Šiaulių rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano 2018–2020 metams
3 priedas
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
PROJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMA (KODAS 05)
2018
Biudžetiniai metai
Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 188726051
Kuršėnų miesto seniūnija, 188695079
Bubių seniūnija, 288695450
Ginkūnų seniūnija, 188781635
Gruzdžių seniūnija, 188695798
Asignavimų valdytojas (Kairių seniūnija, 188694881
ai), kodas
Meškuičių seniūnija, 188694739
Raudėnų seniūnija, 188695264
Šiaulių kaimiškoji seniūnija, 188694696
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų
centras, 188210679
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 01
Aplinkos apsaugos skyrius 03
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyris
04.01
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo
poskyris 04.02
Bendrųjų reikalų skyrius 06
Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius 09
Viešoji įstaiga Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos
centras 09.01
Finansų skyrius 10
Savivaldybės gydytojas 11
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 11.01
Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
11.03
Informacinių technologijų skyrius 12
Investicijų ir projektų valdymo skyrius 13
Vykdytojas (-ai), kodas
Kultūros skyrius 15
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų
centras 15.01
Socialinės paramos skyrius 16
Švietimo ir sporto skyrius 17
Turto valdymo skyrius 18
Teisės ir personalo administravimo skyrius 19
Ūkio ir transporto skyrius 20
Kuršėnų miesto seniūnija 26.01
Bubių seniūnija 26.02
Ginkūnų seniūnija 26.03
Gruzdžių seniūnija 26.04
Kairių seniūnija 26.05
Meškuičių seniūnija 26.08
Raudėnų seniūnija 26.09
Šiaulių kaimiškoji seniūnija 26.11
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Programos pavadinimas

Programos parengimo
argumentai

Programa

Strateginis (-iai) tikslas (ai) (atitinka SPP
prioritetą):

Efekto vertinimo
kriterijai
Programos
tikslas

Projektų finansavimo programa
Kodas 05
Programa parengta vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės
strateginiu plėtros planu 2017–2023 metams, patvirtintu Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr.
T-298.
Programa skirta realizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu nustatytas savarankiškąsias bei valstybines (valstybės
perduotas savivaldybėms) savivaldybių funkcijas.
Programa sudaro galimybę Šiaulių rajono savivaldybei 2014–2020
m. pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos
Ekonominės Bendrijos (toliau – EEB) ir kitų šalių finansinių
mechanizmų ar kitų programų lėšomis Savivaldybės teritorijoje
viešiesiems projektams įgyvendinti.
Tęstinė
Konkurencinga rajono ekonomika
Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai
saugi ir sveika visuomenė
Subalansuota rajono infrastruktūra ir
aplinka
Efektyvi rajono savivalda ir visuomenės
saugumas
ES, EEB ir kt. programų, finansinių
mechanizmų
lėšomis
įgyvendintų
projektų skaičius (vnt.)

Modernaus verslo ir pažangaus
žemės ūkio plėtros skatinimas

Tikslo aprašymas:

Kodas

Kodas

01

Kodas

02

Kodas

03

Kodas

04

Kodas

E-05-1

01.01

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį:
vystyti konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę.
Šiuo uždaviniu numatoma rekonstruoti ir (arba)
atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius
hidrotechninius statinius Šiaulių rajone
R-05.01.01-1

R-05.01.01-2

Pasirašytų
projektų
finansavimo
ir
administravimo
sutarčių,
skirtų
modernaus verslo ir
pažangaus žemės ūkio
plėtros
skatinimui,
skaičius (vnt.)

Įgyvendintų projektų,
skirtų
modernaus
verslo ir pažangaus
žemės ūkio plėtros
skatinimui,
skaičius
(vnt.)
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Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Vystyti konkurencingą žemės ūkį
01.01.03
Kodas
ir miškininkystę
Uždaviniui įgyvendinti yra skirta
Produkto vertinimo kriterijai:
1 priemonė, kuri dar detalizuojasi
į veiklas:
5 priemonė. Rekonstruoti ir (arba)
atnaujinti valstybei nuosavybės P-05.01.01.03-1
teise
priklausančius
hidrotechninius statinius Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje
Įgyvendinant priemonę, planuojama
atlikti Šiaulių rajono Pakumulšių I
tvenkinio
ant
Kumulšos
upės
hidrotechninių statinių ir užtvankos bei
Šiaulių r. Micaičių kadastrinių vietovių
dalies
griovių
ir
jų
statinių
rekonstravimo darbus.

Programos
tikslas

Turizmo vystymas ir kultūros
paveldo įveiklinimo skatinimas

Tikslo aprašymas:

P-05.01.01.03-2

Kodas

R-05.01.02-2

Uždavinio
aprašymas:

Didinti turizmo paslaugų kokybę
bei įvairovę, plėtoti turizmo
infrastruktūrą

Rekonstruota
drenažo: griovių,
požeminių
rinktuvų,
sausintuvų (km)

01.02

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslas skirtas tobulinti turizmo paslaugų
kokybę, užtikrinti turizmo infrastruktūros plėtotę,
puoselėti kultūros ir gamtos paveldą. Programos
tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius: didinti
turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę, plėtoti turizmo
infrastruktūrą; saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos R-05.01.02-1
paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms. Pirmuoju
uždaviniu numatoma plėtoti turizmo informacinę
infrastruktūrą. Antruoju uždaviniu siekiama skatinti
kultūros ir gamtos paveldo objektų tvarkymą ir
priežiūrą, pritaikant juos visuomenės poreikiams
tenkinti.

Uždavinys

Rekonstruotų
hidrotechninių
statinių
skaičius
(vnt.)

Kodas

Pasirašytų
projektų
finansavimo
ir
administravimo
sutarčių,
skirtų
turizmo vystymui
ir kultūros paveldo
įveiklinimo
skatinimui,
skaičius (vnt.)

Įgyvendintų
projektų,
skirtų
turizmo vystymui
ir kultūros paveldo
įveiklinimo
skatinimui,
skaičius (vnt.)

01.02.01

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
Produkto vertinimo kriterijai:
priemonė, kuri detalizuojasi į
veiklas:
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2 priemonė. Ženklinti Šiaulių
rajono savivaldybės turistinius
objektus, įrengti ir (arba) atnaujinti
susijusią turizmo infrastruktūrą

P-05.01.02.01-1

Įgyvendinant priemonę, planuojama
užtikrinti
savivaldybes
jungiančios
turizmo informacinės infrastruktūros
plėtrą Šiaulių regione

Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Saugoti ir puoselėti kultūros ir
gamtos paveldą, jį pritaikant
viešosioms reikmėms

Kodas

„P020 Įrengtų
informacinės
infrastruktūros
priemonių
skaičius (vnt.)“

01.02.02

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
priemonė, kuri detalizuojasi į Produkto vertinimo kriterijai:
veiklas:
4 priemonė. Sutvarkyti ir skatinti
tvarkyti
Šiaulių
rajono
savivaldybės dvarus bei dvarų
parkų teritorijas, juos pritaikant
viešiesiems poreikiams
Įgyvendinant priemonę, planuojama
atlikti Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus
kodas 16057) tvarkybos darbus
ir
pritaikyti ją kultūros ir verslo poreikiams
(I projekto etapas); atlikti Kurtuvėnų
dvaro sodybos parko tvarkymo darbus;
užtikrinti Šiaulių rajono savivaldybės
etninės kultūros ir tradicinių amatų
centro plėtrą.

P-05.01.02.02-1

„P.S.335
Sutvarkyti, įrengti
ir
pritaikyti
lankymui kultūros
paveldo objektai ir
teritorijos
(skaičius)“

P-05.01.02.02-2

„P.B.209
Numatomo
apsilankymų
remiamuose
kultūros ir gamtos
paveldo
objektuose
bei
turistų
traukos
vietose skaičiaus
padidėjimas
(asmenys)“

P-05.01.02.02-3

Sutvarkytų
valstybinės
reikšmės
parkų
skaičius (vnt.)

P-05.01.02.02-4.

Tradicinių
amatininkų,
įtrauktų
į
tradicinių amatų
centro
veiklą,
skaičius
(asmenys)

P-05.01.02.02-5

Demonstruojamų
tradicinių amatų
skaičius (vnt.)

P-05.01.02.02-6

Vykdomų
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tradicinių amatų
edukacinių
užsiėmimų
skaičius (vnt.)

Programos
tikslas

Teritorinės sanglaudos didinimas

Tikslo aprašymas:
Programos tikslu siekiama plėtoti Šiaulių rajono
savivaldybės miesto ir kaimo gyvenamąsias
teritorijas ir viešąsias erdves. Programos tikslu
numatoma įgyvendinti 2 uždavinius: kompleksiškai
plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias
erdves; kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamąsias
teritorijas ir viešąsias erdves. Pirmu uždaviniu
planuojama atnaujinti Kuršėnų miesto ir Šiaulių
rajono miestelių viešąją infrastruktūrą, pritaikant ją
bendruomeniniams, rekreaciniams, verslo ir kt.
poreikiams. Antru uždaviniu numatoma plėtoti
Šiaulių rajono kaimo gyvenamąsias vietoves ir
viešąsias erdves, užtikrinant visapusišką gyventojų
poreikių tenkinimą. Uždavinių įgyvendinimas padės
užtikrinti tolygią ir tvarią regiono plėtrą, mažins
socialinius, ekonominius ir kt. skirtumus tarp miesto
ir kaimo, skatins miesto ir kaimo vienodėjimo,
integracijos procesus.

P-05.01.02.02-.7

Rengiamų tautinio
paveldo produktų
ekspozicijų
ir
parodų
skaičius
(vnt.)

P-05.01.02.02-8

Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
(asmenys)

P-05.01.02.02-9

Vykdomų
tradicinių amatų
mokymų
pagal
Žemės
ūkio
ministerijos
sertifikuotas
tradicinių amatų
programas
skaičius (vnt.)

Kodas

01.03

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-05.01.03-1

R-05.01.03-2

Pasirašytų projektų
finansavimo
ir
administravimo
sutarčių,
skirtų
teritorinės
sanglaudos
didinimui, skaičius
(vnt.)
Įgyvendintų
projektų,
skirtų
teritorinės
sanglaudos
didinimui, skaičius
(vnt.)
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Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Kompleksiškai plėtoti miesto
gyvenamąsias
teritorijas
ir
viešąsias erdves

Kodas

01.03.01

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos
Produkto vertinimo kriterijai:
2 priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:
1
priemonė.
Kompleksiškai
atnaujinti Kuršėnų miesto viešąją
infrastruktūrą ir pritaikyti ją
bendruomeniniams, rekreaciniams
ir verslo poreikiams
Įgyvendinant priemonę, planuojama
įgyvendinti
5
Kuršėnų
miesto
kompleksinės plėtros projektus, kurių
metu
bus
sutvarkyta
bei
bendruomeniniams ir verslo poreikiams
pritaikyta Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio
aikštė; įkurta Pavenčių laisvalaikio zona
Kuršėnų mieste; įrengta Ventos upės
viešoji
erdvė
ir
ji
pritaikyta
bendruomenės ir verslo poreikiams;
kompleksiškai sutvarkyti Kuršėnų miesto
daugiabučių namų gyvenamieji kvartalai.

P-05.01.03.01-1

„P.B.238 Sukurtos
arba atnaujintos
atviros
erdvės
miestų vietovėse
(kv. m)“

P-05.01.03.01-2

„P.B.238 Sukurtos
arba atnaujintos
atviros
erdvės
miestų vietovėse
(kv. m)“

P-05.01.03.01-3

„P.B.238 Sukurtos
arba atnaujintos
atviros
erdvės
miestų vietovėse
(kv. m)“

P-05.01.03.01-4

„P.B.238 Sukurtos
arba atnaujintos
atviros
erdvės
miestų vietovėse
(kv. m)“

P-05.01.03.01-5

„P.B.238 Sukurtos
arba atnaujintos
atviros
erdvės
miestų vietovėse
(kv. m)“

2
priemonė.
Kompleksiškai
atnaujinti
Šiaulių
rajono
savivaldybės miestelių (išskyrus
savivaldybių centrus), turinčių nuo
1 iki 6 tūkst. gyventojų, viešąją
infrastruktūrą ir pritaikyti ją
bendruomeniniams, rekreaciniams
bei verslo poreikiams

P-05.01.03.01-1

Įgyvendinant priemonę, planuojama
kompleksiškai
atnaujinti
Gruzdžių
miestelio, Kairių miestelio ir Meškuičių
miestelio bendruomeninę ir viešąją
infrastruktūrą (iš viso įgyvendinti 3
kompleksinės plėtros projektai).

P-05.01.03.01-2

P.S.364 "Naujos
atviros erdvės
vietovėse nuo 1
iki 6 tūkst.
gyventojų
(išskyrus
savivaldybių
centrus)" (kv. m)
P.S.364 "Naujos
atviros erdvės
vietovėse nuo 1
iki 6 tūkst.
gyventojų
(išskyrus
savivaldybių
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P-05.01.03.01-3

Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Kompleksiškai
gyvenamąsias
viešąsias erdves

plėtoti kaimo
teritorijas
ir

Kodas

centrus)" (kv. m)
P.S.364 "Naujos
atviros erdvės
vietovėse nuo 1
iki 6 tūkst.
gyventojų
(išskyrus
savivaldybių
centrus)" (kv. m)

01.03.02

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
priemonė, kuri detalizuojasi į Produkto vertinimo kriterijai:
veiklas:
1 priemonė. Kompleksiškai vystyti
ir
plėtoti
Šiaulių
rajono
savivaldybės kaimo gyvenamąsias
teritorijas (iki 1 tūkst. gyventojų)
Įgyvendinant priemonę, planuojama
įrengti viešąją infrastruktūrą Gilvyčių
kaime, Sutkūnų kaime, Varputėnų kaime,
Žeimių kaime ir Naisių kaime; atnaujinti
Žadžiūnų kaimo viešąjį pastatą ir jo
aplinką bei pritaikyti ją vietos gyventojų
poreikiams; pritaikyti Raudėnų mokyklos
daugiafunkcio centro II korpusą vietos
gyventojų poreikiams; sukurti vietines
vandens tiekimo sistemas Saulučių ir
Papelkių kaimuose.

P-05.01.03.02-1

P-05.01.03.02-2

P-05.01.03.02-3

KPP.01 Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos
į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius
KPP.02
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
KPP.03
Regioninio
planavimo būdu
Įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius

P-05.01.03.02-4

KPP.01 Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos
į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius

P-05.01.03.02-5

KPP.02
Gyventojų,

kurie
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P-05.01.03.02-6

P-05.01.03.02-7

P-05.01.03.02-8

P-05.01.03.02-9

P-05.01.03.02-10

P-05.01.03.02-11

P-05.01.03.02-12

naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
KPP.03
Regioninio
planavimo būdu
Įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
KPP.01 Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos
į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius
KPP.02
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
KPP.03
Regioninio
planavimo būdu
Įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
KPP.01 Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos
į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius
KPP.02
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
KPP.03
Regioninio
planavimo būdu
Įgyvendintų
mažos
apimties
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infrastruktūros
projektų skaičius

P-05.01.03.02-13

P-05.01.03.02-14

P-05.01.03.02-15

P-05.01.03.02-16

P-05.01.03.02-17

P-05.01.03.02-18

KPP.01 Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos
į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius
KPP.02
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
KPP.03
Regioninio
planavimo būdu
Įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
KPP.01 Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos
į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius
KPP.02
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
KPP.03
Regioninio
planavimo būdu
Įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius

P-05.01.03.02-19

KPP.01 Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos
į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius

P-05.01.03.02-20

KPP.02
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P-05.01.03.02-21

P-05.01.03.02-22

P-05.01.03.02-23

P-05.01.03.02-24

Programos
tikslas

Aukštos ugdymo ir švietimo
paslaugų
kokybės
bei
jų
prieinamumo
kiekvienam
gyventojui užtikrinimas

Tikslo aprašymas:

Kodas

Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
KPP.03
Regioninio
planavimo būdu
Įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
KPP.01 Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos
į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius
KPP.02
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius
KPP.03
Regioninio
planavimo būdu
Įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius

02.01

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį:
modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti ugdymo
aplinką jose ir materialinę bazę, diegti inovacijas.
Šiuo uždaviniu numatoma atnaujinti Šiaulių rajono
bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ir R-05.02.01-1
priešmokyklinio ugdymo įstaigų bei neformaliojo
švietimo įstaigų infrastruktūrą, gerinti materialinę
bazę ir ugdymo aplinką, orientuojantis į inovacijas.

Pasirašytų projektų
finansavimo
ir
administravimo
sutarčių,
skirtų
aukštos ugdymo ir
švietimo paslaugų
kokybės bei jų
prieinamumo
kiekvienam
gyventojui
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užtikrinimui,
skaičius (vnt.)

R-05.02.01-2

Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Modernizuoti švietimo įstaigas,
gerinti ugdymo aplinką jose ir
materialinę bazę, diegti inovacijas

Kodas

Įgyvendintų
projektų,
skirtų
aukštos ugdymo ir
švietimo paslaugų
kokybės bei jų
prieinamumo
kiekvienam
gyventojui
užtikrinimui,
skaičius (vnt.)

02.01.01

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos
Produkto vertinimo kriterijai:
3 priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:

1 priemonė. Atnaujinti (renovuoti,
rekonstruoti,
remontuoti,
modernizuoti)
Šiaulių
rajono
bendrojo
ugdymo
mokyklų
pastatus, patalpas, inžinerinius
tinklus
ir
įrenginius,
neatitinkančius keliamų higienos,
energetinio
efektyvumo,
technologinių ir žmogaus saugos
reikalavimų

P-05.02.01.01-1

P.N.722
"Pagal
veiksmų programą
ERPF
lėšomis
atnaujintos
bendrojo ugdymo
mokyklos
(skaičius)"

P-05.02.01.01-2

P.B.235
"Investicijas
gavusios
vaikų
priežiūros
arba
švietimo
infrastruktūros
pajėgumas"

P-05.02.01.01-3

Rekonstruotų
pastatų
skaičius
(vnt.)

Įgyvendinant priemonę, planuojama
rekonstruoti
Šiaulių
r.
Bazilionų
mokyklos-daugiafunkcį
centrą;
rekonstruoti
Šiaulių
r.
Gruzdžių
gimnazijos pastatą.

2
priemonė.
Atnaujinti
ir
modernizuoti
Šiaulių
rajono
savivaldybės
neformaliojo
švietimo infrastruktūrą
Įgyvendinant priemonę, planuojama
modernizuoti pastatą, esantį Daugėlių g.
90 B, Kuršėnuose, pritaikant jį sporto,
laisvalaikio ir bendruomenės poreikiams.

P-05.02.01.01-1

P-05.02.01.01-2

P.N.723
"Pagal
veiksmų programą
ERPF
lėšomis
atnaujintos
neformaliojo
ugdymo įstaigos"
(skaičius)
P.B.235
"Investicijas
gavusios
vaikų
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P-05.02.01.01-1

3
priemonė.
Atnaujinti
ir
modernizuoti
Šiaulių
rajono
savivaldybės ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų
infrastruktūrą

P-05.02.01.01-2

Įgyvendinant priemonę, planuojama
plėsti Šiaulių r. Ginkūnų lopšelį-darželį.

P-05.02.01.01-3

Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Tobulinti ugdymo ir švietimo
paslaugas,
jų
kokybę
ir
prieinamumą.

Kodas

02.01.02

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
Produkto vertinimo kriterijai:
priemonė:
10 priemonė. Rengti ir įgyvendinti
Šiaulių
rajono
savivaldybės
administracijos, švietimo įstaigų
nacionalinio
ir
tarptautinio
bendradarbiavimo projektus

P-05.02.01.02-1

Parengti
integruotų
pamokų planų
ciklus

Kodas

02.03

Įgyvendinant priemonę, planuojama
parengti integruotų pamokų planus
Šiaulių r. mokymo įstaigose

Programos
tikslas

priežiūros
arba
švietimo
infrastruktūros
pajėgumas"
(skaičius)
P.N.717
"Pagal
veiksmų programą
ERPF
lėšomis
atnaujintos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
mokyklos" (vnt.)
P.B.235
"Investicijas
gavusios
vaikų
priežiūros
arba
švietimo
infrastruktūros
pajėgumas"
(skaičius)
P.S.380
"Pagal
veiksmų programą
ERPF
lėšomis
atnaujintos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
vietos"
(skaičius)

Socialiai saugios ir
visuomenės formavimas

Tikslo aprašymas:

sveikos

Rezultato vertinimo kriterijai:
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Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2
uždavinius: užtikrinti socialinių paslaugų kokybę,
įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę
integraciją; didinti sveikatos priežiūros paslaugų R-05.02.03-1
kokybę ir prieinamumą. Pirmuoju uždaviniu
numatoma atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono
socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą,
užtikrinti socialinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms
visuomenės grupėms, taip pat plėtoti socialinio būsto
fondą. Antruoju uždaviniu siekiama plėtoti sveikatos
priežiūros paslaugas rajone, didinti jų prieinamumą,
gerinti teikiamų sveikatos paslaugų kokybę ir kt.
R-05.02.03-2

Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Užtikrinti socialinių paslaugų
kokybę, įvairovę ir prieinamumą,
skatinti socialinę integraciją

Kodas

Pasirašytų projektų
finansavimo ir
administravimo
sutarčių, skirtų
socialiai saugios ir
sveikos
visuomenės
formavimui,
skaičius (vnt.)
Įgyvendintų
projektų, skirtų
socialiai saugios ir
sveikos
visuomenės
formavimui,
skaičius (vnt.)

02.03.01

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos Produkto vertinimo kriterijai:
3 priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:

P-05.02.03.01-1

„P.S.361
Investicijas
gavusių socialinių
paslaugų
infrastruktūros
objektų skaičius
(vnt.)“

P-05.02.03.01-2

„R.N.403 Tikslinių
grupių asmenys,
gavę tiesioginės
naudos iš
investicijų į
socialinių paslaugų
infrastruktūrą
(asmenys)“

P-05.02.03.01-3

„R.N.404
Investicijas
gavusiose įstaigose
esančios vietos
socialinių paslaugų
gavėjams (vnt.)“

P-05.02.03.01-4

„P.S.368
Socialines
paslaugas gavę
tikslinių grupių

1 priemonė. Atnaujinti ir plėsti
Šiaulių
rajono
savivaldybės
socialines paslaugas teikiančių
įstaigų infrastruktūrą
Įgyvendinant priemonę, planuojama
užtikrinti
socialinių
paslaugų
infrastruktūros plėtrą Šiaulių rajone.

6 priemonė. Sukurti krizių
įveikimo pagalbos sistemą, teikti ir
plėtoti krizių įveikimo paslaugas
krizės ištiktoms šeimoms ir (arba)
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asmenims Šiaulių rajone

asmenys (šeimos)“

Įgyvendinant priemonę, planuojama teikti
kompleksines paslaugas šeimai Šiaulių
rajone.

7 priemonė. Plėtoti Šiaulių rajono
savivaldybės socialinio būsto
fondą ir gerinti jo kokybę
Įgyvendinant priemonę, planuojama
plėtoti socialinio būsto fondą Šiaulių
rajone.

P-05.02.03.01-5

„P.S.362 Naujai
įrengtų ar įsigytų
socialinių būstų
skaičius (vnt.)“

Uždavinys

Didinti
sveikatos
priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą

Uždavinio
aprašymas:

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos Produkto vertinimo kriterijai:
2 priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:

1 priemonė. Kurti, plėsti ir
atnaujinti Šiaulių rajono
savivaldybės sveikatos priežiūros
įstaigų infrastruktūrą

Kodas

„P037 Gyventojai,
turintys galimybę
pasinaudoti
pagerintomis
sveikatos
priežiūros
paslaugomis
(asmenys)“

P-05.02.03.02-1

Įgyvendinant priemonę, planuojama
atnaujinti pirminės sveikatos priežiūros
įstaigas Kuršėnų m.

2 priemonė. Plėtoti sveikatos
priežiūros paslaugas ir didinti jų
prieinamumą Šiaulių rajone
Įgyvendinant priemonę, planuojama
didinti
Šiaulių
rajono
pirminės
profilaktikos ir sveikatinimo paslaugų
prieinamumą.

02.03.02

P-05.02.03.02-2

P.S.363 "Viešąsias
sveikatos
priežiūros
paslaugas
teikiančių asmens
sveikatos
priežiūros įstaigų,
kuriose
modernizuota
paslaugų teikimo
infrastruktūra,
skaičius"
(asmenys)
P.S. 372
"Tikslinių grupių
asmenys, kurie
dalyvavo
informavimo,
švietimo ir
mokymo
renginiuose bei
sveikato
raštingumą
didinančiose
veiklose"
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(asmenys)

Programos
tikslas

Modernios susisiekimo sistemos
plėtra

Tikslo aprašymas:

P-05.02.03.02-3

P.N. 604
"Tuberkulioze
sergantys
pacientai, kuriems
buvo suteiktos
socialinės
paramos
priemonės (maisto
talonų dalijimas ir
kelionės išlaidų
kompensavimas)"
(asmenys)

Kodas

03.01

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2
uždavinius: gerinti ir plėsti rajono susisiekimo
infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo
sistemą; vystyti viešojo ir ekologinio transporto R-05.03.01-1
sistemą. Pirmuoju uždaviniu numatoma diegti
saugaus eismo priemones rajono keliuose. Antruoju
uždaviniu numatoma atnaujinti ir plėsti Šiaulių
rajono pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą, taip pat
plėtoti ekologinį ir individualų transportą.
R-05.03.01-2

Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Gerinti ir plėsti rajono susisiekimo
infrastruktūrą, modernizuoti eismo
organizavimo sistemą

Kodas

Pasirašytų projektų
finansavimo ir
administravimo
sutarčių, skirtų
modernios
susisiekimo
sistemos plėtrai,
skaičius (vnt.)
Įgyvendintų
projektų, skirtų
modernios
susisiekimo
sistemos plėtrai,
skaičius (vn t.)

03.01.01

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
priemonė, kuri detalizuojasi į Produkto vertinimo kriterijai:
veiklas:
5 priemonė. Diegti saugaus eismo
priemones
Šiaulių
rajono
savivaldybės teritorijoje
Įgyvendinant priemonę, planuojama
rekonstruoti Kuršėnų miesto V. Kudirkos
g., T. Tilvyčio g., V. Dambrausko g. ir
Kapų g., įrengiant eismo saugumo
priemones; gerinti kitas eismo saugumo
priemones Šiaulių rajone.

P-05.03.01.01-1

„P.B.214 Bendras
rekonstruotų arba
atnaujintų kelių
ilgis (km)“

P-05.03.01.01-2

„R.S.342 Sugaištas
kelionės
automobilių keliais
(išskyrus TEN-T
kelius) laikas (min.
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val.)“

P-05.03.01.01-3

ekologinio

„P.S.342 Įdiegtos
saugų eismą
gerinančios ir
aplinkosaugos
priemonės
(skaičius)“

Uždavinys

Vystyti viešojo ir
transporto sistemą

Uždavinio
aprašymas:

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos
Produkto vertinimo kriterijai:
2 priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:
1 priemonė. Atnaujinti ir plėsti
Šiaulių rajono savivaldybės
pėsčiųjų ir (arba) dviračių takus,
dviračių aikšteles, šaligatvius

Kodas

P-05.03.01.02-1

Įgyvendinant priemonę, planuojama
rekonstruoti ir plėsti Šiaulių rajono
pėsčiųjų ir dviračių takus.

3 priemonė. Skatinti ekologinio
viešojo ir individualiojo transporto
plėtrą
Įgyvendinant priemonę, planuojama
atnaujinti Šiaulių rajono vietinio
susisiekimo viešojo transporto priemonių
parką.

Programos
tikslas

Efektyvios inžinerinio aprūpinimo
sistemos kūrimas ir vystymas

Tikslo aprašymas:

P-05.03.01.02-2

Kodas

03.01.02

„P.S.322
Rekonstruotų
dviračių ir / ar
pėsčiųjų takų ir / ar
trasų ilgis (km)“

„P006
Įsigytos
naujos ekologiškos
viešojo transporto
priemonės
(skaičius)“

03.02

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį:
užtikrinti efektyvią rajono viešąją bei energetinę
infrastruktūrą. Uždaviniu numatoma atnaujinti
viešuosius pastatus, siekiant didinti energetinį
efektyvumą.
R-05.03.02-1

R-05.03.02-2

Pasirašytų
projektų
finansavimo ir
administravimo
sutarčių, skirtų
efektyvios
inžinerinio
aprūpinimo
sistemos kūrimui
ir vystymui,
skaičius (vnt.)
Įgyvendintų
projektų, skirtų
efektyvios

17

inžinerinio
aprūpinimo
sistemos kūrimui
ir vystymui,
skaičius (vnt.)
Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Modernizuoti ir plėsti vandens
tiekimo bei nuotekų šalinimo
infrastruktūrą

Kodas

03.02.01

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta Produkto vertinimo kriterijai:
1 priemonė:
1 priemonė. Atnaujinti ir plėtoti
vandens
tiekimo,
vandens
gerinimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą
Šiaulių
rajono
P-05.03.02.01-1
savivaldybės teritorijoje
Įgyvendinant priemonę, planuojama
prijungti Kuršėnų miesto gyventojus prie
centralizuotos
nuotekų
surinkimo
sistemos.

Prijungti prie
nuotekų
infrastruktūros
būstai (vnt.)

Uždavinys

Užtikrinti efektyvią rajono viešąją
bei energetinę infrastruktūrą

Uždavinio
aprašymas:

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta Produkto vertinimo kriterijai:
1 priemonė:

Kodas

2 priemonė. Modernizuoti Šiaulių
rajono savivaldybės viešuosius
pastatus,
siekiant
efektyvinti
šilumos energijos suvartojimą
Įgyvendinant priemonę, planuojama
atnaujinti Šiaulių rajono Kužių lopšeliodarželio „Vyturėlis“ pastatą, didinant
energetinį efektyvumą.

Programos
tikslas

Darnios
ir
užtikrinimas

Tikslo aprašymas:

švarios

aplinkos

P-05.03.02.02-1

Kodas

03.02.02

Modernizuota
pastatų (vnt.)

03.03

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius:
išsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę; skatinti
ir remti aplinkos apsaugos iniciatyvas Šiaulių rajone.
Pirmuoju uždaviniu planuojama tvarkyti, kurti ir R-05.03.03-1
plėtoti rajono kraštovaizdžio elementus, siekiant
gamtinės aplinkos darnos. Antruoju uždaviniu
numatoma gerinti aplinkos apsaugos priemones Šiaulių

Pasirašytų
projektų
finansavimo ir
administravimo
sutarčių, skirtų
darnios ir švarios
aplinkos
užtikrinimui,
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skaičius (vnt.)

rajone.

R-05.03.03-2

gamtinės

Įgyvendintų
projektų, skirtų
darnios ir švarios
aplinkos
užtikrinimui,
skaičius (vnt.)

Uždavinys

Išsaugoti ir gerinti
aplinkos kokybę

Uždavinio
aprašymas:

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
priemonė, kuri detalizuojasi į Produkto vertinimo kriterijai:
veiklas:
1 priemonė. Tvarkyti ir kurti Šiaulių
rajono
savivaldybės
parkus,
žaliąsias apsaugines zonas, želdynus
bei kitus kraštovaizdžio elementus

Kodas

P-05.03.03.02-1

Įgyvendinant
priemonę,
planuojama
įgyvendinti 2 projektus, kurių metu bus
sutvarkytas Šiaulių rajono vietovių
kraštovaizdis.

P-05.03.03.02-2

P-05.03.03.02-3

P-05.03.03.02-4

P-05.03.03.02-5

03.03.02

„R.N.091
Teritorijų, kuriose
įgyvendintos
kraštovaizdžio
formavimo
priemonės, plotas
(ha)“
„P.N.093
Likviduoti
kraštovaizdį
darkantys
bešeimininkiai
apleisti statiniai ir
įrenginiai
(skaičius)“
„R.N091
Teritorijų, kuriose
įgyvendintos
kraštovaizdžio
formavimo
priemonės, plotas
(ha)“
„P.N.093
Likviduoti
kraštovaizdį
darkantys
bešeimininkiai
apleisti statiniai ir
įrenginiai
(skaičius)“
„P.N.092
Kraštovaizdžio ir
(ar) gamtinio
karkaso
formavimo
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7 priemonė. Skatinti ir remti
aplinkos apsaugos iniciatyvas
Šiaulių rajone
Įgyvendinant priemonę, planuojama
įgyvendinti 3 projektus, kurių metu bus
įrengimas vandens transporto priemonių
nuleidimo vietos Ventos upėje Kuršėnuose
Šiaulių rajone; Šiaulių rajone Bubių
tvenkinyje; Šiaulių rajone Kairių ežere.

Programos
tikslas

Efektyvaus, gyventojų
atitinkančio
viešojo
užtikrinimas

Tikslo aprašymas:

poreikius
valdymo

P-05.03.03.02-6

P-05.03.03.02-7

P-05.03.03.02-8

Kodas

aspektais pakeisti
ar pakoreguoti
savivaldybių ar jų
dalių bendrieji
planai“ (vnt.)
Įrengti vandens
transporto
nuleidimui skirtą
infrastuktūrą
Įrengti vandens
transporto
nuleidimui skirtą
infrastuktūrą
Įrengti vandens
transporto
nuleidimui skirtą
infrastuktūrą

04.01

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslu numatoma užtikrinti efektyvų viešąjį
valdymą. Siekiama, kad gyventojas, kaip vartotojas,
gautų inovatyviausias viešąsias paslaugas, būtų
užtikrinta jų kokybė ir efektyvumas. Programos tikslu
numatoma įgyvendinti 1 uždavinį: didinti savivaldybės
valdymo ir veiklos efektyvumą. Uždaviniu siekiama
R-05.04.01-1
plėtoti elektronines paslaugas Šiaulių rajono
savivaldybės administracijoje, užtikrinti korupcijos
prevenciją, organizuoti ir užtikrinti savivaldybės bei
valstybės perduotų funkcijų įgyvendinimą.

R-05.04.01-2

Pasirašytų
projektų
finansavimo
ir
administravimo
sutarčių,
skirtų
efektyviam,
gyventojų
poreikius
atitinkančiam
viešojo valdymo
užtikrinimui,
skaičius (vnt.)
Įgyvendintų
projektų, skirtų
efektyviam,
gyventojų
poreikius
atitinkančiam
viešojo valdymo
užtikrinimui,
skaičius (vnt.)
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Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Didinti savivaldybės valdymo ir
veiklos efektyvumą

Kodas

04.01.01

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2
Produkto vertinimo kriterijai:
priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:
16 priemonė. Organizuoti ir
užtikrinti savivaldybės bei valstybės
perduotų funkcijų įgyvendinimą
Šiaulių rajono savivaldybėje
Įgyvendinant
priemonę,
planuojama
dalyvauti projektuose su kitomis įmonėmis,
įstaigomis ir organizacijomis; dengti
projekto įgyvendinimo metu sukurto turto
draudimą, kreditus, palūkanas, įgyvendinti
kitus viešųjų investicijų projektus, skatinti
darbuotojus, teikti vertimo paslaugos ir
pan.; rengti ir administruoti projektus.

P-05.04.01.01-1

P-05.04.01.01-2

P-05.04.01.01-3

Įgyvendintų
priemonių skaičius
(vnt.)
Įgyvendintų
priemonių skaičius
(vnt.)
Įgyvendintų
priemonių skaičius
(vnt.)

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Programos įgyvendinimas prisidės prie ES, Europos Ekonominės Bendrijos (EEB) ir kitų šalių
finansinių mechanizmų ar kitų programų lėšomis Savivaldybės teritorijoje įgyvendinamų
viešųjų projektų realizavimo. Įgyvendinus numatytus projektus bus pagerinta rajono viešoji
infrastruktūra ir aplinka; tobulinama žemės ūkio, švietimo, turizmo, sveikatos ir kt. sektorių
veikla, modernizuojant susijusią infrastruktūrą, atnaujinant pastatus ir kt.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos.
Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
Programos strateginiai tikslai, tikslai, uždaviniai ir priemonės atitinka Šiaulių rajono
savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams prioritetus, tikslus, uždavinius ir
priemones.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas; kiti LR
įstatymai; 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2012
m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos
patvirtinimo“; 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa,
patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397; Lietuvos
kaimo plėtros 2014-2020 metų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d.
sprendimu C(2015)842; Klimato kaitos specialioji programa; Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinio mechanizmo programa; INTERREG V-A Latvijos Lietuvos
bendradarbiavimo abipus sienos programa 2014–2020; LR Partnerystės sutartis; Valstybės
ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta LR Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187
„Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos“; Priemonių įgyvendinimo planai, priemonių
finansavimo sąlygų aprašai ir kiti dokumentai, reglamentuojantys finansavimo lėšų gavimą bei
panaudojimą.
Programos priedai:
1 priedas. Tikslų, uždavinių, priemonių ir veiklų, asignavimų bei produkto vertinimo kriterijų
suvestinė.
2 priedas. Vertinimo kriterijų suvestinė.
___________________________

