros paveldo tarnyba,
Kultūros vertybių
apsaugos departamentas
prie Kultūros ministerijos

Restauruotas ir pritaikytas
visuomenės lankymui
kultūros paveldo objektas,
įtrauktas į rajono turistinį

2007-2009

Kultūros paveldo
tarnyba
Avarijos grėsmės ir
gaisro padarinių

50000

275000

5

pritaikymas visuomenės lankymui

maršrutą

likvidavimo darbai

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.
1.2.3.2. Parengti tvarką, kaip atleisti nuo
žemės ir žemės mokesčio kaimo turizmo
sodybų savininkus

2
Informacijos tarnyba/
Turizmo informacijos
centras, Vyr. specialistas
(turizmui)
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius/Finansų
skyrius

1.2.3.3. Rengti projektus dėl
mokymų verslininkams, užsiimantiems ar
ketinantiems užsiimti kaimo turizmo verslu

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius, Vyr.
specialistas (turizmui)

3
Leidiniuose
pateikta
informacija.
Tarybos patvirtinta tvarka,
suteikta lengvata 11 kaimo
turizmo sodybų

Surengtų mokymų
skaičius.

4
2004 m. I
ketv. – 2013
2004 m. I
ketvirtis

2007
2004 – 2010

5
Vyr. specialistas
(turizmui)
Pateikta informacija
leidiniuose
Neplanuojamas

6

7

Esant poreikiui individualia tvarka konsultuoja Verslo
informacijos centras

1.3. tikslas. Gerinti ekonomines veiklos sąlygas rajone.
Uždaviniai:
1.3.3. Skatinti informaciniu technologijų plėtrą rajono verslo įstaigose ir kitose organizacijose.
1
1.3.3.1. Savivaldybėje įkurti Informacijos
ir Informatikos skyrių

2
Įkurtas skyrius ir nauji
etatai

1.3.3.2. Parengti ir palaipsniui įgyvendinti
informacinių technologijų (IT) plėtros
planą iš savivaldybes biudžeto išlaikomose
įstaigose, numatant IT infrastruktūros
plėtros prioritetus, priemones interneto
skvarbos ir naudojimo didinimui.
1.3.3.3. Naujausių informacinių
technologijų priemonių pagalba sukurti
savivaldybje duomenų tvarkymo
informacines sistemas, padedančias
parengti savivaldybės valdymą
(elektroninė gyventojų aptarnavimo
sistema)

Informacijos tarnyba,
Informatikos skyrius/
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius.
Informacijos tarnyba
Administracijos
direktorius

3
Informatikos
skyrius/Administracijos
direktorius
Parengtas IT
plėtros planas
savivaldybes
įstaigoms
kompiuterizuoti.

4
168 (24 per
metus)

5

2003 – 2013

Informatikos skyrius
PASIEKTA 2006 M.

Įkurta gyventojų
aptarnavimo sistema

2004 m. I ktev.

PASIEKTA

4
2003 – 2010

5
Nebeaktualu

6

7

6

7

PASIEKTA

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

3
Taryboje patvirtinta
remimo programa.

6

centras,Verslininkų
asociacija, NVO.

1.3.5. Kurti verslui palankią infrastruktūrą formuojant ūkinei veiklai tinkamas teritorijas..
1
1.3.5.1. 20 ha sklypą Kuršėnų miesto
prieigose parengti pramonės ir verslo įmonių
statybai, nutiesiant kelius, įrengiant
komunikacijas.

2
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius/ Architektūros
ir urbanistikos skyrius

3
Paruošta plėtrai tinkama
teritorija, įsikūrusių
įmonių skaičius

4
2007-2013

5
6
7
Bus teikiama paraiška naujame ES struktūrinių fondų
programavimo periode, parengus rajono bendrąjį ir detalų
planą

SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
1.3.5.2. Priešgaisrinės infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Specialistas civilinei
saugai, Turto valdymo
skyrius

Atnaujinta priešgaisrinė
infrastruktūra

2007-2010

2007 m. parengti specialųjį planą priešgaisrinės
infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai Šiaulių rajone

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
1.4.1.1. Sukurti strateginio plėtros plano
įgyvendinimo ir priežiūros sistemą, numatant
atsakingus asmenis ir strateginio plėtros
plano koregavimo ir papildymo tvarką
SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
1.4.1.3. Įsteigti strateginio planavimo
specialisto etatą

2
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius

SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
1.4.1.4. Šiaulių rajono savivaldybės
administracijoje dirbančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis profesiniųįs įgūdžių ir
kompetencijos gerinimas

Kanceliarija

SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
1.4.1.5. Įgyvendinti priemones,
užtikrinančias Savivaldybės viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų
teikimo skaidrumą, teisinių ir
antikorupcinių principų laikymąsi

Administracijos
direktorius,
Savivaldybės įstaigų
vadovai

Administracijos
direktorius

3
Tarybos sprendimu
patvirtinta strateginio
plano įgyvendinimo
struktūra
Naujas etatas

2007

4

5
Parengtas sistemos
projektas

6

7

2004 m. I ketv.

2007 m. neplanuojama

Apmokytų darbuotojų
skaičius virš 200, kursų
skaičius ne mažiau 5

2007-2009

2007 m. planuojama apmokyti 90 darbuotojų

Įdiegta rizikos tyrimo ir
visuomenės informavimo
sistema

2007-2013

Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliai-

r.sav.lt patalpinamos žinios:
- apie viešųjų pirkimų procedūras ir su pirkimo procesu
susijusius neslaptus duomenis;
- asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą sąrašai ir būsto
suteikimas;
- įsteigta pasitikėjimo telefono linija.

7

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.
SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
1.4.2.4. Atlikti savivaldybės
administracijos bei jos padalinių veiklos

2
Informacijos tarnyba,
Informatikos skyrius

3
Informacijos kabina

4
2004 m. I ketv.

Seniūnijos

Surengtų apklausų
skaičius.

2003 – 2011

Meras.

Veiklos metine
ataskaita.

2003 –2011

Parengta metinė veiklos
ataskaita

Administracijos
direktorius

Atliktas savivaldybės
administracijos bei jos

2007-2008

2007 m. neplanuojama

1.4.2.5. Įgyvendinti ,,vieno langelio“
principą seniūnijose

2007-2011

Atnaujintas
kompiuterinis tinklas
tarp seniūnijų ir
administracijos, kuris
įgalina seniūnijoms
naudotis bendra
,,Dokumentų valdymo
sistema“, įdiegta
Administracijoje.

4
2003 –2013

5
Žemes ūkio skyrius
Surengti 1 susitikimą
specializuotame ūkyje

-

padalinių veiklos
auditas bei parengta
veiklos optimizavimo
galimybių studija

auditą bei jo pagrindu parengti veiklos
optimizavimo galimybių studiją,
numatant priemones bei sudarant jų
planą administracijos veiklos
optimizavimui.
SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ

5
6
7
Informatikos skyrius
PASIEKTA
Elektroninis variantas veikia nuo 2005 m. I ketv.
Vykdoma seniūnijose individualiai (esant poreikiui)

Administracijos
direktorius

Įgyvendintas ,,vieno
langelio“ principas
seniūnijose

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 specializuotų ūkių kūrimą.
1
2.2.1.1. Sudaryti sąlygas
smulkių ūkių kooperacijos ir
specializuotų ūkių patirties sklaidai

2
Žemes ūkio skyrius/
Seniūnai,
Informacijos tarnyba.

3
Surengtų vizitų ir
susitikimų
skaičius.

6

7

2000

2.3. tikslas. Skatinti ekologiškų ūkių kūrimą ir plėtrą.

8

Uždaviniai
2.3.1. Diegti ekologiškai švarią žemdirbystę.
1
2.3.1.1. Organizuoti mokymus, teikti
informaciją ūkininkams, norintiems
ekologiškai ūkininkauti.
2.3.1.2. Parengti tvarką, kaip atleisti nuo
žemes ir žemes nuomos mokesčio
sertifikuotus ūkius
SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
2.3.1.4 Parengti tvarką`, kaip padengti ūkio
sertifikavimo išlaidas

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

Žemės ūkio skyrius

3
Surengtų mokymų
skaičius.

4
2004 – 2010

5
Žemes ūkio skyrius
Surengtas 1 mokymas

Tarybos patvirtinta
tvarka, lengvata
suteikta 6
ekologiniams
ūkiams.
Parengta tvarka teisės aktų
nustatyta tvarka

2003 – 2006

Pasiekta 2006 m.

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 tarnyba/
Ekologiniai ūkiai.

2.3.2.2. Tarpininkauti surandant galimybę
ekologiškų ūkių savininkams realizuoti
savo produkciją Šiaulių rajono, miesto ir
kitu rajonu parduotuvėse ir turguose.

Žemes ūkio skyrius/
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius,
Verslininkų
asociacija.
Žemės ūkio skyrius,
Taryba

2.3.2.3. Ieškoti galimybių teikti finansinę
paramą sertifikuojant ekologiškus ūkius
Paremti ekologinius ūkius

Informacinių straipsnių,
lankstinukų skaičius,
televizijos laidų skaičius.
Įvykusių susitikimų
skaičius, ekologišku ūkių
savininkų, realizuojančių
savo produkciją naujose
rinkose skaičius.
Finansinės paramos
suteikimo tvarka,
patvirtinta tarybos.
Tarybos nutarimas

2007

4

3.1.2.1. Vykdyti švietimo įstaigų pedagogų
ir vadovų atestaciją.

Švietimo ir sporto
skyrius,
Švietimo
įstaigos.

3

Patvirtintos atestacines
kategorijos.

7

6

7

Žemes ūkio skyrius
Parengta tvarka teisės
aktų nustatyta tvarka

5

2003 -2006

Neplanuojama

2003 -2011

Surengtas 1 susitikimas

2003 – 2013

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“.
Paremti 3 ekologiniai
ūkiai

3.1. tikslas. Skatinti žinių visuomenes formavimąsi.
Uždaviniai
3.1.2. Formuoti nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kelimo sistemą.
1
2

6

4
2007-2013

5
Atestuoti 15 mokyklų
vadovų ir 130 mokytojų

4000

iki 5000

6
Mokinio
krepšelio
lėšos,
numatytos

7
-

9

mokyklų
biudžete

3.1.3. Skatinti informacinių technologijų naudojimą seniūnijose ir kaimiškose vietovėse.
1
3.1.3.1. Inicijuoti ir rengti projektus,
skirtus mokyti bendruomenes narius,
savivaldybei pavaldžiu įstaigų darbuotojus
kompiuterinio raštingumo.
3.1.3.3. Rengti projektus, skirtus
savivaldybei pavaldžiu įstaigų aprūpinimui
kompiuterine technika ir programine
įranga.

3.1.3.4. Kompiuterizavimo plane
numatytose įstaigose, seniūnijose ir
kaimiškose vietovėse įrengti prieigas prie
interneto
3.1.3.5. Rajono bibliotekose įdiegti ir
naudoti Lietuvos integralią bibliotekų
informacijos sistemą.
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).
3.1.3.7. Sudaryti sąlygas vietos
bendruomenei laisvu nuo pamokų laiku
naudotis mokyklų IKT (Informavimo ir
komunikavimo technologijos) ištekliais.

2
Švietimo centras/
Seniūnai
Informatikos skyrius/
Kultūros skyrius,
Kultūros centras,
Socialinių paslaugų
centras, Seniūnijos,
Švietimo ir sporto
skyrius,
Viešoji biblioteka

3
Per metus surengtų
mokymų skaičius,
apmokytų klausytojų
skaičius.
Kompiuterizuotos
numatytos įstaigos.

4
2003 – 2010

5
Neplanuojama

2006 -2013

Kultūros skyrius
Kompiuterizuoti kultūros
centro filialus: Raudėnų,
Naisių, Micaičių,
Drąsučių

6

12000 /iš spec.
programų

Įrengti viešosios
interneto prieigos taškai
Šiaulių rajono
savivaldybės viešosios
bibliotekos Kurtuvėnų,
Verbūnų ir Varputėnų
filialų vartotojams.

Informatikos skyrius/
Seniūnai

Kompiuterių skaičius
kompiuterizavimo plane
numatytose seniūnijose

2006 -2013

Neplanuojama

Kultūros skyrius/
Viešoji biblioteka.

2004 m. LIBIS įdiegta

2006 – 2013

Kultūros skyrius
2007m. LIBIS
programos priežiūra

Kultūros skyrius/
Viešoji biblioteka.

Prieiga prie ELTA
duomenų bazės

2007

Kultūros skyrius
Prenumeruojama
LITLEX duomenų bazė

7

30000

4 248

1982,40
LR kultūros
ministerija

Neplanuojama

Švietimo ir sporto skyrius

Patvirtinta kompiuterinės
įrangos naudojimosi
tvarka mokyklose laisvu
nuo pamokų laiku.

2006

Neplanuojama, nes pakito ŠMM strategija, įtakojanti
priemonės įgyvendinimą.

10

PAPILDYTA NAUJU PUNKTU
3.1.3.8. Įdiegti „Atvirą informavimo,
konsultavimo ir orientavimo sistemą“
(AIKOS)

Švietimo ir sporto
skyrius/ Švietimo
įstaigos.

Įdiegta ir veikianti
sistema.

2007-2008

Įsteigti profesinio
informavimo taškai 14oje mokyklų

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 tarnyba/
Administracijos
direktorius, Meras,
Taryba

3
Diskusijų skaičius,
atliktų apklausų
ataskaitos, įvykę
viešieji susirinkimai.

4
2003 –2013

5
Surengti viešieji
susirinkimai

Administracijos
direktorius/ Meras,
Taryba, Seniūnai

Įsikūrusių
bendruomenių
skaičius.

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)

Surengtų mokymų
skaičius.

2003-2006
vykdymas
pratęsiamas iki
2013
2003-2013

Surengti seminarai,
mokymai
bendruomenėms
(nemažiau 2)
Neplanuojama

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.

Įvykusių renginių
skaičius.

2003 –2013

3.1.4.6. Įvertinti klubų, Jaunimo centro
filialų kūrimo poreikį ir juos steigti.

Jaunimo reikalu taryba,
Vyr.specialistas (jaunimo
reikalams)

Įsteigtų klubų,
Jaunimo centro
filialų skaičius.

2004 – 2013

Švietimo ir sporto
skyrius
Organizuoti mokiniams
šalies renginių rajoniniai
etapai: viktorina „Ką
žinai apie Lietuvos
kariuomenę?“, konkursas
„Laisvės kovų ir kančių
istorija“ (150 mokinių).
Neplanuojama, nėra poreikio

6

7

1000

11

3.1.4.7. Organizuoti ir remti
kraštotyrinius tyrimus.

Švietimo ir sporto
skyrius, Kultūros
skyrius

Įvykusių
konferencijų,
parodų skaičius.

2006-2013

Kultūros skyrius
Tęsti kraštotyrinius
tyrinėjimus ir parengti
knygas apie atskiras
Šiaulių rajono vietoves.
Knygos „Raudėnų
kraštas pristatymas
visuomenei, straipsnių
rengimas knygai
„Šakyna“.
Surengti Šiaulių rajono
kraštotyrininkų
konferenciją ir darbų
parodą

3 000

Planuojama
2008 m.
gauti 10 000
iš projektų
rėmimo
fondų.

700

Švietimo ir sporto
skyrius
Organizuota Nacionalinė
jaunųjų kraštotyrininkų
ekspedicija (60
mokinių).
Organizuota
kraštotyrinių darbų
paroda-konferencija (60
mokinių, 20 mokytojų).
Atlikta 12-os mokyklinių
muziejų apžiūra.
Organizuoti Jaunojo
metų kraštotyrininko
rinkimai (60 mokinių).

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

2
Švietimo ir sporto
skyrius,
Mokyklos

3
Moksleiviai ir
jaunimas – gausūs
ir aktyvūs rajono ir
respublikos
renginių dalyviai.

4
Iki 2013

5
Organizuotos 12 dalykų
rajono olimpiados,
dalyvauta šalies ir
tarptautinėse
olimpiadose (400
mokinių).
Organizuoti konkursai:
„Kengūra“, „Dainų
dainelė“, ,,Temidė“,
,,Nerūkanti klasė“,

6
Mokinio
krepšelio
lėšos,
numatytos
mokyklų
biudžete

7
1370

12

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

Švietimo ir sporto
skyrius/ Mokyklos,
Jaunimo
organizacijos

Planuota - daugiau kaip
pusė
moksleivių dalyvauja
fondų ir organizacijų
vykdomose programose

Iki 2013

Siūloma pakoreguoti
pasiekimą - mokiniai
dalyvauja fondų ir
organizacijų
vykdomose programose.

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

Švietimo ir sporto
skyrius, Mokyklos

Parengtas planas

2007

J.Kazicko Žemaitijos
moksleivių
programavimo, Vyskupo
M.Valančiaus skaitymų,
meninio skaitymo,
filologų, „Pavasario
ritmai“, Šokim
šokimėlį”,
“Sportiškiausios
mokyklos” bei
epistolinio, J.Grušo ir
anglų kalbos rašinių
(1600 dalyvių)
Organizuotas
„Gamtotyros žygisstovykla“, dalyvaujant
250 mokinių.
Organizuoti Švietimo ir
mokslo ministerijos
finansuojamų programų
konkursai: Vaikų ir
jaunimo socializacijos
programų,
Pilietinio ir tautinio
ugdymo, Gabių vaikų ir
jaunimo, Pirminės
narkomanijos
prevencijos projektų
(viso 6000 dalyvių).
Parengtas išsamus
planas, kuriame
numatytas rajono sporto
bazių atnaujinimas ir
panaudojimas

4000

4000

40 000

100 000

-

-

6

7

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
3.2.1.3. Inicijuoti bendradarbiavimą tarp
profesinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų
(gimnazijų) papildomo ugdymo įstaigų,
parengiant bendradarbiavimo planą, tvarką

2
Švietimo ir sporto skyrius

3
Parengtas planas ir tvarka

4
2007 m.

5
Neplanuojama
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3.2.1.4. Plėtoti ir tobulinti profesinio
orientavimo ir konsultavimo sistemą

Švietimo ir sporto
skyrius/ Mokyklos.

Moksleivių, pakeitusių
mokymosi profilį,
pakraipą ar dalyko
kursą, skaičius.
Mokyklos aprūpintos
reikiama įranga

2007

Veikia konsultavimo
centrai 5-iose bendrojo
lavinimo mokyklose

3.2.1.5. Aprūpinti mokyklas lietuviška arba
adaptuota bibliotekos darbo programine
įranga
3.2.1.6. Modernizuoti Pedagogų švietimo
centrą, jo veiklą nukreipti mokymo
priemonių sklaidai

Švietimo ir sporto skyrius

2006

PASIEKTA 2005 M.

Švietimo ir sporto skyrius

Modernizuotas pedagogų
švietimo centras

2007 -2013

Neplanuojama

PAPILDYTA NAUJU PUNKTU
3.2.1.8. Formuoti mokinių ir pedagogų
duomenų bazes.

Švietimo ir sporto
skyrius/ Švietimo
įstaigos. Pedagoginė
psichologinė tarnyba

Duomenų teikimas
švietimo valdymo
informacinei sistemai.

PAPILDYTA NAUJU PUNKTU
3.2.1.9. Įsteigti Pedagoginę
psichologinę tarnybą (biudžetinę
įstaigą)

Taryba

Įsteigta Pedagoginė
psichologinė
tarnyba(biudžetinė
įstaiga)

2007

SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
3.2.1.10. Bendrojo lavinimo mokyklų
tinklo pertvarkos bendrojo plano
įgyvendinimo monitoringo rodiklių
vertinimas.

Švietimo ir sporto skyrius.

Reikalingų pokyčių
numatymas pagal
monitoringo rezultatų
apibendrinimą.

2007-2012

3.2.2. Pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą.
1
2
3.2.2.2. Parengti socialinę atskirtį
patiriančių ir socialinės rizikos šeimų
ikimokyklinio amžiaus vaikų pavėžėjimo į
ikimokyklines įstaigas galimybių studiją ir
parengti tvarką
3.2.2.3. Įsteigti socialinio
pedagogo etatą Gruzdžių l/d
„Puriena“ ir Kairių l/d „Spindulėlis“.
3.2.2.4. Užtikrinti psichologinę pagalbą
Gruzdžių l/d „Puriena“ įsteigiant
papildomą psichologo etatą.
3.2.2.6. Sukurti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų ,
gyvenančių savivaldybės teritorijoje,
apskaitos sistemą.
3.2.2.5. Neorganizuotiems ikimokyklinio
amžiaus vaikams ikimokyklinėse įstaigose

3

2007-2013

-

-

6

7

Duomenų teikimas 2007
metų švietimo valdymo
informacinei sistemai

Įsteigta 2007 m.
rugpjūčio 8 d.
Savivaldybės tarybos
sprendimu
Įgyvendintas “Mokyklų
vidaus struktūros
pertvarkos iki 2007 m.”
planas

4
Iki 2005 m.

5
Neplanuojama, nebeaktualu

Nurodytose įstaigose dirba
socialiniai pedagogai.

2006 - 2013

Neplanuojama

Globotiniai ir darbuotojai
naudojasi psichologo
konsultacijomis
Sukurta kompiuterizuota
apskaitos sistema

2005 - 2011

2006 m. įsteigta 0,5 psichologo etato

2006 -2013

Neplanuojama

Visose ikimokyklinėse
įstaigose veikia „dienos

2006 -2013

Neplanuojama

Švietimo ir sporto skyrius/
Taryba, Įkimokyklinės
įstaigos

Patvirtinti vaikų
pavežėjimą į
ikimokyklines įstaigas

Taryba
Švietimo ir sporto
skyrius.
Taryba/
Švietimo ir sporto
skyrius
Švietimo ir sporto
skyrius/ Informatikos
skyrius/
Taryba/
Švietimo ir sporto

14

įsteigti 2-3 val. „dienos centrus“.

skyrius.

centrai“

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

2
Švietimo ir sporto
skyrius/ Švietimo
įstaigos.

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.

3
Pedagogų,
dalyvavusių
renginiuose,
skaičius.
Projektų skaičius.

4
2006 -2013

2006 -2013

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
4

5
37 ugdymo turinio
konsultantai dalyvauja
renginiuose

6
7
Mokinio
37 ugdymo
krepšelio
turinio
lėšos,
konsultantai
numatytos
dalyvauja
mokyklų
renginiuose
biudžete
Neplanuojama, nes pagal dabar vykdomas funkcijas
priemonės vykdymas priskirtas Švietimo centrui

5

Socialinių paslaugų
centras/ Šiaulių
universiteto tęstinių
studijų institutas.

Pakėlusių
kvalifikaciją
darbuotojų
skaičius.

2004 -2013

Socialinės paramos
skyrius

Gerosios patirties, įgūdžių
bei mokėjimų perėmimas
iš partnerių

2006 - 2013

Inicijuoti konsultavimo bei informavimo
paslaugų socialiniais klausimais vystymą
bendruomenėse

Socialinės paramos
skyrius, Socialinių
paslaugų centras

Sukurta metodinė
informacinė medžiaga bei
paslaugos teikimo forma

2006 - 2008

Neplanuojama

3.3.1.3. Įkurti laikinosios
globos grupes prie darželiu
(Kairiai, Bazilionai).
3.3.1.5. Įsteigti 60 vietų
senelių namus.

Švietimo ir sporto
skyrius.

Įkurtos laikinosios
globos grupes

2003 - 2011

Neplanuojama

Socialinių paslaugų
centras/ Turto valdymo
skyrius,

Įsteigti senelių
namai.

2007-2013

Neplanuojama

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

Socialinių darbuotojų sklaida

6

7

Inicijuoti socialiniams
darbuotojams, priim tiems darbui su rizikos
šeimomis mokymus (11
darbuotoų seniūnijose),
skyriaus specialistams
išmokų bei paslaugų
teikimo klausimaisProfesiniai susitikimai su
kolegomis darbo patir –
ties pasidalijimui
(Kelmės, Radviliškio )

15

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

SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ

3.3.1.6. Įsteigti vaikų dienos
užimtumo centrą Ginkūnų seniūnijoje

Architektūros skyrius.
Savivaldybės gydytojas

Bendrosios praktikos
gydytojų kabinetų skaičius

Iki 2010

Įsteigtas vaikų dienos
užimtumo centras

2008-2013

3
Parengtas sąrašas.

4
2004 – 2008

5
6
7
Kultūros skyrius.
Neplanuojama
Socialinės paramos skyrius
Parengti seniūnijų sąrašą, dėl įvažų neįgaliesiems įrengimo

Per metus
neįgaliųjų
poreikiams
pritaikyta 1 įstaiga.

2013 m.

Neplanuojama

Socialinių paslaugų
centras/ Seniūnijos, Turto
valdymo skyrius.

Įkurti bendruomenės
centrai.

2005 –2013

Neplanuojama. Centro iniciatyva bendruomenės centrai
nebus steigiami. Prioritetas teikiamas bendruomenėms.

Aklųjų ir silpnaregių
sąjunga/ Socialinių
paslaugu centras.

Konkretiems neįgaliesiems
suteiktos priemones.

2004 –2010

Neplanuojama

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

Vieną kartą per metus
suorganizuota savaitės
trukmės stovykla.
Parengtos programos

2003 – 2013

Neplanuojama

2007-2013

Neplanuojama

Socialinės paramos
skyrius,
Lietuvos krikščioniškasis
fondas,
Turto valdymo skyrius

Įgyvendintas projektas
,,Šiaulių rajono pirminės
sveikatos priežiūros
sistemos
modernizavimas ir
paslaugų kokybės
gerinimas“
Pradėti steigti Drąsučių,
Ginkūnų, Kairių ir
Raudėnų šeimos
gydytojų kabinetai
Neplanuojama

1000000

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.
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
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

2
Turto valdymo skyrius/
Švietimo, Kultūros ir
sporto skyriai, Socialinių
paslaugų centras,
Savivaldybės gydytojas
Turto
valdymo skyrius
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ankstyvojo ugdymo ir specifinių funkcijų
lavinimo programos.
Įsteigti VŠĮ Dienos užimtumo centrą
Kuršėnuose sutrikusio intelekto asmenims

Socialinės paramos
skyrius
Visuomeninė organizacija
,,Šiaulių rajono viltis“
Soc. paramos skyrius
Pedagoginė psichologinė
tarnyba.

Įsteigtas VŠĮ Dienos
užimtumo centras

2008-2009

Neplanuojama

Parengtas
informacijos
sklaidos veiksmų
planas, įvykusių
renginiu skaičius.

2003 – 2011

Neplanuojama

Švietimo ir sporto
skyrius
Pedagoginė psichologinė
tarnyba.

Sukurta duomenų
baze ir
informacijos
atnaujinimo
sistema.

2003 - 2010

Neplanuojama

3.3.2.12. Organizuoti sporto renginius
neįgaliesiems.

Sporto klubai/
Švietimo ir sporto
skyrius

Vykdomos 3-5
sporto varžybos per metus

2003 – 2010

3.3.2.14. Būsto ir gyvenamosios aplinkos
pritaikymo rajono neįgaliesiems programa

Socialinių paslaugų
centras, Lietuvos žmonių
su negalia aplinkos
pritaikymo asociacija
Socialinės paramos
skyrius, Socialinių
paslaugų centras

Neįgaliųjų skaičius,
kuriems pritaikytas būstas

2003- 2007

Švietimo ir sporto
skyrius
Organizuotos 3-5 rajono
sporto šventės, varžybos,
dalyvauta apskrities ir
šalies varžybose (100
dalyvių).
Programa bus vykdoma

Sutrikusios psichikos
asmenų, gavusių socialines
paslaugas skaičius

2007

SIŪLOMA IŠBRAUKTI
Dienos užimtumo tarnyba prie Socialinių
paslaugų centro sutrikusio intelekto
asmenims

Socialinių paslaugų
centras, SIŽGB „Šiaulių
rajono viltis“

Dienos užimtumo
paslaugas gaunančių
asmenų skaičius

2007-2013

SIŪLOMA IŠBRAUKTI
Slaugos ir socialinių paslaugų bendro
teikimo paslaugos asmens namuose

Socialinių paslaugų cen tras, Sveikatos priežiūros
įstaigos, Socialinės para mos skyrius

Bendro teikimo slaugos ir
socialinių paslaugų gavėjų
skaičius

2007-2013

Socialinų paslaugų (ugdymo, mokymo ir
išlaikymo) pirkimas vaikams, turintiems

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras,

Vaikų, gavusių ugdymo
paslaugas centre, skaičius

2007-2013

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.

Sutrikusios psichikos neįgaliųjų
socialinė integracija

Sutrikusios
psichikos
asmenų integracijos į
visuomenę
paslaugų
teikimas
Įkurta dienos užimtumo
tarnyba prie Socialinių
paslaugų centro
sutrikusio intelekto
asmenims
Suteiktos slaugos ir
socialinių paslaugos
bendro teikimo
paslaugos asmens
namuose
Apmokėta už suteiktas
paslaugas

2000

20000

20000

3000
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klausos negalią
Socialinių paslaugų (užimtumo, ugdymo,
dienos globos ir kt) pirkimas sutrikusio
intelekto asmenims

Socialinės paramos
skyrius
Socialinės paramos
skyrius, Šiaulių miesto
dienos užimtumo centras„Goda“

Vaikų, gavusių ugdymo,
užimtumo, dienos globos
ir kt. paslaugas, skaičius

2007-2013

Apmokėta už suteiktas
paslaugas

4
2004 – 2013

5
Neplanuojama

2007 – 2013

Suteiktų paslaugų pagal
poreikį

2007– 2008

Bus tęsiamas socialinės
reabilitacijos paslaugų
finansavimas labdaros ir
paramos centre
„Agapao“ 2 asm.

2007 – 2013

Neplanuojama

2007-2013

Bus tęsiamas laikino
apgyvendinimo paslaugų
finansavimas

3.3.3. Didinti asocialaus elgesio, nusikalstamumo ir narkomanijos prevenciją rajone.
1
3.3.3.4. Bendradarbiaujant su
Narkomanijos reabilitacijos
centru, parengti švietimo narkomanijos
prevencijos klausimais veiksmų planą.
3.3.3.5. Rengti programas, skirtas vykdyti
prevencinį darbą su rizikos grupės
asmenimis:
- gydymo nuo priklausomybės alkoholiui
paslaugos teikimas tėvams, auginantiems
vaikus;

2
Švietimo skyrius/
Socialiniu paslaugų
centras, Romučių
Narkomanijos
reabilitacijos centras.
Socialinės paramos
skyrius, Priklausomybės
ligų centras, Vaiko teisių
apsaugos tarnyba,
Romučių socialinės
reabilitacijos centras

- 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

- laikino apgyvendinimo paslaugų teikimas
Nakvynės namuose socialinės rizikos
asmenims

Socialinės paramos
skyrius, Šiaulių miesto
savivaldybės Nakvynės
namai
Socialinės paramos
skyrius/
Turto valdymo skyrius.

SIŪLOMA IŠBRAUKTI
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.

Švietimo ir sporto
skyrius/ Mokyklos,
Seniūnijos.

3
Parengtas bendras
veiksmu planas.

6

7

Asmenų (šeimų), gavusių
gydymo paslaugas,
skaičius

Asmenų, gavusių socia linės reabilitacijos
paslaugas skaičius

Asmenų, apgyvendintų
Nakvynės namuose,
skaičius
Įkurtas būstas.

Organizuotas moksleivių
užimtumas

2005 – 2013

2003-2010

Socialinės paramos
skyrius
Neplanuojama
Neplanuojama
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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
SIŪLOMA ĮTRAUKTI
3.4.1.1. Atlikti Savivaldybės kultūros
įstaigų teikiamų paslaugų ir materialinės
būklės analizę ir parengti Kultūros centro
filialų tinklo optimizavimo planą
3.4.1.2. Rengti projektus, skirtus
atnaujinti Kultūros centro seniūnijų
filialų patalpų
materialinę bazę, šilumos ūkį.

2
Kultūros skyrius

3
Parengtas planas,
Pateiktas savivaldybės
tarybai sprendimo
projektas

Kultūros centras,

Per metus
atnaujinama 1 įstaiga

Turto valdymo skyrius

4
2007-2008

2006 –2013

5
Sudaryta darbo grupė,
atlikti Savivaldybės
kultūros įstaigų teikiamų
paslaugų ir materialinės
būklės analizė
Kultūros skyrius
Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros
centro diskotekų salės
renovacija

6

Įrengti vietines
signalizacijas kultūros
centro filialuose
Mekuičių kultūros
namai – baigti įrengti IIo aukšto patalpas

31000

SIŪLOMA
IŠBRAUKTI
Kultūros centras –
rekonstruoti kultūros
centro jaunimo
laisvalaikio salę
Bridų kultūros namai –
parengti šildymo
sistemos rekonstravimo
techninį projeką

7

200000
/ lėšos gautos iš
Valstybės
investicijų
programos/

100000

10000

20000
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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

Naujos patalpos
bibliotekai

-Meškuičių filialas

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

Rajono viešosios
bibliotekos renovacijos ir
modernizavimo projekto
ruošimas

Administracijos
direktorius/ Kultūros
skyrius, Kultūros
centras, Seniūnijos,
Viešoji biblioteka.

Patalpos skirtos kultūros
veiklai

2007-2013

Kultūros skyrius
2007 m. bus paruoštas
Rajono viešosios
bibliotekos renovacijos
ir modernizavimo
projektas

2007-2013

2007 m. Šiaulių rajono
savivaldybės viešosios
bibliotekos Meškuičių
filialas bus iškeltas į
naujas patalpas
Meškuičių kultūros
centre
SIŪLOMA
IŠBRAUKTI
Rajono viešoji
biblioteka Kuršėnuose –
įsigyti patalpas rajono
viešajai bibliotekai
įrengti
Planuojama ieškoti
galimybių skirti patalpas
kultūrinei veiklai
Dirvonėnuose,
Žarėnuose.

2006 - 2013

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

885000

Planuojama
skirti patalpas Šiaulių
rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos
Aukštelkės filialui
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PAPILDYTA NAUJU PUNKTU
3.4.1.5. Vykdyti Kuršėnų sporto
komplekso statybą.

Turto valdymo skyrius/
Švietimo ir sporto
skyrius/ Architektūros ir
urbanistikos skyrius/
Programų ir investicijų
paieškos poskyris.

Pastatytas ir įrengtas
sporto kompleksas.

2007-2013

Švietimo ir sporto
skyrius
Parengtas detalusis
planas ir investicinis
projektas

250 000

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

2
Turto valdymo
skyrius/Švietimo ir sporto
skyrius

3
Parengta studija

4
2003-2004

5
Aukštelkės pagrindinė
mokykla – parengti
mokyklos išplėtimo
techninį projektą
Kairių pagrindinė
mokykla – parengti
mokyklos išplėtimo
techninį projektą
Drąsučių pagrindinė
mokykla – parengti
mokyklos pastato
rekonstravimo techninį
projektą
Pavenčių vidurinė
mokykla – parengti
mokyklos pastato
rekonstravimo techninį
projektą
Daugėlių vidurinė
mokykla – parengti
mokyklos pastato
rekonstravimo techninį
projektą
Lauryno Ivinskio
gimnazija – atlikti
pastato energetinį auditą
ir parengti pastato
rekonstravimo techninį
projektą
Gruzdžių gimnazija –
atlikti pastato energetinį
auditą ir parengti pastato
rekonstravimo techninį
projektą

6
115000

7

100000

80000

145000
(buvo 100000)

70000
(buvo 35000)

40000

80000
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SIŪLOMA IŠBRAUKTI
Kurtuvėnų pradinė
mokykla – parengti
darželio patalpų
įrengimo techninį
projektą

SIŪLOMA ĮRAŠYTI
Kuršėnų lopšelisdarželis ,,Eglutė“ –
parengti pastato
rekonstravimo
techninį projektą
3.4.2.2. Išplėsti ir modernizuoti švietimo
įstaigų pastatus.

Turto
valdymo skyrius.

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 bendrojo lavinimo
mokyklų sporto aikštynus

Švietimo ir sporto
skyrius

Parengti techniniai
projektai bei
išplėsta ir
modernizuota 20
švietimo įstaigų
pastatų, galimybių
studijoje numatyta
tvarka.

Mokyklinio amžiaus
vaikai ir jaunuoliai turi
galimybę laisvalaikiu
pasirinkti geidžiamą
sportinės veiklos
formą ir vietą jai
realizuoti
Kasmet atnaujinami
mažiausiai 2 aikštynai.

2003-2011

2003 – 2010

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

2003-2010

Švietimo ir sporto
Skyrius
Kužių vidurinės
mokyklos sporto
aikštynų atnaujinimas
Meškuičių vidurinės
mokyklos sporto
aikštynų atnaujinimas
Pateikta paraiška

(nekonkretizuojat skaičiaus)

3.4.2.5. Rekonstruoti Kuršėnų Daugėlių

Švietimo ir sporto skyrius

Rekonstruota futbolo

Raudėnų pagrindinė
mokykla – rekonstruoti ir
išplėsti mokyklos pastatą
Daugėlių vidurinė
mokykla – rekonstruoti
mokyklos pastatą
Kužių vidurinė mokykla
– baigti rekonstruoti
mokyklos pastatą
Ginkūnų l/ darželis –
pakeisti stogo dangą ir
apšiltinti
Kuršėnų lopšelis-darželis
,,Eglutė“ – pakeisti stogo
dangą ir apšiltinti

2007

20000

170000

10000

500000
900000

1980000
(buvo
1685000)
167000
(buvo 120000)

278000

182000
(buvo
151000)

15000

-

4000
2000
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vidurinės mokyklos stadioną

3.4.3. Renovuoti ir reorganizuoti sveikatos infrastruktūrą
1
2
3.4.3.1. Parengti ir įgyvendinti projektą
Savivaldybės gydytojas,
VšĮ Kuršėnų ligoninės pastatų renovacijai,
VšĮ Kuršėnų ligoninė,
rekonstrukcijai ir medicininės aparatūros
Turto valdymo skyrius
atnaujinimui.

aikštė, bėgimo takai,
tribūnos, pagalbinės
patalpos, užtikrinta
apsauga

3
Atlikta pastatų
rekonstrukcija ir
atnaujinimas, pagal
nustatytą poreikį nupirkta
aparatūra

Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
Projektų rengimo fondui
investiciniam projektui ir
galimybių studijai
parengti

4
Iki 2010

5
Pakeista 40 kv/m langų
ir atremontuota 100
kv/m Kuršėnų ligoninės
konsultacinės vidaus
patalpų;
įsigyta medicininės
aparatūros
.
Igyvendintas projektas
VšĮ „Kuršėnų ligoninė
paslaugų
restruktūrizacija“

6
55000

7

65000
400000

Įkurtas priėmimo ir
skubios medicinos
pagalbos skyrius;
buvusio chirurginio
skyriaus patalpos
pritaikytos palaikomojo
gydymo ir slaugos
skyriui įkurdinti.
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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,
VšĮ Šiaulių rajono PSPC,
Turto valdymo skyrius

Atnaujintas PSPC
pastatas, pagal nustatytą
poreikį įsigyta aparatūra

3.4.3.3. Atnaujinti Šiaulių raj. PSPC
automobilių parką

Savivaldybės gydytojas,
VšĮ Šiaulių rajono PSPC,
Turto valdymo skyrius

Nupirkti 1 naujas
greitosios pagalbos ir 9
nauji lengvieji
automobiliai iškvietimams
į namus aptarnauti

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

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

Atnaujintas Gruzdžių
ambulatorijos pastatas,
pagal nustatytą poreikį
nupirkta aparatūra
Skirto (įsigytos) naujos
patalpos

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

4.1 tikslas. Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą su Šiaulių miestu ir rajono teritorijoje.
Uždaviniai
4.1.1. Sukurti detalu rajono transporto infrastruktūros plėtros planą.
1
2
3
4.1.1.1. Parengti Šiaulių rajono
Architektūros ir
Parengtas Šiaulių
bendrąjį planą
urbanistikos skyrius.
rajono bendrasis
planas.
4.1.1.2. Parengti savivaldybės susisiekimo
sistemą
4.1.1.3. Parengti esamos
infrastruktūros analizę ir atlikti
inventorizaciją.

Turto valdymo skyrius
Turto
valdymo skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Parengta savivaldybės
susisiekimo sistema
Parengta infrastruktūros
analizė ir atlikta
inventorizacija.

Iki 2010

2013

Iki 2010

Iki 2010

Atremontuotos
Kurtuvėnų medicinos
punkto vidaus patalpos
(50 kv.m).
Greitosios medicinos
pagalbos patalpos
(durys ir langai) 20,0
kv.m
Kuršėnų poliklinikos
stogo remontas, 100,0
kv/m.
Įgyvendintas projektas „
Šiaulių rajono pirminės
sveikatos priežiūros
sistemos
modernizavimas ir
paslaugų kokybės
gerinimas“.
Įsigyti 9 lankomosios
priežiūros automobiliai
Įsigyta odontologinė
aparatūra Gruzdžių
ambulatorijai

25000

15000

46000
671000

35000

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.

4
2003-2005

5
Neplanuojama

2007-2013

Neplanuojama

2003-2013

Turto valdymo skyrius
Inventorizuoti vietinės
reikšmės kelius ir gatves

6

7

100000
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4.1.1.4. Parengti GIS sistemą.
SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ

4.1.1.5. Parengti specialiuosius planus
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje

Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Informatikos skyrius
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Parengta GIS
sistema

2003-2011

Neplanuojama

Parengta specialiųjų planų,
30 vnt.

2007-2013

Parengti specialiuosius planus:
Kuršėnų miesto centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo
specialųjį planą;
Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų išvystymo
Varputėnų kaime specialųjį planą;
Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų išvystymo
Pakumulšių kaime specialųjį planą;
Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų išvystymo
Sauginių kaime specialųjį planą;
Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų išvystymo
Žadžiūnų kaime specialųjį planą;
Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kuršėnų mieste
specialųjį planą;
Inžinerinių tinklų išdėstymo Vijolių kaime specialųjį planą.

3
Parengta rajono
vietines reikšmes
kelių ir gatvių
gerinimo galimybių studija
ir planas
Rekonstruoti plane
numatyti rajono
vietines reikšmes
keliai.

4
2007

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.

2005-2011

5
Baigti rengti Kuršėnų
miesto, miestelių bei
kaimų gatvių
rekonstravimo techninius
projektus
Neplanuojama

6

7
1089000

6

7

4.2. tikslas. Gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą rajone, atsižvelgiant i tvarios plėtros
principus
Uždaviniai
4.2.1. Gerinti gatvių, ir daugiabučių kiemų ir kitų viešųjų erdvių būklę Kuršėnų mieste ir kituose rajono miesteliuose ir kaimuose .
1
4.2.1.1. Parengti Kuršėnų miesto
daugiabučių namų kiemų gerinimo planą

2
Turto valdymo skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija

4.2.1.2. Rekonstruoti Kuršėnų miesto
daugiabučių namų kiemus pagal parengtą
planą

Turto valdymo skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija

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

Turto
valdymo skyrius.

3
Parengtas Kuršėnų miesto
daugiabučių namų kiemų
gerinimo planas
Rekonstruoti Kuršėnų
miesto daugiabučių namų
kiemai pagal parengtą
planą
Parengti ir įgyvendintas
Šiaulių rajono
gatvių apšvietimo

4
2007-2013

5
Neplanuojama

2006 – 2008

Neplanuojama

2005-2011

Dalinai pakeisti rajono
miestelių ir kaimų gatvių
apšvietimo šviestuvus

460000
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pertvarkymo ir
išplėtimo planą.

Kužių mstl. –
rekonstruoti gatvių
apšvietimą
Gilvyčių k. –
rekonstruoti gatvių
apšvietimą
Neplanuojama

45000
40000

4.2.1.4. Parengti ir
įgyvendinti Kuršėnų miesto
saugaus eismo gerinimo planą.

Turto
valdymo skyrius.

Parengtas ir įgyvendintas
Kuršėnų miesto
saugaus eismo
gerinimo planas

2006-2013

SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
4.2.1.5. Sutvarkyti Kuršėnų miesto
centrinės dalies viešąsias erdves

Architektūros ir
urbanistikos skyrius/ turto
valdymo skyrius/
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius

Sutvarkytos Kuršėnų
miesto centrinės dalies
viešosios erdvės

2007-2011

Parengti Kuršėnų miesto
centrinės dalies viešųjų
erdvių sutvarkymo
galimybių studiją

3
Atlikta maudyklų poilsio
Zonų analize, jų
įteisinimas ir parengtas
sutvarkymo planas.
Sutvarkytos maudyklos –
poilsio zonos pagal
parengtą planą
Inventorizuoti ir
įteisinti Šiaulių
rajono parkai.

4
2004 -2006

5
PASIEKTA 2006 m.

2007-2013

Neplanuojama dėl lėšų trūkumo

2007-2013

Aplinkos apsaugos
skyrius, Turto valdymo
skyrius
Aplinkos apsaugos
skyrius,
Turto
valdymo skyrius,
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius

Parengtas ir įgyvendintas
parkų sutvarkymo
projektas
Parengtas Pašinio
rekreacines
gamtosauginės
zonos projektas.

2006-2011
2006

Planuojama įrašyti
Kuršėnų miesto parką
į valstybės
paminklosaugos objektų
sąrašą ir paruošti
detaliųjį planą
Aplinkos apsaugos skyrius
Neplanuojama, parkų sutvarkymo projekto įgyvendinimas
galimas tik įteisinus Šiaulių rajono parkus
Ekonomikos ir verslo
15 proc.
Preliminari
projekto vertės
suma
plėtros skyrius
200000
Parengta techninė
dokumentacija

Turto valdymo skyrius

Parengta rajono pėsčiųjų ir

2004

50000

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
sutvarkymo planą.

2
Aplinkos apsaugos
skyrius, Turto valdymo
skyrius

4.2.2.2. Sutvarkyti maudykles – poilsio
zonas pagal parengtą planą

Aplinkos apsaugos
skyrius / Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius
Aplinkos apsaugos
skyrius

4.2.2.3. Inventorizuoti ir
įteisinti Šiaulių rajono parkus.

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

4.2.2.6. Parengti rajono pėsčiųjų ir

6

7

Neplanuojama
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dviračių takų schemą
4.2.2.7. Įrengti pėsčiųjų ir
dviračių takus.

dviračių takų schema
Turto
valdymo skyrius

4.2.3. Modernizuoti energetikos sistemą.
1

Neplanuojama

3

4

SIŪLOMA IŠBRAUKTI
4.2.3.1. Parengti ir įgyvendinti esamų sodybų
ir besikuriančių ūkių
elektrifikavimo planą.

Turto
valdymo skyrius,
Žemes ūkio skyrius,
Elektros energijos
tiekėjai

Parengtas elektrifikavimo
planas ir elektrifikuotos
sodybos

2004 m.
(planas)
2005 – 2006
m. (plano
įgyvendinimas)

Neplanuojama

SIŪLOMA IŠBRAUKTI
4.2.3.2. Parengti ir įgyvendinti dujotiekio
tinklų plėtojimo planą.

Turto
valdymo skyrius,
Gamtiniu duju
tiekėjai

Parengtas ir įgyvendintas
dujotiekio tinklų
išplėtimo planą

2004 m.
(planas)
2005-2006 m.
(plano
įgyvendinimas

Neplanuojama

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

Turto valdymo skyrius

Parengta biuro gavimo ir
panaudojimo studija

2004 - 2013

Neplanuojama

Turto
valdymo skyrius

2004 – 2011

Neplanuojama

4.2.3.6. Atnaujinti Šilėnų
gyvenvietės ir Kuršėnų miesto šilumos ūkį.

Turto
valdymo skyrius,
Šilumos tiekimo
įmonės
Turto
valdymo skyrius

Įdiegtos energiją
Taupančios priemones
visuomeniniuose
pastatuose
Atnaujintas
šilumos ūkis.

2004 – 2008

Šilėnų gyv. šilumos ūkis atnaujintas, Kuršėnų miesto
šilumos ūkis atnaujintas

Atnaujintų ir apšiltintų
daugiabučių namų skaičius
17 vnt.

2007-2010

Parengti Daugiabučių namų paramos fondo nuostatų
pakeitimą, numatant galimybę kompensuoti daugiabučių
namų savininkų bendrijų parengtų apšiltinimo ir
atnaujinimo investicinių bei tecchninių dokumentų išlaidas.

3
Įgyvendintas
Lielupės –Ventos
upių baseino
vandentvarkos
projektas Šiaulių ir
Kuršėnų

4
2003-2010

5
6
7
Aplinkos apsaugos skyrius
Teikti informaciją ir priimti pagalbą pagal sutartis :
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

SIŪLOMA PAPILDOMA PRIEMONĖ
4.2.3.7. Skatinti daugiabučių namų
apšiltinimą ir atnaujinimą

2

Įrengti pėsčiųjų ir
dviračių takai

vykdymas
perkeliamas į
2007-2013
2005-2008

5

6

7

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

2
Aplinkos apsaugos
skyrius,
Turto
valdymo skyrius,
Vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo

27

paslaugu tiekimo įmonė

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

Aplinkos apsaugos
skyrius, Turto valdymo
skyrius, Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius

Atlikta mažųjų rajono
kaimų (iki 500 gyventojų)
vandentvarkos analizė ir
parengtas pertvarkymo
planas

2005-2013

pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas
prioritetiniams objektams Šiaulių rajono savivaldybėje“;
3) „Techninė parama įgyvendinant Ventos-Lielupės
baseino I paketo projektą Biržų, Pasvalio, Rokiškio,
Akmenės, Joniškio, Šiaulių ir Telšių rajono savivaldybėse“;
4) „Techninė priežiūra įgyvendinant Ventos-Lielupės
baseino I paketo projektą Biržų, Pasvalio, Rokiškio,
Akmenės, Joniškio, Šiaulių ir Telšių rajono savivaldybėse“.
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius
Aplinkos apsaugos
150 000
skyrius, Parengti
Smilgių,
Žarėnų , Gedinčių ir
Paringuvėnų kaimų
vandentvarkos sistemų
renovacijos ir plėtros
techninius projektus.
Aplinkos apsaugos
skyrius,
Parengti Gilvyčių,
Gilaičių kaimų
vandentvarkos sistemų
renovacijos ir plėtros
techninius projektus.

15 000

Aplinkos apsaugos
skyrius
Smilgių ir Žarėnų,
Gedinčių ir Paringuvėnų
kaimų techninių projektų
parengimas numatytas
„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

Aplinkos apsaugos
skyrius, Turto valdymo
skyrius, Vandens tiekimo
ir nuotekų šalinimo

Modernizuota mažųjų
rajono kaimų (iki 500
gyventojų) vandentvarkos
sistemą

2006-2011 m.

Aplinkos apsaugos
skyrius
Vandentvarkos ūkio
modernizavimas bus
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paslaugų tiekimo įmonės

galimas atlikus
techninius projektus
Turto valdymo skyrius
1500000
Bridų k., Gedinčių k.,
Gruzdžių mstl., Smilgių
k., Sutkūnų k., Šakynos
mstl., Toliočių k. ir
Žarėnų k. – sumontuoti
vandens nugeležinimo
įrangą
Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius
Aplinkos apsaugos
skyrius
Pateikti paraišką paramai
gauti Kuršėnų miesto
lietaus nuotėkų tinklų
techniniam projektui
ruošti.
Aplinkos apsaugos skyrius
Neplanuojama.
Įgyvendinimas galimas tik parengus lietaus tinklų
techninius projektus bei paruošus investicinius projektus
lietaus tinklų įrengimui.

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

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

Atlikta Kurėnų
miesto, rajono
seniūnijų centru lietaus
kanalizacijos tinklų
analizę ir parengtas šių
tinklų rekonstravimo bei
įrengimo planą

2006-2008

4.2.4.5. Modernizuoti ir įrengti Kuršėnų
miesto ir rajono seniūnijų centrų lietaus
kanalizacijos tinklus

Aplinkos apsaugos
skyrius , Turto valdymo
skyrius, Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius

Modernizuoti ir įrengti
Kuršėnų miesto ir rajono
seniūnijų centrų lietuas
kanalizacijos tinklai

2006-2011

3
Atliekos rajono teritorijoje
tvarkomos pagal
sukurtą atliekų
tvarkymo sistemą

4
2005 - 2006

5
Aplinkos apsaugos
skyrius
Planuojama pradėti
eksploatuoti rajoninė
stambiagabaričių atliekų
ir seniūnijų atliekų
rūšiavimo aikšteles.

6

7

3
Parengtas Paviršinio
vandens telkinių apsaugos
juostų ir apsaugos zonų
planas

4
2006-2013

5
Neplanuojama dėl lėšų trūkumo

6

7

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
Aplinkos apsaugos
skyrius , Architektūros ir
urbanistikos skyrius

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

2
Aplinkos apsaugos
skyrius
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4.2.6.2. Parengti vandenviečių teritorijų ir
sanitarinių apsaugos zonų
planą

Aplinkos apsaugos
skyrius

Parengtas vandenviečių
teritorijų ir sanitarinių
apsaugos zonų planas

2007

4.2.6.4. Parengti rajono
užterštų teritorijų nuolatinio
stebėjimo programą

Aplinkos apsaugos
skyrius

2005 - 2006

4.2.6.5. Sudaryti rajono
ekogeologinį žemėlapį

Aplinkos apsaugos
skyrius

Parengta rajono
užterštu teritorijų
nuolatinio stebėjimo
programa
Sudarytas rajono
ekogeologinis
žemėlapis

2005 – 2006

Parengti Kuršėnų miesto
vandenviečių teritorijų ir
10 000
jų sanitarinių apsaugos
zonų specialųjį planą
Neplanuojama vykdyti, nes šią priemonę įgyvendins LR
Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Neplanuojama vykdyti, nes šią priemonę vykdys
Geologijos tarnyba prie LR
Aplinkos ministerijos

_______________________
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