Šiaulių rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano 2018–2020 metams
5 priedas
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS,
SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ
PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (KODAS 10)
2018
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 188726051
ai), kodas
Turto valdymo skyrius 18
Vykdytojas (-ai), kodas
Žemės ūkio skyrius 25
Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto
valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros Kodas
10
ir plėtros programa
Programa įgyvendinamos LR vietos savivaldos įstatymu
reglamentuojamos
savarankiškosios
savivaldybių
funkcijos:
gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas Šiaulių rajono miesto ir
miestelių gyvenamosiose teritorijose, Šiaulių rajono miesto ir
miestelių viešųjų erdvių atnaujinimas ir nuosekli plėtra, rajono
viešųjų įstaigų pastatų atnaujinimas ir plėtra, socialinio būsto
atnaujinimas ir plėtra ir kt. Programa taip pat siekiama gerinti Šiaulių
Programos parengimo argumentai
rajono susisiekimo infrastruktūrą atliekant gatvių rekonstravimo ir
modernizavimo darbus, diegiant saugaus eismo priemones, plečiant ir
atnaujinant pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą; siekiama
modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
infrastruktūrą; gerinti savivaldybės viešojo ūkio kokybę; prisidėti prie
konkurencingos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus plėtros ir t. t.
Tęstinė
Programa
Programos pavadinimas

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

Efekto vertinimo
kriterijai

Konkurencinga rajono ekonomika
Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai
saugi ir sveika visuomenė
Subalansuota rajono infrastruktūra ir
aplinka
Efektyvi rajono savivalda ir visuomenės
saugumas
Materialinių investicijų (MI), tenkančių 1
gyventojui, santykis su šalies rodikliu
(proc.)

Modernaus verslo ir pažangaus žemės
Programos
ūkio plėtros skatinimas
tikslas
Tikslo aprašymas:
Šiaulių rajono savivaldybė siekia plėtoti modernų,
inovacijomis grįstą žemės ūkio ir miškininkystės
sektorių, užtikrinti jo tęstinumą ir kokybę. Programos
tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį: vystyti
konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę. Šiuo
uždaviniu numatoma skirti lėšas darbams, susijusiems
su melioracijos sistemų ir jų statinių priežiūra bei
remontu, rekonstruoti melioracijos griovius, kitus

Kodas

01

Kodas

02

Kodas

03

Kodas

04

Kodas

E-10-1

Kodas

01.01

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-10.01.01-1

Rekonstruotų ir
(arba) atnaujintų
melioracijos
sistemų dalis nuo
visų melioracijos
sistemų (proc.)
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hidrotechninius statinius. Tokiu būdu yra siekiama
prailginti šių sistemų ir statinių naudingojo naudojimo
laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva yra drėgmės
pertekliaus zonoje, kur kritulių kiekis apie 1,48 karto
viršija išgaravusio vandens kiekį, palankios žemės ūkio
sąlygos gali būti sukurtos tik sausinant žemes. Žemių
sausinimas pašalina drėgmės perteklių ir sureguliuoja
dirvožemio vandens režimą, skatinantį dirvožemio
mikroorganizmų ir augalų šaknų sistemos intensyvesnį
vystymąsi, padidina augalams prieinamų maisto
medžiagų kiekį dirvožemyje, tręšimo efektyvumą ir
daugelio dirvožemių derlingumą. Melioracijos sistemų
ir jų hidrotechninių statinių techninė būklė turi
tiesioginės įtakos žemės ūkio naudmenų našumui,
augalų augimo ir žemės ūkio darbų atlikimo sąlygoms.
Bloga sistemų ir statinių būklė lemia didesnius žemės
įdirbimo kaštus, blogesnę išaugintos žemės ūkio
produkcijos kokybę, mažesnius produkcijos kiekius.
Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir
miškininkystę
Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2
priemonės, kurios dar detalizuojasi į
veiklas:
4 priemonė. Rekonstruoti ir (arba)
atnaujinti valstybei nuosavybės teise
priklausančius melioracijos statinius
Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje
Įgyvendinant priemonę, planuojama
rekonstruoti Kairių miestelio dalies
melioracijos įrenginius;parengti
Pakumulšių ir Šakynos gyvenviečių
dalies melioracijos įrenginių
rekonstravimo techninius projektus
ir atlikti rekonstravimo darbus;
vykdyti drenažo remonto darbus
rajono gyvenviečių teritorijose;
parengti pėsčiųjų tilto Kuršėnuose
rekonstravimo techninį projektą;
remontuoti valstybei priklausančius
melioracijos griovius ir jų statinius;
prižiūrėti valstybei priklausančius
melioracijos griovius ir jų statinius;
suremontuoti valstybei
priklausančius melioracijos
statinius gyvenvietėse; atlikti
avarinių valstybei priklausančių
melioracijos statinių gedimų
remonto darbus; parengti
techninius projektus, atlikti jų
ekspertizę, organizuoti projektų

Kodas

01.01.03

Produkto vertinimo kriterijai:
P-10.01.01.03-1

P-10.01.01.03-2

P-10.01.01.03-3

P-10.01.01.03-4

P-10.01.01.03-5

P-10.01.01.03-6

P-10.01.01.03-7

Įrengta drenažo
sistema
Parengtas
techninis projektas
ir atlikta jo
ekspertizė. Įrengta
drenažo sistema
Parengtas
techninis projektas
ir atlikta jo
ekspertizė. Įrengta
drenažo sistema
Suremontuotos
drenažo sistemos
Parengtas
techninis projektas
ir atlikta jo
ekspertizė
Suremontuoti ir
prižiūrėti
melioracijos
grioviai ir statiniai
Suremontuoti
valstybei
priklausantys
melioracijos
statiniai
gyvenvietėse
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vykdymo ir techninę priežiūrą;
vykdyti melioracijos statinių
apskaitos duomenų rinkinių
tvarkymą; skenuoti ir archyvuoti
melioracijos projektinę
dokumentaciją.

P-10.01.01.03-8

P-10.01.01.03-9
5 priemonė. Rekonstruoti ir (arba)
atnaujinti valstybei nuosavybės teise P-10.01.01.03-10
priklausančius hidrotechninius
statinius Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje
Įgyvendinant priemonę, planuojama
prižiūrėti valstybei priklausančių
P-10.01.01.03-11
tvenkinių hidrotechninius statinius;
inventorizuoti ir teisiškai
įregistruoti hidrotechnikos statinius.
Programos
Teritorinės sanglaudos didinimas
tikslas
Tikslo aprašymas:
Programos tikslas skirtas nuosekliai ir kompleksiškai
gerinti gyvenamąją aplinką Šiaulių rajone, atnaujinti
miesto ir miestelių, kaimo gyvenamųjų teritorijų viešąją
ir kt. infrastruktūrą. Programos tikslu numatoma
įgyvendinti 2 uždavinius: kompleksiškai plėtoti miesto
gyvenamąsias
teritorijas
ir
viešąsias
erdves;
kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamąsias teritorijas ir
viešąsias erdves. Numatoma gerinti gyvenamąją aplinką
Šiaulių rajono savivaldybės miesto ir miestelių
gyvenamosiose teritorijose, atnaujinti miestų ir miestelių
viešąsias erdves, viešosios paskirties infrastruktūrą.
Siekiama gerinti gyvenamąją aplinką Šiaulių rajono
kaimo gyvenamosiose teritorijose, atnaujinti ir plėtoti
rajono kaimiškųjų vietovių viešąsias erdves, viešosios
paskirties infrastruktūrą.
Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Kompleksiškai
plėtoti
miesto
gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias
erdves
Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2
priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:
1 priemonė. Kompleksiškai atnaujinti
Kuršėnų miesto viešąją infrastruktūrą ir
pritaikyti ją bendruomeniniams,
rekreaciniams verslo poreikiams

Kodas

Parengti techniniai
projektai, atlikta
projektų
ekspertizė,
vykdyta statybos
darbų techninė
priežiūra
Vykdyti
melioruotos žemės
apskaitą, ha
Rekonstruoti ir
atnaujinti statiniai
Inventorizuoti
statiniai

01.03

Rezultato vertinimo kriterijai:
Sutvarkytų
Šiaulių rajono
viešųjų statinių ir
(arba) viešųjų
teritorijų skaičius
(vnt.)

R-10.01.03-1

Kodas

01.03.01

Produkto vertinimo kriterijai:

P-10.01.03.01-1

Parengti
techniniai
projektai ir
atliktos jų
ekspertizės
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Įgyvendinant priemonę, planuojama
atnaujinti ir plėtoti Kuršėnų miesto
viešosios paskirties infrastruktūrą, ją
pritaikant bendruomeniniams,
rekreaciniams, verslo poreikiams.

P-10.01.03.01-2.1

P-10.01.03.01-2.2
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
Įgyvendinant priemonę, planuojama
atnaujinti ir plėtoti Šiaulių rajono
savivaldybės miestų ir miestelių
viešosios paskirties infrastruktūrą, ją
pritaikant bendruomeniniams,
visuomeniniams, verslo poreikiams.

Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Programos
tikslas

Kompleksiškai
plėtoti
kaimo
gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias
erdves

P-10.01.03.01-3

Parengtas
techninis
projektas ir atlikta
jo ekspertizė
Įrengta
rekreacijos ir
sveikatingumo
zona
Parengtas
infrastruktūros
plėtros techninis
projektas
Parengtas
infrastruktūros
plėtros techninis
projektas

P-10.01.03.01-4

Kodas

01.03.02

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 1
Produkto vertinimo kriterijai:
priemonė, kuri detalizuojasi į veiklas:
1 priemonė. Kompleksiškai vystyti ir
plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės
kaimo gyvenamąsias teritorijas (iki 1
tūkst. gyventojų)

P-10.01.03.02-1

Įgyvendinant priemonę, planuojama
vystyti ir plėtoti Šiaulių rajono
savivaldybės kaimiškųjų vietovių
gyvenamąsias teritorijas

P-10.01.03.02-2

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

Kodas

Tikslo aprašymas:
Programos tikslu siekiama modernizuoti Šiaulių rajono
savivaldybės švietimo įstaigas, siekiant užtikrinti aukštą
ugdymo kokybę, palankias ugdymo(si) sąlygas.
Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį:
modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti ugdymo aplinką
jose ir materialinę bazę, diegti inovacijas. Uždaviniu
siekiama atnaujinti Šiaulių rajono bendrojo ugdymo
mokyklų pastatus, patalpas, inžinierinius tinklus ir
įrenginius, atnaujinti neformaliojo, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą, siekiant
sudaryti geras sąlygas vaikams lavintis, ugdyti
kūrybiškumą ir pan.

Patikslintas
techninis
projektas ir atlikta
jo ekspertizė
Parengtas
techninis
projektas ir atlikta
jo ekspertizė
02.01

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-10.02.01-1

Sutvarkytų ir
(arba) praplėstų
Šiaulių rajono
savivaldybės
švietimo įstaigų
pastatų skaičius
(vnt.)
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Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti
ugdymo aplinką jose ir materialinę bazę,
diegti inovacijas
Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3
priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

1 priemonė. Atnaujinti (renovuoti,
rekonstruoti, remontuoti,
modernizuoti) Šiaulių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų pastatus, patalpas,
inžinierinius tinklus ir įrenginius,
neatitinkančius keliamų higienos,
energetinio efektyvumo, technologinių
ir žmogaus saugos reikalavimų
Įgyvendinant priemonę, planuojama
rekonstruoti Šiaulių rajono Gruzdžių
gimnazijos pastatą ir Lauryno Ivinskio
gimnazijos sporto aikštyną;
suremontuoti Ginkūnų Sofijos ir
Vladimiro Zubovų mokyklos valgyklos
ir virtuvės patalpas, Kuršėnų
Daugėlių mokyklos I aukšto
koridoriaus grindis ir Kairių mokyklos
sporto salę; atnaujinti Bubių mokyklos
pastatą; išsinuomoti modulius ir
pastatyti ikimokyklinio ugdymo
pastatus prie Aukštelkės mokyklos daugiafunkcinio centro; įrengti
sanitarinius mazgus ir suremontuoti
valgyklos pastato stogą Bazilionų
mokykloje - daugiafunkciniame centre,
pakeisti langus ir atnaujinti bei
apšiltinti fasadus Pakapės mokykloje;
atlikti bendrojo ugdymo mokyklų
pastatų ir patalpų remontą.

Kodas

02.01.01

Produkto vertinimo kriterijai:

P-10.02.01.01-1.1

P-10.02.01.01-1.2
P-10.02.01.01-1.3
P-10.02.01.01-2
P-10.02.01.01-3

P-10.02.01.01-4
P-10.02.01.01-5
P-10.02.01.01-6
P-10.02.01.01-7

P-10.02.01.01-8

P-10.02.01.01-9

P-10.02.01.01-10

P-10.02.01.01-11

P-10.02.01.01-12.1

Atliktas vidaus
patalpų ir vidaus
inžinerinių tinklų
kapitalinis remontas
Patikslintas techninis
projektas
Vykdyta projekto ir
statybos darbų
techninė priežiūra
Įrengta sporto aikštė
su dirbtine danga
Suremontuoti
mokyklų pastatai ir
vidaus patalpos
Suremontuotos
valgyklos ir virtuvės
patalpos
Suremontuotos I
aukšto grindys
Suremontuota sporto
salė
Atnaujintas pastatas
(pakeisti langai ir
lauko durys)
Išsinuomotų
modulinių
pastatų
skaičius
Išsinuomotų
papildomų modulinių
pastatų skaičius
Pakeisti langai,
atnaujinti ir apšiltinti
fasadai
Įrengti
sanitariniai
mazgai,
suremontuotas stogas
Parengtas techninis
projektas, atlikta jo
ekspertizė

P-10.02.01.01-12.2

Pastatytas priestatas

2 priemonė. Atnaujinti ir modernizuoti
Šiaulių rajono savivaldybės
neformaliojo švietimo infrastruktūrą

P-10.02.01.01-13

Atnaujintas pastatas

Įgyvendinant priemonę, numatoma
atlikti neformaliojo švietimo įstaigų
pastatų remontą ir parengti šių

P-10.02.01.01-14

Parengtas techninis
projektas, atlikta jo
ekspertizė
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pastatų atnaujinimo techninius
projektus; parengti Kuršėnų miesto
Daugėlių stadiono rekonstravimo
techninį projektą.
3 priemonė. Atnaujinti ir modernizuoti
Šiaulių rajono savivaldybės
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų infrastruktūrą
Įgyvendinant priemonę, planuojama
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
švietimo įstaigų pastatų remontą,
aptverti įstaigų teritorijas; parengti
Kuršėnų lopšelio - darželio ,,Eglutė“
šildymo sistemos rekonstravimo
techninį projektą.

P-10.02.01.01-15

Parengtas techninis
projektas, atlikta jo
ekspertizė

P-10.02.01.01-16

Suremontuoti pastatai
(vidaus patalpos)

P-10.02.01.01-17.1
P-10.02.01.01-17.2

P-10.02.01.01-18

Parengtas techninis
projektas ir atlikta jo
ekspertizė
Rekonstruota šildymo
sistema

Aptvertos teritorijos

ir
kūrybingos
visuomenės
Programos Pilietiškos
Kodas
02.02
ugdymas
tikslas
Tikslo aprašymas:
Rezultato vertinimo kriterijai:
Kultūrinės veiklos plėtotė yra vienas svarbiausių veiksnių
ugdant kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą.
Kultūrinių poreikių tenkinimas, žmogaus gebėjimų dalyvauti
Rekonstruotų
ir
kultūriniame gyvenime užtikrinimas, tolygi kultūros sklaida
(arba)
atnaujintų
ir jos prieinamumas yra esminiai bendruomenės stiprinimo,
Šiaulių
rajono
kultūrinio atvirumo, aktyvios kūrybos ir pasitenkinimo R-10.02.02-1 savivaldybės
kultūriniu gyvenimu kriterijai. Programos tikslu numatoma
kultūros
įstaigų
įgyvendinti vieną uždavinį – atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono
pastatų
(patalpų)
skaičius (vnt.)
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūrą. Šiuo uždaviniu
planuojama rekonstruoti Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centro ir viešosios bibliotekos patalpas.
Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros įstaigų
infrastruktūrą
Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
priemonė, kuri detalizuojasi į veiklas:

Kodas

02.02.02

Produkto vertinimo kriterijai:

1 priemonė. Atnaujinti ir plėsti P-10.02.02.02-1.1 Rekonstruota žiūrovų salė
Šiaulių
rajono
savivaldybės
Rekonstruota lėlių teatro
kultūros įstaigų infrastruktūrą
P-10.02.02.02-1.2
salė
Įgyvendinant
priemonę,
planuojama rekonstruoti Kultūros P-10.02.02.02-1.3 Pastatas pritaikytas
žmonėms su negalia
centro
pastatą
Kuršęnuose,
Ventos g. 11A, ir pastatą P-10.02.02.02-1.4 Sutvarkyta aplinka
Kuršėnuose, Vytauto g. 1,
Vykdyta projekto ir
įrengiant Viešosios bibliotekos P-10.02.02.02-2.1 statybos darbų techninė
patalpas; atlikti Šakynos kultūros
priežiūra
namų ir viešosios bibliotekos
P-10.02.02.02-2.2 Rekonstruotas pastatas
patalpų remontą.
P-10.02.02.02-3

Atnaujintos patalpos
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Socialiai saugios ir sveikos
Programos
visuomenės formavimas
tikslas
Tikslo aprašymas:

Kodas

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius:
užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir
prieinamumą, skatinti socialinę integraciją; skatinti
sveikatinimą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
Pirmuoju uždaviniu siekiama plėtoti Šiaulių rajono
socialinio būsto fondą, gerinti jo kokybę, pritaikyti
viešuosius pastatus specialiųjų poreikių turintiems
asmenims. Antruoju uždaviniu numatoma atnaujinti ir
plėsti sporto ir (ar) sveikatingumo infrastruktūrą, taip
pat gyvenamųjų ir rekreacinių zonų viešąją fizinio
aktyvumo infrastruktūrą.
Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Programos
tikslas

02.03

Užtikrinti socialinių paslaugų
kokybę, įvairovę ir prieinamumą,
skatinti socialinę integraciją
Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2
priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:

R-10.02.03-1

Asmenų (šeimų),
buvusių
sąrašuose
socialiniam
būstui nuomoti,
skaičius metų
pabaigoje
(asmenys)

Kodas

02.03.01

Produkto vertinimo kriterijai:

7 priemonė. Plėtoti Šiaulių rajono
savivaldybės socialinio būsto fondą
ir gerinti jo kokybę

P-10.02.03.01-1

Suremontuoti
butai

Įgyvendinant priemonę,
planuojama suremontuoti socialinį
būstą, įsigyti ir suteikti butus
socialiai remtiniems asmenims.

P-10.02.03.01-2

Įsigyti butai
socialiai
remtiniems
asmenims

Modernios
plėtra

susisiekimo

sistemos

Tikslo aprašymas:
Programos tikslu siekiama vykdyti susisiekimo sistemos
plėtotę modernizuojant eismo organizavimo sistemą ir
jos elementus, vystant viešojo ekologinio transporto
sistemą, kuri prisidėtų prie saugaus susisiekimo
pėstiesiems ir dviratininkams užtikrinimo. Programos
tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius: gerinti ir
plėsti rajono susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti
eismo organizavimo sistemą; vystyti viešojo ir
ekologinio transporto sistemą. Pirmuoju uždaviniu
numatoma atnaujinti Šiaulių rajono gatves, vietinės
reikšmės kelius, automobilių stovėjimo aikšteles,
modernizuoti gatvių, kelių apšvietimą, diegti keliuose
saugaus eismo priemones. Antruoju uždaviniu
planuojama atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono pėsčiųjų ir
(arba) dviračių takus, dviračių aikšteles, šaligatvius.

Kodas

03.01

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-10.03.01-1

Vietinės reikšmės
kelių su
patobulinta danga
ilgio dalis nuo
bendro vietinės
reikšmės kelių
ilgiu (proc.)

R-10.03.01-2

Kelių eismo
įvykių, kuriuose
sužeisti arba žuvo
žmonės, skaičius
(vnt.)
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Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Gerinti ir plėsti rajono susisiekimo
infrastruktūrą, modernizuoti eismo
organizavimo sistemą
Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4
priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:
1 priemonė. Inventorizuoti Šiaulių
rajono gatves, vietinės reikšmės
kelius ir bendrojo naudojimo
automobilių stovėjimo aikšteles
Įgyvendinant priemonę, planuojama
inventorizuoti vietinės reikšmės
gatves.
2 priemonė. Atnaujinti ir įrengti
Šiaulių rajono savivaldybės gatves ir
vietinės reikšmės kelius,
privažiavimo kelius
Įgyvendinant priemonę, planuojama
įgyvendinti gatvių rekonstravimo
investicijų projektus; prižiūrėti ir
taisyti vietinės reikšmės kelius,
gatves; suremontuoti gatves,
patikslinti gatvių rekonstravimo
techninius projektus, parengti gatvių
rekonstravimo techninius projektus,
atlikti kelių dangų laboratorinius
tyrimus; įrengti autobusų sustojimo
pavilionus prie vietinės reikšmės
kelių ir gatvių.

Kodas

03.01.01

Produkto vertinimo kriterijai:

P-10.03.01.01-1

P-10.03.01.01-2

P-10.03.01.01-3
P-10.03.01.01-4
P-10.03.01.01-5
P-10.03.01.01-6
P-10.03.01.01-7
P-10.03.01.01-8
P-10.03.01.01-9
P-10.03.01.01-10
P-10.03.01.01-11
P-10.03.01.01-12
P-10.03.01.01-13
P-10.03.01.01-14
P-10.03.01.01-15
P-10.03.01.01-16
P-10.03.01.01-17

Inventorizuoti
keliai, gatvės
Įgyvendinti gatvių
rekonstravimo
investiciniai
projektai
Prižiūrėti ir taisyti
vietinės reikšmės
keliai, gatvės
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Suremontuota
gatvė
Patikslintas
techninis
projektas
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P-10.03.01.01-18
P-10.03.01.01-19

P-10.03.01.01-20

P-10.03.01.01-21
P-10.03.01.01-22

P-10.03.01.01-23
P-10.03.01.01-24
P-10.03.01.01-25
P-10.03.01.01-26
P-10.03.01.01-27
P-10.03.01.01-28
P-10.03.01.01-29
P-10.03.01.01-30
P-10.03.01.01-31
P-10.03.01.01-32

P-10.03.01.01-33
4 priemonė. Plėsti ir modernizuoti
Šiaulių rajono savivaldybės gatvių,
kelių, viešųjų teritorijų apšvietimą,
didinti energijos vartojimo
efektyvumą
Įgyvendinant priemonę, planuojama
rekonstruoti Kuršėnų miesto ir rajono
gyvenviečių apšvietimo tinklus.

P-10.03.01.01-34

Patikslintas
techninis
projektas
Patikslintas
techninis
projektas
Atlikti
laboratoriniai
tyrimai
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruotas
privažiavimo
kelias
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruota
gatvė
Rekonstruoti
keliai
Įrengti autobusų
sustojimo
pavilionai
Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas
ir išleistos
savivaldybei
priklausančios
akcijos
Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas
ir išleistos
savivaldybei
priklausančios
akcijos
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5 priemonė. Diegti saugaus eismo
priemones Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje

P-10.03.01.01-35

P-10.03.01.01-36

Įgyvendinant priemonę, planuojama
įrengti kelio ženklus, atlikti kelių ir
gatvių ženklinimą; įrengti, remontuoti
P-10.03.01.01-37.1
ir prižiūrėti tiltus ir pralaidas;
įgyvendinti (dalinis prisidėjimas)
P-10.03.01.01-37.2
eismo saugumo investicinius
projektus.
P-10.03.01.01-38

Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Vystyti
viešojo
ir
ekologinio
transporto sistemą
Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2
priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:
1 priemonė. Atnaujinti ir plėsti
Šiaulių rajono savivaldybės pėsčiųjų
ir (arba) dviračių takus, dviračių
aikšteles, šaligatvius
Įgyvendinant priemonę, planuojama
įrengti pėsčiųjų (dviračių) taką ir
rekonstruoti Daugėlių gatvę (kelio
Nr. 4004n tęsinys) Kuršėnų mieste;
įrengti pėsčiųjų (dviračių) taką
Papilės gatvėje (kelio Nr. 155
tęsinys) Kuršėnų mieste.
2 priemonė. Gerinti visuomeninio
transporto paslaugų kokybę Šiaulių
rajone
Įgyvendinant priemonę, planuojama
investuoti pinigines lėšas, skirtas
materialinei bazei atnaujinti, į UAB
Kuršėnų autobusų parkas didinant
įstatinį kapitalą.

Efektyvios inžinerinio aprūpinimo
Programos
sistemos kūrimas ir vystymas
tikslas
Tikslo aprašymas:
Programos tikslu siekiama modernizuoti ir plėsti
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą,
siekiant gerinti bendruomenės buitį, gyvenimo
kokybę, taip pat siekiama modernizuoti Šiaulių
rajono viešąją ir energetinę infrastruktūrą, gerinti
savivaldybės viešojo ūkio paslaugų kokybę.
Programos tikslu numatoma įgyvendinti 3

Kodas

Įgyvendintas
projektas (dalinis
prisidėjimas)
Įgyvendintas
projektas (dalinis
prisidėjimas)
Įrengti kelio
ženklai
Atliktas kelių,
gatvių
horizontalus
ženklinimas
Įrengti ir (ar)
suremontuoti
tiltai, pralaidos
03.01.02

Produkto vertinimo kriterijai:

P-10.03.01.02-1

Įrengtas pėsčiųjų
ir dviračių takas,
rekonstruota
gatvė (proc.)

P-10.03.01.02-2

Įrengtas pėsčiųjų
ir dviračių takas
(proc.)

P-10.03.01.02-3

Kodas

Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas
ir išleistos
savivaldybei
priklausančios
akcijos

03.02

Rezultato vertinimo kriterijai:
Gyventojų,
prisijungusių prie
centralizuotos
R-10.03.02-1
vandens tiekimo
sistemos, dalis
(proc.)
Gyventojų,
R-10.03.02-2
prisijungusių
prie
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uždavinius: modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo
bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą; užtikrinti
efektyvią rajono viešąją bei energetinę infrastruktūrą;
gerinti savivaldybės viešojo ūkio paslaugų kokybę ir
infrastruktūrą. Viešosios infrastruktūros gerinimas
reikšmingai prisideda prie gyvenamosios aplinkos
modernėjimo,
gyvenimo
sąlygų
gerinimo,
savivaldybės bendruomenei teikiamų paslaugų
efektyvinimo.

R-10.03.02-3

R-10.03.02-4

Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Modernizuoti ir plėsti vandens
tiekimo bei nuotekų šalinimo
infrastruktūrą
Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos
3 priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:
1 priemonė. Atnaujinti ir plėtoti
vandens tiekimo, vandens
gerinimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje
Įgyvendinant priemonę,
planuojama investuoti pinigines
lėšas, skirtas: parengti galimybių
studiją ir įrengti technologinius
įrenginius, išvalančius fluoridus
geriamajame vandenyje,
Bazilionų Kurtuvėnų miesteliuose
ir Givyčių, Varputėnų kaimuose;
skirtas Kuršėnų miesto
vandentiekio ir nuotekų surinkimo
tinklų plėtros projektų daliniam
finansavimui, į UAB "Kuršėnų
vandenys" didinant įstatinį
kapitalą; investuoti pinigines
lėšas, skirtas miestelių ir kaimų
vandentiekio ir nuotekų surinkimo
tinklų plėtros projektų daliniam
finansavimui, į UAB "Kuršėnų
vandenys" didinant įstatinį
kapitalą.

Kodas

03.02.01

Produkto vertinimo kriterijai:

P-10.03.02.01-1

P-10.03.02.01-2

P-10.03.02.01-3

P-10.03.02.01-4

P-10.03.02.01-5

P-10.03.02.01-6
2 priemonė. Inventorizuoti Šiaulių

centralizuotos
nuotekų surinkimo
sistemos,
dalis
(proc.)
Iki reikalaujamų
normų išvalomų
ūkio, buities ir
gamybos nuotekų
dalis (proc.)
Renovuotų
daugiabučių namų
skaičius (iš dalies
atnaujinti, darbai
tęsiami) (vnt.)

P-10.03.02.01-7

Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas ir
išleistos savivaldybei
priklausančios
akcijos
Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas ir
išleistos savivaldybei
priklausančios
akcijos
Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas ir
išleistos savivaldybei
priklausančios
akcijos
Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas ir
išleistos savivaldybei
priklausančios
akcijos
Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas ir
išleistos savivaldybei
priklausančios
akcijos
Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas ir
išleistos savivaldybei
priklausančios
akcijos
Parinktas viešasis
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rajono lietaus nuotekų sistemas ir
parinkti viešąjį lietaus nuotekų
tiekėją
Įgyvendinant priemonę,
planuojama parinkti viešąjį
lietaus nuotekų tiekėją.
3 priemonė. Atnaujinti ir plėtoti
lietaus nuotekų infrastruktūrą
Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje
Įgyvendinant priemonę,
planuojama remontuoti ir
prižiūrėti Ginkūnų kaimo lietaus
kanalizacijos tinklus bei
remontuoti kitus inžinerinius
tinklus ir statinius; kompensuoti
paviršinių (lietaus) nuotekų
šalinimo išlaidas.
Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

tiekėjas

P-10.03.02.01-8

P-10.03.02.01-9

P-10.03.02.01-10

Užtikrinti efektyvią rajono viešąją
bei energetinę infrastruktūrą
Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos
4 priemonės, kurios detalizuojasi į
veiklas:
1 priemonė. Modernizuoti Šiaulių
rajono daugiabučių gyvenamųjų
namų pastatus, siekiant efektyvinti
šilumos energijos suvartojimą
Įgyvendinant priemonę,
planuojama vykdyti daugiabučių
namų renovavimo programą.

2 priemonė. Modernizuoti Šiaulių
rajono savivaldybės viešuosius
pastatus, siekiant efektyvinti
šilumos energijos suvartojimą
Įgyvendinant priemonę,
planuojama atlikti Savivaldybės
administracinių pastatų remontą;
atnaujinti Bubių seniūnijos
pastatą; suremontuoti Gruzdžių
ambulatorijos lauko laiptus ir
pastato stogą; atlikti pastato
Kužiuose, Vilties g. 1, vidaus
patalpų remontą; įrengti
savivaldybės archyvo patalpas
Kuršėnuose, Basanavičiaus g. 7.

Kodas

Suremontuotų ir
prižiūrėtų statinių
skaičius
Parengtas techninis
projektas ir atlikta jo
ekspertizė
Kompensuotos
paviršinių nuotekų
šalinimo išlaidos

03.02.02

Produkto vertinimo kriterijai:

P-10.03.02.02-1

Parengti
investiciniai planai

P-10.03.02.02-2

Suremontuoti
pastatai (patalpos)

P-10.03.02.02-3

Atnaujintas
pastatas

P-10.03.02.02-4

Suremontuoti lauko
laiptai ir stogas

P-10.03.02.02-5

Suremontuotos
patalpos

P-10.03.02.02-6

Įrengtos patalpos
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3 priemonė. Siekti, kad Šiaulių
rajono savivaldybėje šilumos
gavybai būtų naudojami
atsinaujinantys energijos šaltiniai
Įgyvendinant priemonę,
planuojama teikti subsidijas už
šiluminės energijos gamybą
Gruzdžių miestelio ir Šilėnų kaimo
katilinėse; rekonstruoti Gruzdžių
miestelio katilinę.
Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Gerinti savivaldybės viešojo ūkio
paslaugų kokybę ir infrastruktūrą
Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
priemonė, kuri detalizuojasi į
veiklas:

P-10.03.02.02-7

Suteiktos subsidijos
už šiluminės
energijos gamybą

P-10.03.02.02-8

Pastatyta katilinė

Kodas

Produkto vertinimo kriterijai:

P-10.03.02.03-1

1 priemonė. Atnaujinti ir plėtoti
Šiaulių rajono savivaldybės
kapinių teritorijas ir jų teikiamas
P-10.03.02.03-2
paslaugas Įgyvendinant priemonę,
planuojama išplėsti Kužių kapines;
įrengti automobilių stovėjimo
aikštelę prie Kuršėnų miesto
P-10.03.02.03-3
kapinių ir įrengti kolumbariumą.

Programos
tikslas

Efektyvaus,
atitinkančio
užtikrinimas

gyventojų
viešojo

poreikius
valdymo

03.02.03

Kodas

Išplėsta kapinių
teritorija (įrengtas
privažiavimo kelias
ir vandentiekis)
Įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė

Padidintas įmonės
įstatinis kapitalas
ir išleistos
savivaldybei
priklausančios
akcijos
04.01

Tikslo aprašymas:
Rezultato vertinimo kriterijai:
Tikslu numatoma įgyvendinti uždavinį – didinti
savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą. Pirmuoju
uždaviniu numatoma organizuoti Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos, tarybos, Kontrolės ir audito
tarnybos darbą, organizuoti ir užtikrinti valstybės
Užtikrinti
perduotų funkcijų įgyvendinimą, aktyviai bendrauti su
savivaldybės turto
R-10.04.01-1
gyventojais, užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes,
valdymo efektyvumą
mažinti administracinę naštą, įgyvendinti korupcijos
(proc.)
prevencijos priemones, mokėti savivaldybių asociacijos
nario mokestį bei formuoti administracijos direktoriaus
rezervą ir mero fondą.

Uždavinys

Didinti savivaldybės valdymo ir
veiklos efektyvumą

Kodas

Uždavinio
aprašymas:

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1
priemonė, kuri dar detalizuojasi į
veiklas:

Produkto vertinimo kriterijai:

04.01.01
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16 priemonė. Organizuoti ir
užtikrinti savivaldybės bei valstybės
perduotų funkcijų įgyvendinimą
Šiaulių rajono savivaldybėje
Vykdant šią priemonę, teikti
subsidijas už pirčių paslaugas
gyventojams, parengti
dokumentaciją ir atlikti darbus,
susijusius su Savivaldybės
nekilnojamojo turto pardavimu..

P-10.04.01.01-1

P-10.04.01.01-2

Suteiktos subsidijos už
pirčių paslaugas
Parduoti viešame
aukcione Savivaldybės
nekilnojamojo turto
objektai

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Programos įgyvendinimas padės pagerinti savivaldybės pastatų būklę, sumažinti pastatų
energetines sąnaudas, pagerinti įvairių savivaldybės įstaigų veiklos sąlygas, padidinti viešųjų
teritorijų prieinamumą, patobulinti žemės ūkio produkcijos gamybos sąlygas, padidinti
centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti
aplinkos taršą, gerinti transporto infrastruktūros būklę, kt.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto 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; LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymas; LR statybos įstatymas; LR šilumos ūkio įstatymas; LR geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; kiti Lietuvos Respublikos įstatymai; Valstybės
ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d.
nutarimu Nr. IX-1187 ,,Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“; Lietuvos ūkio (ekonomikos)
plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 12 d. nutarimu Nr. 853 ,,Dėl Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų
ilgalaikės strategijos, kt.
Programos priedai:
1 priedas. Tikslų, uždavinių, priemonių ir veiklų, asignavimų bei produkto vertinimo kriterijų
suvestinė.
2 priedas. Vertinimo kriterijų suvestinė.
____________________________

