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Šiaulių rajono esančios derlingos dirbamos žemės sudaro puikias sąlygas intensyviai užsiimti bei plėtoti
konkurencingą žemės ūkį. Rajono grūdų derlingumo lygis yra aukštesnis nei šalies vidurkis, o mažėjant laikomų
gyvulių skaičiui, jų produktyvumas ne mažėja, o net padidėjo.
Šiaulių rajone kasmet po truputį didėja ūkio subjektų skaičius. Taip pat rajone kasmet auga ir išduodamų verslo
liudijimų skaičius.
Šiaulių miesto kaimynystė turi įtakos tam, kad nemaža dalis rajono gyventojų, ypač gyvenančių seniūnijose
arčiau Šiaulių miesto, dėl platesnės rinkos, palankesnių sąlygų, didesnės paslaugų ar prekių pasiūlos ir pan.
renkasi darbą ar plėtoja savo verslą šiame mieste, ten kurdami ir pridėtinę vertę, tačiau, antra vertus, taip didėja
rajono gyventojų užimtumas, mieste gaunamas pajamos dažnai viršija kaimiškuose vietovėse gaunamų pajamų
vidurkį, didėja surenkamų gyventojų pajamų mokesčiai rajone bei kt.
Rajone pradėta sėkmingai formuoti verslo rėmimo sistema. Čia įkurtas bei savo veiklą plėtoja Šiaulių rajono
verslo informacijos centras, rajono verslo atstovai aktyviai jungiasi į asociacijas. SVV teikiama parama pagal
atskirą Savivaldybės programą, be to, naujai atsikėlusios į rajoną įmonės atleidžiamos nuo turto ir žemės arba
žemės nuomos mokesčių.
Šiaulių rajone šalia tradicinių, aktyviai vystomi ir perspektyvūs netradiciniai žemės ūkio verslai, tokie kaip
švelniakailių žvėrelių, vynuoginių sraigių, grybų, gėlių, uogų, prieskoninių augalų auginimas, avininkystė,
arklininkystė, žuvininkystė, organizuojamas medžioklės turizmas bei, kaip ir visoje šalyje, vystomas kaimo
turizmas.
Šiaulių rajone kasmet daugėja kaimo turizmo sodybų skaičius bei vietų juose skaičius. Po truputį daugėja ir kitų
apgyvendinimo įstaigų, kuriose kasmet apgyvendinama vis daugiau svečių.
SILPNYBĖS
Nors paskutiniais metais Šiaulių apskrityje (40 proc.) ir Šiaulių rajone (73 proc.) ženkliai išaugo tiesioginės
užsienio investicijos, tačiau kasmet jos svyruoja. Vienam Šiaulių rajono gyventojui, nepaisant tiesioginių
investicijų šuolio, 2007 metais teko net beveik 14 kartų mažiau TUI nei vidutiniškai vienam šalies gyventojui.
Materialinės investicijos, tenkančias vienam rajono gyventojui, sudaro tik 72 procentus šalies vidurkio.
Šiaulių rajono savivaldybė neturi jai priklausančių laisvų, nenaudojamų žemės sklypų ar pastatų, kuriuos galėtų
pasiūlyti rajone norintiems investuoti ar savo verslą perkelti stambiems potencialiems investuotojams,
verslininkams ar pramonei.
Šiaulių rajone 1000-iui gyventojų tenka beveik pusantro karto mažiau parduotuvių ir daugiau kaip 3,5 karto
mažiau parduotuvių prekybos ploto nei šalies vidurkis. Tai atitinka neigiamą visos Lietuvos tendenciją, kad
sparčiausiai parduotuvių prekybos plotas auga miestuose, o rajonų savivaldybėse jis mažėja.
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Kai kurioms Šiaulių rajono vietovėms būdingas ekonominis ir socialinis periferiškumas. Tam įtakos turi tai, kad
Šiaulių rajono savivaldybės teritorija yra viena didžiausių tarp Lietuvos savivaldybių. Jos seniūnijose bei
kaimiškosios vietovės netolygiai nutolusios nuo rajono administracinio centro bei didesnių vietovių,
magistralinių kelių bei verslo centrų.
Tai, kad Šiaulių rajono savivaldybė yra „žiedinė“ savivaldybė, savo teritorija ,,apglėbusi“ Šiaulių miestą, ne tik
suteikia privalumų rajono gyventojams pasirenkant viešąsias paslaugas, laisvalaikio praleidimo formas, bet tuo
pačiu taip prarandami rajono teikiamų viešųjų paslaugų klientai. Rajono gyventojai dirbdami ar plėtodami savo
verslą Šiaulių mieste (dėl platesnės rinkos, palankesnių sąlygų, didesnės paslaugų ar prekių pasiūlos) ten kuria ir
pridėtinę vertę.
GALIMYBĖS
Patrauklių investicijoms teritorijų formavimas, infrastruktūros kūrimas, verslui palankios aplinkos kūrimas,
stiprinant ir vykdant tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo politiką vietos ir, ypač, šalies lygiu, leistų bent
šiek tiek numatyti ir prognozuoti būsimąsias TUI bei sumažinti ženklius kasmetinius jų svyravimus.
Pramonės ir verslo vystymuisi būtinos viešosios infrastruktūros kūrimas, viešųjų paslaugų verslui kokybės
gerinimas bei lankstesnės ir platesnės lengvatų sistemos sukūrimas. Taip pat, siekiant konkuruoti ne tik Lietuvos,
bet ir kitų šalių rinkose, būtina palaikyti ir skatinti IT technologijų bei mokslo technologijų diegimą ir taikymą
pramonėje bei įmonėje. Šiandieninės sąlygomis tai prisidėtų ne tik prie tam tikro regiono, bet ir visos šalies
ekonominio išsivystymo.
Įvairiais mokymais, programomis, finansine parama pradedantiesiems ir jau turintiems savo verslą skatinti
gyventojų verslumą, taip prisidedant prie užimtumo didinimo bei nedarbo atskirose vietovėse mažinimo,
sukuriant palankią aplinką norintiems kurti savo verslą ir tokiu būdu kuriantiems pridėtinę vertę rajone,
steigiantiems naujas darbo vietas. Taip pat skatinti verslininkų bendradarbiavimą su mokslo įstaigomis Šiaulių
rajone ir mieste priimant studentus praktikai, siūlant jiems mokymus, vėliau sudarant palankias sąlygas
įsidarbinti, kas leistų į regioną pritraukti ir išlaikyti jauną bei kvalifikuotą darbo jėgą, bei stiprinant verslininkų
partnerystę su vietos valdžia.
Modernių žemės ūkių kūrimasis pasinaudojant ES teikiama parama bei kitomis esamomis galimybėmis bei,
atsižvelgiant į naujas rinkos sąlygas bei tendencijas, skatinti žemės ūkių specializaciją.
Didesnė parama turi būti skiriama ne tik tradicinių žemės ūkių stiprinimui, bet ir amatų, netradicinių žemės ūkio
šakų, ekologinės žemdirbystės kaip konkurencingų ir rentabilių žemės ūkio šakų populiarinimui. Netradicinių
žemės ūkio šakų vystymas suteikia galimybe užsiimti savo verslu ir žemės ūkio veikla ir tiems rajono
gyventojams, kurie neturi daug finansinių lėšų verslo pradžiai ar gyvena dėl vienokių ar kitokių priežasčių
tradicinei žemdirbystei ar gyvulininkystei mažiau palankiose vietovėse.
Siekiant prisidėti prie informacinės visuomenės plėtros bei didinti rajono gebėjimus informacinių technologijų
srityje, būtina plačiajuosčio internetinio ryšio plėtra kaimiškose vietovėse. Šiam tikslui pasiekti reikalinga steigti
ir plėtoti viešosios interneto prieigos centrus, ypač sudarant galimybes labiausiai socialiai pažeidžiamos
gyventojų grupėms bei atokiausių gyvenviečių gyventojams laisvai naudotis kompiuteriais viešosiose įstaigose:
kultūros įstaigose (bibliotekose), bendruomenės centruose, dienos centruose, kitose socialines paslaugas
teikiančiose įstaigose.
Stiprinti vietos valdžią, kurios vykdoma politika turi ir gali ganėtinai ir palankiai įtakoti regiono ekonominį
vystymąsi.
Aktyviai dalyvauti ir išnaudoti visas rajono plėtrai palankias galimybes pritraukiant ir efektyviai įsisavinant
naujojo 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos periodo galimą gauti finansinę paramą bei investicijas. Taip pat
ieškoti kitų galimų finansavimo šaltinių vystant atskirų sričių viešuosius projektus bei aktyviai dalyvauti
planuojant ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimą regioninę dimensijos lygmenyje.
Šiuolaikinės technologijos sukuria galimybes tobulinti viešojo administravimo sritį efektyviau, greičiau ir
patogiau teikiant viešąsias paslaugas, perkeliant jas į elektroninę erdvė. Šių paslaugų poreikis ir aktualumas auga
ir dar sparčiau augs ateityje didėjant šalies gyventojų kompiuterinio raštingumo lygiui, kasmet nuolat didėjant
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namų ūkių, turinčių kompiuterius ir prieigą prie interneto, skaičiui.
GRĖSMĖS
Regionų ekonomikos vystymuisi, plėtros krypčių bei vizijos formavimui bei jos įgyvendinimui svarios įtakos turi
politiniai pokyčiai šalyje, sunkumų kelia nuolat kintanti ar netobula įstatyminė bazė. Dažnai keičiantis politikos
krypčiai, jos dėmesys atskiriems prioritetams neleidžia tinkamai suplanuoti ir kryptingai įgyvendinti numatytus
planus ir veiksmus.
Viešosios iniciatyvos skatinant verslumą bei pačių rajono verslininkų aktyvumą rajone ieškant įvairių galimybių,
kurios padėtų stiprinti jų turimus ūkius, plėtoti turimą ar kurti naują verslą pradedantiesiems, dėl verslininkų
neaktyvumą, neryžto bei nepakankamos kompetencijos dalyvauti projektinėje veikloje, gali nepasiekti savo
tikslo ir likti neįgyvendintos.
Planuojant pritraukti investicijas iš ES struktūrinių fondų, dėl įstatymiškai apibrėžtų savivaldybių skolinimosi
limitų, būtina atsakingai pasverti ir savivaldybių galimybes skirti papildomų lėšų projektų daliniam finansavimui.
Ketvirtoje pagal dydį Šiaulių apskrityje, kuriai priklauso ir Šiaulių rajono savivaldybė, vienam gyventojui tenka
26 procentais mažiau čia sukuriamo bendrojo vidaus produkto lyginant su bendrojo vidaus produkto dalimi,
tenkančia vienam šalies gyventojui. Vertinant bendrą Šiaulių apskrities statistiką labiau išsivysčiusių
savivaldybių rodiklius mažina trys, menkiau išsivysčiusios rajonų savivaldybės, LR Vyriausybės įvardytos kaip
probleminės teritorijos. Šių savivaldybių kaimynystė mažina ir Šiaulių rajono ekonominį potencialą, čia mažesnė
vietos rinkos perkamoji galia bei pan.
SOCIALINĖS SITUACIJOS SSGG
STIPRYBĖS
Šiaulių rajono savivaldybė yra viena iš „jaunesnių“ savivaldybių šalyje, kurioje pastaraisiais metais pensinio
amžiaus gyventojų skaičius ne didėjo, o mažėjo. Taip pat čia fiksuojamas ganėtinai neaukštas senėjimo indeksas.
Šiaulių rajono gyventojų bendruomenė – vientautė (97 proc. gyventojų - lietuvių tautybės). Tai leidžia išlaikyti ir
puoselėti šio rajono tautinį, etninį identitetą, sudaro puikias sąlygas krašto, kuriame susitinka dvi – žemaičių ir
aukštaičių kultūros – autentiškų etnotradicijų išsaugojimui ir tęstinumui.
Rajonas įsikūręs apie ketvirtą pagal dydį šalies miestą Šiaulius, todėl rajono gyventojams lengvai pasiekiamos
aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo mokslo įstaigos, aukštesnės kokybės sveikatos apsaugos, kultūros,
laisvalaikio praleidimo bei kt. paslaugos.
Šiaulių rajone gerai išvystytas švietimo ir kultūros įstaigų tinklas. Šiuo metu baigiamas vykdyti mokyklų tinklo
pertvarkymas leis optimaliau paskirstyti ir naudoti švietimo sričiai skiriamas lėšas. Tuo tarpu nors ir stipriai
sumažėjo kultūros įstaigų skaičius rajone, tačiau kiekvienoje Šiaulių rajono seniūnijoje veikia bent po vieną šia
įstaigą. Tolygiai pasiskirstęs kultūros įstaigų tinklas sudaro sąlygas gyventojams tenkinti savo kultūrinius
poreikius pagal turimus savo pomėgius.
Socialinių paslaugų teikimą atskyrus nuo administravimo kiekvienoje Šiaulių rajono seniūnijoje įsteigti
socialinių darbuotojų etatai darbui su socialinės rizikos šeimomis. Tai leis skirti šioms šeimoms ir juose
augantiems vaikams didesnę priežiūrą, gerinti jiems teikiamų socialinių paslaugų kokybę, vykdyti prevencinę
veiklą.
Didėja aktyviai sportuojančių rajono gyventojų skaičius, tiek profesionaliai, tiek mėgėjiškai sportuojančiųjų.
SILPNYBĖS
Demografiniai procesai bei emigracija tiek Šiaulių rajone, tiek visoje šalyje ekonominio pakilimo laikotarpiu
sukėlė ne tik darbo jėgos, bet ypatingai kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą. Tačiau prasidėjus
ekonomikos nuosmukiui išryškėja kita problema – ima augti nedarbo lygis. Tai rodo, kad vis dar didelė rajono
gyventojų dalis priklauso nuo kelių verslo sektorių raidos.
Šiaulių rajone trūksta gydymo ir globos įstaigų vaikams su sveikatos ir elgesio sutrikimais bei turintiems įvairių

4
priklausomybių. Globos įstaigų trūksta ne tik vaikams, bet ir kitoms gyventojų grupėms: pagyvenusiems rajono
žmonėms bei neįgaliesiems (savarankiško gyvenimo namų).
Rajone nepakankamai išvystyta socialinių paslaugų sistema. Trūksta nestacionarių socialinių paslaugų – dienos
centrų socialinės rizikos šeimoms, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims bei vaikams. Taip pat rajone nėra
laikino gyvenimo namų (įvairioms socialinėms asmenų grupėms), nakvynės namų, psichologinės bei socialinės
reabilitacijos centrų, socialinės priežiūros centrų ar socialines paslaugas teikiančių bendruomenės namų.
Šiaulių rajone, kaip ir daugelyje kitų savivaldybių, prasta ir sveikatos priežiūros įstaigų pastatų būklė. Taip pat
susirūpinimą kelia medicininės aparatūros ir įrangos bei žmogiškųjų išteklių trūkumas šioje srityje.
Pastarąjį dešimtmetį Šiaulių rajone nuolat trūksta pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių specialistų
ir įvairių specialybių mokytojų: anglų kalbos, chemijos, geografijos, istorijos, informacinių technologijų,
psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų. Tai sunkina kokybiško ugdymo proceso organizavimą ir
užtikrinimą.
Šiaulių rajono sporto klubams, kuriuose nuolat auga sportuojančių gyventojų dalis (ypač moterų), skiriama
nepakankamai paramos. Tuo pačiu patys sporto klubai aktyviai nesinaudoja įvairių programų teikiamomis
galimybėmis, rengiant bei įgyvendinant projektus.
Šiaulių rajone labai menka laisvalaikio praleidimo būdų pasiūla, kas ypač aktualu šiuolaikiniam jaunimui,
dirbančios, vaikų turinčioms šeimoms. Rajone nėra nė vienos veikiančios kino salės, pramogų centrų. Tai ypač
aktualu gyvenantiems toliau nuo Šiaulių miesto.
Daugelio kultūros įstaigų pastatų būklė yra prasta. Juos būtina atnaujinti bei pritaikyti visų gyventojų grupių,
ypač neįgaliųjų, naudojimuisi.
Dėl skiriamų nedidelių lėšų bei investicijų Šiaulių rajono sporto bazės neaprūpinamos šiuolaikiniu sporto
inventoriumi, o prasta sporto statinių būklė neskatina gyventojų užsiiminėti kūno kultūra ir sportu. Tiek miesto
vietovės, tiek mažiau urbanizuotose vietovėse trūksta specializuotų bei daugiafunkcinių sporto statinių.
Nors Šiaulių rajone nedarbo lygis vienas mažiausių šalyje, tačiau išlieka teritoriniai jo skirtumai. Nevykdant
atitinkamų darbo rinkos politikos priemonių probleminėse teritorijose, ši problema jose tik gilės, kartu
sukeldama kitas socialines ir ekonomines problemas.
GALIMYBĖS
Aktyviai besikuriančios ir savo veiklą plėtojančios stiprios gyventojų bendruomenės, savo gebėjimus bei
potencialą gali sustiprinti pasinaudodamos ES teikiama finansine parama. Taip pat, įsisavinant ES struktūrinių
fondų bei kitų tarptautinių fondų bei programų lėšas, joms suteikiama galimybė ne tik pačios bendruomenių
stiprinimui. Jos gali pilnateisiškai dalyvauti kuriant bendrą gerovę, įgyvendindamos įvairius projektus prisidėti
prie jų gyvenamojoje vietovėje esančių socialinių problemų sprendimo, gyvenamosios aplinkos puoselėjimo bei
bendros visos teritorijos plėtros.
Investicijos į socialinių paslaugų kokybės gerinimą ir infrastruktūros kūrimą bei sukuriant šios srities specialistų
pritraukimo ir motyvavimo sistemą, keliant jų kvalifikaciją, į socialinių paslaugų teikimo sritį įtraukiant
visuomenines organizacijas, padėtų išplėsti socialinių paslaugų tinklą, pagerintų teikiamų socialinių paslaugų
kokybę bei jų prieinamumą (ypač mažesnėse kaimiškose vietovėse) ir geresnį atitikimą klientų poreikiams.
Nestacionarių socialinių paslaugų ratą išplėtimas sudarytų prielaidas efektyvesnių socialinių paslaugų teikimui.
Investicijos į žinių visuomenės, gebančios ne tik taikyti, bet ir perduoti ir kurti naujas žinias, plėtrą yra svarbus
veiksnys, užtikrinantis ekonomikos augimą, spartesnį šalies ūkio augimą bei bendrą socialinės gerovę. Viena iš
ES struktūrinių fondų bei kitų finansinių instrumentų prioritetinių sričių yra gyvenimo kokybės kėlimas bei
didesnės sanglaudos užtikrinimas. Skiriant paramą siekiama užtikrinti aukštos kokybės esmines viešąsias
paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant ir švietimo sričiai – investicijoms tiek į žmogiškųjų gebėjimų stiprinimą, tiek
į infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą.
GRĖSMĖS
Šiaulių rajone dėl mažėjančio gimstamumo ir augančio mirtingumo (Šiaulių rajone 1000-iui gyventojų tenkančių

5
mirusiųjų skaičius yra didesnis nei šalies vidurkis) natūrali gyventojų kaita yra neigiama ir didesnė nei šalies
vidurkis. Įtakos gyventojų mažėjimui turi ir didelė gyventojų emigraciją į užsienio šalis, kurios tikruosius mastus
tiksliai įvertinti sunkoka.
Padidėjusi gyventojų migracija darbui į užsienį dėl ten esančio didesnio darbo užmokesčio, aukštesnės gyvenimo
kokybės labiau išsivysčiusiose ES šalyse bei laisvo žmonių judėjimo, kelia ne tik darbo jėgos, bet žymiai opesnę
problemą – jaunos ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą, bei įtakoja darbo jėgos ženklų brangimą, ypač
atskiruose sektoriuose.
Daugėja vaikų, kurių tėvams išvykus dirbti ir/ar gyventi į užsienį, niekas nesprendžia ir nesvarsto vaiko juridinio
atstovavimo klausimo bei neinformuoja atitinkamas institucijas apie trečiųjų asmenų globai paliekamus vaikus.
Keičiantis šiuolaikinio žmogaus gyvenimo būdui, mitybos įpročiams, didėjant žmonių srautų migravimui iš
vienos pasaulio šalies bei tai, kad atsiranda naujų, kol kas net pažangios medicinos sunkiai įveikiamų ligų, kelia
naujų grėsmių žmonių sveikatai, gyvenimo kokybei bei naujus didžiulius iššūkius nacionalinėms sveikatos
priežiūros sistemos.
Švietimo įstaigose dėl nedidelių biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimo jau keletą pastarųjų metų nuolat
trūkstant įvairių sričių specialistų, pastaruoju metu pastebėta nauja neigiama tendencija, kad pradėjo trūkti ir tos
srities specialistų, kuriuos rengia šalia Šiaulių rajono įsikūręs Šiaulių universitetas (anglų kalbos, logopedų,
specialiųjų pedagogų).
Esant netobulai viešųjų paslaugų finansavimo bei šių specialistų motyvavimo ir apmokėjimo už darbą sistemai,
nuolat mažėja ir yra vis sunkiau rasti įvairių viešųjų paslaugų sričių kvalifikuotų ir motyvuotų specialistų, didėja
jaunų specialistų kaita.
APLINKOS SSGG
STIPRYBĖS
Šiaulių rajono savivaldybė išsidėsčiusi tarptautinei prekybai bei tarptautiniam verslui palankioje geografinėje
padėtyje. Rajono teritoriją kerta tarptautinės ir nacionalinės magistralės, geležinkelio linijos, palyginus arti
išsidėstę tarptautiniai oro ir jūrų uostai.
Šiaulių rajonas yra vienas miškingiausių šalyje. Miškai užima beveik 35 procentus jo teritorijos. Miškinga
Šiaulių rajono teritorija sudaro palankias sąlygas plėtoti medienos pramonę, turizmą, populiarinti medžioklę.
Šiaulių rajonas pasižymi vaizdinga gamta bei kraštovaizdžiu. Jo teritorijoje esančios saugomos teritorijos bei kiti
saugomi gamtos objektai, rekreacinės zonos, natūralūs ir dirbtiniai vandens telkiniai sukuria puikias sąlygas
pažintinio bei poilsinio turizmo plėtrai.
Paskutiniais metais ir ypač Lietuvai įstojus į ES pradėtas kreipti ypatingas dėmesys į aplinkos taršos mažinimą.
Šiaulių rajono savivaldybėje taip pat priimta nemažai sprendimų atliekų tvarkymo ir jų rūšiavimo rajone. Čia
pradėtas organizuoti ir antrinių žaliavų surinkimas, įrengtos bei ateityje planuojama dar daugiau įrengti
konteinerinių aikštelių antrinių žaliavų surinkimui.
Šiaulių rajone susijungia du Lietuvos etnoregionai – Žemaitija ir Aukštaitija. Šiame rajone gausu vertingų tiek
kilnojamojo, tiek nekilnojamojo kultūros paveldo objektų. Ypač vertingi dvarai bei išlikusių dvarų fragmentai,
sakraliniai objektai, istorinės bei literatūrinės vietovės. Šiaulių rajone minias turistų sutraukia Lietuvoje ir
užsienyje gerai žinomas unikalus kultūros paveldo objektas – Kryžių kalnas. Siekiant geriau pritaikyti šį
išskirtinį lankytiną objektą lankytojams, čia baigiama sukurti visa būtinoji viešoji infrastruktūra (turistus
aptarnaujantis informacinis centras, viešieji tualetai, mašinų stovėjimo aikštelės, apšvietimas, informaciniai
stendai ir kt.).
Šiaulių ir Joniškio rajono bei Latvijos Jelgavos savivaldybėse įgyvendinamas iš ES Sanglaudos fondo
finansuojamas Ventos-Lielupės baseino projektas sukuria prielaidas bei prisideda prie rajono upių bei ežerų
švarinimo (o netiesiogiai ir prie kitų Lietuvos vandens telkinių bei Baltijos jūros švarinimo).
Stiprių vietos bendruomenių kūrimasis svarbus ne tik jų pačių interesų atstovavimui, ar didesniam gyventojų
dalyvavimui viešajame valdyme, išreiškiant savo nuomonę bei poreikis. Šios bendruomenės yra puikus
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instrumentas siekiant efektyviau palaikyti bei užtikrinti palaikant viešąją tvarką ir saugumą gyvenamosios
vietovėse.
Nusikalstamumo lygis Šiaulių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, paskutiniais metais mažėjo. Čia registruojamas
nedidelis skaičius sunkių sveikatos sužalojimų, plėšimų, vagysčių iš gyvenamųjų patalpų bei automobilių,
mažėja ir baudžiamųjų nusižengimų, padarytų neblaivių asmenų. Ženkliai sumažėjo ir nepilnamečių
nusikalstamumas.
SILPNYBĖS
Šiaulių rajono savivaldybės teritorija yra viena didžiausių šalyje, todėl dabartinis rajono administracinis centras
yra netolygiai nutolęs nuo seniūnijų gyvenviečių.
Didžioji dalis rajoninių kelių yra neasfaltuoti. Nesutvarkyti vietiniai keliai apsunkina ne tik susisiekimą rajone
bei prisijungimą prie šalies kelių sistemos gyventojų mobilumą, bet ir turi neigiamos įtakos darbo jėgos
migracijai rajone, neigiamai veikia turizmą, mažinant atokiau esančių lankytinų vietų lankomumą, įtakoja
pramonės bei verslo įmonių apsisprendimą nekurti savo verslo rajone, ypač atokesnėse vietovėse.
Nepakankamai išvystytos, vis dar patrauklumo stokojančios turizmo paslaugos. Nemaža dalis lankytinų, kultūros
paveldo objektų yra nepritaikyti lankymui, turizmui dėl nesutvarkytos jų infrastruktūros bei nepakankamų
informacinių nuorodų, stendų
Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai Šiaulių rajone nutiesti prieš kelis dešimtmečius. Norint juos toliau
eksploatuoti bei užtikrinti kokybiško geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą būtiną juos atnaujinti bei
plėsti. Šie darbai reikalauja milžiniškų investicijų ir bei papildomų finansavimo šaltinių.
Kaimiškuose Šiaulių rajono vietovėse prastai išplėtota vandens bei nuotekų tinklų infrastruktūra, todėl didžioji
dauguma savivaldybės gyventojų naudoja gruntinį vandenį iš šachtinių šulinių, kurių dauguma neatitinka
reikalavimų, yra užteršti bakteriologiškai, jame randamas didesnis nei leidžiama nitratų kiekis.
Lietaus kanalizacijos tinklai pakloti tik nedidelėje dalyje Kuršėnų miesto teritorijos, tačiau surinktos jos be
valymo išleidžiamos į natūralius vandens telkinius bei kanalizacijos griovius. Kitose gyvenvietėse lietaus vanduo
visai nesurenkamas.
Rekreacinėms zonoms grėsmę kelia gana tankus rajono teritorijos apgyvendinimas, kasmet sparčiai didėjantis
išduodamų gyvenamųjų namų statybų leidimų skaičius, intensyvėjantis eismas, ir pan. kelia grėsmę esamoms
rekreacinėms teritorijoms. Taip pat staigus teritorijos apgyvendinimas bei gyventojų skaičiaus išaugimas vienoje
vietovėje reikalauja didžiulių investicijų naujos viešosios infrastruktūros sukūrimui.
Šiaulių rajono savivaldybės valdomos rajono gyventojams viešojo transporto, komunalines bei vandens tiekimo
paslaugas teikiančias uždarąsias akcinės bendrovės šiuo metu veikia nuostolingai. Jų turima techninė bazė bei
valdoma infrastruktūra yra pasenusi bei reikalauja greito ir didelių investicijų reikalaujančio atnaujinimo bei
modernizavimo.
GALIMYBĖS
Rajono teritoriją kertantys ir šalia esantys tarptautiniai keliai bei magistralės sukuria prielaidas išnaudoti šią
aplinkybę įvairiomis kryptimis skatinant bei vystant ekonominę bei socialinę plėtrą, išnaudojant palankias
aplinkybės logistikos ir sandėliavimo verslo vystymui, kuriant aptarnavimo paslaugas pravažiuojantiems bei pan.
Etnografinis lietuvių kultūros paveldas svarbus ne tik mūsų šalies gyventojams. Regiono išskirtinumas pritraukia
ir domina kitų atvykstančiuosius iš kitų šalių, todėl krašto unikalumas, istorija, kultūra, papročių išsaugojimas bei
atgaivinimas yra labai svarbūs veiksniai gerinant bei didinant regiono patrauklumą.
Sistemingas teritorijos, patrauklios turizmui bei rekreacijai, įvaizdžio formavimas, atnaujinant viešąją turizmo
infrastruktūrą, kuriant naują bei ypatingą dėmesį skiriant turizmo rinkodarai bei informacijos sklaidai, gamtos ir
kultūrinių vertybių išsaugojimas didina ne tik teritorijos patrauklumą, skatina jos plėtrą, bet ir prisideda prie
vietovių, kuriose yra šie objektai, socialinio ir ekonominio vystymosi.
Kryžių kalno įtraukimas į UNESCO kultūros paveldo sąrašus išgarsintų Šiaulių rajoną visame pasaulyje, suteiktų
daugiau jam unikalumo ir išskirtinumo, o tuo pačiu būtų sulaukta daugiau investicijų bei pritraukiama žymiai
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didesnius turistų srautus.
Investicijos į etninės kultūros ir tradicinių senųjų amatą atgaivinimą ir puoselėjimą, su jais susijusių turizmo
paslaugų teikimą mažina mažesnių gyvenamųjų vietovių periferiškumą, pritraukia naujas investicijas į jas, didina
bendruomenės užimtumą.
Didėjant eismo intensyvumui bei transporto priemonių skaičiui, šalies keliuose toliau daugėja ir eismo įvykių,
nemažėja žuvusiųjų bei sužeistųjų skaičius ir pagal šią statistiką Lietuva toliau pirmauja tarp ES šalių. Ši
problema jau pripažinta nacionaliniu lygmeniu ir jos sprendimu kuriamos programos bei įvairios iniciatyvos,
kurių įgyvendinimo sėkmei svarbus visų institucijų, tiek nacionalinių, tiek vietinių dalyvavimas.
GRĖSMĖS
Neaiškumas bei netikrumas dėl teritorinės administracinės reformos galimo įgyvendinimo Šiaulių rajone, sukelia
kliūčių norint tiksliau planuoti rajono vystymosi, plėtros kryptis ir teritorijas. Taip pat ši galima reforma
pareikalaus didžiulių pasirengimo jai bei įgyvendinimo kaštų.
Šiaulių rajonas gali būti įvardijamas kaip tranzitinis. Per jį besidriekiančiais magistraliniais keliais vyksta
intensyvus judėjimas, tačiau kol kas pačio rajono teritorijoje retai sustojama, aplink šiuos intensyvaus judėjimo
kelius nesuformuojama į rajoną pajamas ar investicijos galinti pritraukti infrastruktūra.
Privatiems asmenims priklausantis unikalus kultūros paveldas dėl jų savininkų abejingumo ir neryžtingumo bei
finansinių problemų nyksta. Yra grėsmė, kad nerestauruojant šių kultūros paveldo objektų, šis kultūrinis
palikimas nebus išsaugotas ateities kartoms.
Siekiant gerinti gyvenimo kokybę bei tausoti aplinką, įgyvendinti darnios plėtros principus visoje ES teritorijoje,
keliami aukštesni nei lyg šiol Lietuvoje buvę reikalavimai aplinkosaugai, aplinkų tvarkymui, geriamos vandens
kokybei bei prieinamumui užtikrinti, reikalauja didelių investicijų.

Institucijos misija
Plėtoti ir skatinti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, vadovaujantis vietos
savivaldos principais tenkinti rajono bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus, užtikrinti viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą.
Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:
KODAS
INSTITUCIJOS STRATEGINIO TIKSLO PAVADINIMAS

01
PATRAUKLI VERSLUI, UŽSIENIO INVESTICIJOMS APLINKA
Tikslo aprašymas:
1.1. Skatinti verslo konsultavimo, informavimo, mokymo paslaugu plėtrą ir jų prieinamumą.
1.2. Plėtoti turizmo paslaugas rajone.
1.3. Gerinti ekonomines veiklos sąlygas rajone.
1.4. Gerinti rajono valdymą, didinant savivaldybės administracijos ir kitų viešojo administravimo
institucijų gebėjimus.
02
KONKURENCINGAS IR MODERNUS ŽEMES ŪKIS
Tikslo aprašymas:
2.1. Kelti ūkininkų gebėjimus dirbti integracijos i ES sąlygomis.
2.2. Spartinti ūkių kooperaciją ir specializaciją.
2.3. Skatinti ekologiškų ūkių kūrimą ir plėtrą.
2.4. Žemės ūkio paskirties žemės kokybės gerinimas Šiaulių rajone
03
PAŽANGI, APSIŠVIETUSI IR SVEIKA RAJONO BENDRUOMENĖ
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Tikslo aprašymas:
3.1. Skatinti žinių visuomenės formavimąsi.
3.2. Kurti rajone visiems prieinamą, efektyviai veikiančią, modernią ikimokyklinio ir priešmokyklinio,
bendrojo lavinimo ir papildomo neformalaus ugdymo sistemą.
3.3. Gerinti rajono bendruomenes sveikatą, socialinę integraciją ir saugumą.
3.4. Plėtoti sveikatos, socialinę, švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą.
04
PATOGI, ŠVARI IR SAUGI RAJONO GYVENAMOJI APLINKA
Tikslo aprašymas:
4.1. Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą su Šiaulių miestu ir rajono teritorijoje.
4.2. Gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą rajone, atsižvelgiant į tvarios plėtros principus.
4.3. Prielaidų spartesnės ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės strateginį veiklos planą vykdomos šios programos:
1. Šiaulių raj. savivaldybės veiklos programa [kodas 01].
2. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas [kodas 02].
3. Šiaulių raj. savivaldybės kontrolės ir audito veiklos programa [kodas 03].
4. Šiaulių raj. savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa [kodas 04]
5. Šiaulių raj. savivaldybės projektų finansavimo programa [kodas 05].
6. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programa [kodas 06].
7. Šiaulių raj. savivaldybės sveikatos priežiūros veiklos programa [kodas 07].
8. Šiaulių raj. savivaldybės specialioji programa už pateiktas paslaugas [kodas 08].
9. Šiaulių raj. savivaldybės teritorijų planavimo programa [kodas 09].
10. Šiaulių raj. savivaldybės komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programa [kodas 10].
11. Šiaulių raj. savivaldybės viešųjų darbų programa [kodas 11].
12. Šiaulių raj. savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programa [kodas 12].
13. Šiaulių raj. savivaldybės kultūros plėtros programa [kodas 13].
14. Šiaulių raj. savivaldybės aplinkos apsaugos programa [kodas 14].
15. Šiaulių raj. savivaldybės gyventojų saugios aplinkos užtikrinimo programa [kodas 15].
16. Šiaulių raj. savivaldybės socialinės paramos ir socialinių paslaugų programa [kodas 16].
17. Šiaulių raj. savivaldybės gyvenamųjų vietovių gatvių tinklo plėtros ir priežiūros programa [kodas 17].

Galimi strateginio veiklos plano vykdymo ir finansavimo šaltiniai:
1. Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.
2. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
3. Europos Sąjungos lėšos.
4. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšos.
5. Paskolos.
6. Kitos lėšos.
PASTABA. Savivaldybės biudžeto asignavimai strateginio veiklos plano ir su juo susijusių
programų vykdymui skiriami pagal finansines galimybes tvirtinant kiekvienų metų
savivaldybės biudžetą.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2010 – 2012 M.
(STRATEGINIŲ TIKSLŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ BEI PLANUOJAMO LĖŠŲ POREIKIO SUVESTINĖ)
Prioritetas/
tikslas/
uždaviniai/
priemonės
1

Atsakingi už
įgyvendinimą

Rezultatas

Įgyvendinimo
laikotarpis, metai

Planuojamas lėšų poreikis
Planuojamas lėšų poreikis
2010 metams, Lt
2011 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
bės lėšos
2
3
4
5
6
7
8
01
PATRAUKLI VERSLUI, UŽSIENIO INVESTICIJOMS APLINKA
1.1. Tikslas. Skatinti verslo konsultavimo, informavimo, mokymo paslaugu plėtrą ir jų prieinamumą.
1.1.1. Uždavinys. Užtikrinti informacijos teikimą verslui.
Priemonės:
1.1.1.1. Dalyvauti
Ekonomikos ir
Dalyvauta 9
2010 – 2012
45 000
–
45 000
–
nacionalinėse ir
verslo plėtros
parodose/mugėse,
tarptautinėse parodose,
skyrius
(per 3 metus)
mugėse, siekiant
pristatyti Šiaulių rajono
verslą, verslo plėtojimo ir
investavimo į Šiaulių
rajoną galimybes
1.1.1.2. Informacinių
Vyr. specialistė
Išleista apie 15
2010 – 2012
6 000
2 000
6 000
3 000
leidinių apie Šiaulių
turizmui ir ryšiams 000 egz. leidinių
(TVIC lėšos)
(TVIC lėšos)
rajoną leidyba
su užsieniu,
3(per 3 metus)
(lankstinukai, bukletai,
Šiaulių rajono
reklaminiai leidiniai)
TVIC
1.1.1.3. Dalyvavimas
Vyr. specialistė
Dalyvauta 12
2010 – 2012
8 000
2 000
12 000
2 000
tarptautinėse turizmo ir
turizmui ir ryšiams parodų (per 3
verslo parodose Lietuvoje su užsieniu,
metus)
ir užsienio šalyse
Šiaulių rajono
TVIC,
Šiaulių rajono
verslininkų
asociacija
1.1.1.4. Informacinių
Šiaulių rajono
Sukurta
2012
–
–
–
–
technologijų steigimas
TVIC,
internetinė
turizmo informacinei
Informatikos
svetainė TIC prie
sklaidai
skyrius,
Kryžių kalno
Vyr. specialistė
turizmui ir ryšiams
su užsieniu

Planuojamas lėšų poreikis
2012 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
9
10

45 000

–

6 000

3 000
(TVIC lėšos)

12 000

2 000

–

3 000
(TVIC lėšos)
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1.1.1.5. Rengti
perspektyviems Lietuvos
ir užsienio šalių
investuotojams
ekonominės plėtros
pristatymus

Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius, Šiaulių
rajono TVIC

Pristatymai pagal
poreikį

2010 – 2012

–

–

1.1.2. Uždavinys. Skatinti individualių ir smulkaus verslo įmonių verslininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos rajone kūrimą.
Priemonės:
1.1.2.1. Kelti individualių Šiaulių rajono
Surengti kasmet 2
2010 – 2012
–
3 000
ir smulkaus verslo
TVIC
seminarai
(TVIC
įmonių savininkų
lėšos)
(darbuotojų) gebėjimus
projektų rengimo,
valdymo, ES paramos
panaudojimo srityse
1.1.2.2. Inicijuoti ir
Šiaulių rajono
Surengti
2012
–
–
įgyvendinti projektą,
TVIC
mokymai
didinantį individualių ir
smulkaus verslo įmonių
personalo kvalifikaciją ir
šių įmonių
konkurencingumą
1.1.2.3. Inicijuoti
Šiaulių rajono
Surengti
2010 – 2012
–
–
mokymus rajono
TVIC,
kasmetiniai
kaimiškų vietovių
Ekonomikos ir
mokymai
gyventojams ir jaunimui verslo plėtros
verslumo skatinimui ir jų skyrius, Šiaulių
užimtumui didinti ne su
darbo birža
žemės ūkio produktų
gamyba susijusiuose
sektoriuose

–

–

–

–

–

3 000
(TVIC
lėšos)

–

2000
(TVIC lėšos)

–

–

–

3000
(TVIC lėšos)

–

–

–

–

–

–

–

1.1.3. Uždavinys. Skatinti bendradarbiavimą tarp rajono ir miesto verslo struktūrų, ūkininkų, vietos valdžios, mokslo įstaigų.
Priemonės:
1.1.3.1.
Savivaldybės
Dalyvauta
–
–
–
2010 – 2012
Bendradarbiavimas su
administracija,
renginiuose,
mokslo įstaigomis
Taryba
užmegzti ryšiai,
apsikeitimas
patirtimi,
savivaldybės
veiklos
pristatymas
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1.2. Tikslas. Plėtoti turizmo paslaugas rajone.
1.2.1. Uždavinys. Gerinti esamą turizmo infrastruktūrą rajone, kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus, ypatingą dėmesį skiriant Kryžių kalnui ir Kurtuvėnų regioniniam parkui.
Priemonės:
1.2.1.1. Paežerių dvaro
Kultūros paveldo
Tyrimai Paežerių
2010 – 2012
–
–
60 000
200 000
–
–
sodybos ir parko
skyrius, Turto
dvaro sodybos
pritaikymas
valdymo skyrius,
avarijos grėsmės
atvykstamajam ir vietos
Investicijų skyrius pašalinimui
turizmui bei
Galimybių
2012
–
–
–
–
1 840 000
10 426 666
tarptautiniam jaunimo
studija, Projektinė
bendradarbiavimui
dokumentacija,
vystyti
Paežerių dvaro
sodybos ir parko
rekonstrukcija
1.2.1.2. Dargaičių
Kultūros paveldo
Nustatytos kaimo
2010 – 2012
etnografinio kaimo
departamentas,
vertingosios
(kaimui inicijuota
Kultūros paveldo
savybės, sukurta
urbanistinės vietovės
skyrius,
kaimo
suteikimo procedūra)
Architektūros ir
infrastruktūra
ilgalaikės išsaugojimo
urbanistikos
išsaugotas kaimo
programos
skyrius, Investicijų autentiškumas;
įgyvendinimas:
skyrius, Gruzdžių
turizmo, verslo
seniūnas
plėtra
a) detalaus plano
parengimas
b) kaimo infrastruktūros
sukūrimas ir
privažiavimo į kaimą
kelio sutvarkymas
1.2.1.3 Jurgaičių,
Domantų piliakalnio
(„Kryžių kalno“)
priežiūra ir pritaikymas
maldininkų ir turizmo
reikmėms:
a) teritorijos išvalymas,
kryžių sutvarkymas,
nuolatinė priežiūra
b) apšvietimo įrengimas
ir archeologiniai tyrimai

–

–

50 000

–

–

–

2010 – 2012

–

–

–

–

150 000

–

Sutvarkyti kryžiai
ir išvalyta
teritorija

2010 – 2012
I etapas

30 000

100 000
(LRV)

30 000

100 000
(LRV)

30 000

100 000
(LRV)

Įrengtas
apšvietimas ir

2010 – 2012
II etapas

–

779 000
(LRV)

–

–

–

–

Kultūros paveldo
skyrius, Meškuičių
seniūnija,
Turto valdymo
skyrius
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1.2.1.4. Kuršėnų dvaro,
oficinos, parko
sutvarkymas ir
pritaikymas Šiaulių
rajono Etninės kultūros ir
tradicinių amatų centro
veiklai

Kultūros paveldo
skyrius, Šiaulių
rajono
savivaldybės
etninės kultūros ir
amatų centras,
Investicijų skyrius,
Kultūros skyrius

1.2.1.5. Gruzdžių dvaro
sodybos (G111K)
pritaikymas viešiesiems
poreikiams

Kultūros paveldo
departamentas,
Turto valdymo
skyrius, Kultūros
paveldo skyrius,
Investicijų sk.

1.2.1.6.Kurtuvėnų Šv.
apaštalo Jokūbo
bažnyčios (S191)
interjero, puošybos
tvarkymas ir rūsių
pritaikymas radinių
ekspozicijai:

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius, Šiaulių
vyskupija

a) radinių restauravimas,
muziejaus ekspozicijos

atlikti
archeologiniai
tyrimai
Parengtas
investicijų
projektas
(galimybių
studija;
sutvarkytas
Kuršėnų dvaro
parkas)
Oficinos, medinių
rūmų
sutvarkymas
Atlikti moksliniai
tyrimai, įvertinta
savivaldybei
priklausančių
statinių būklė,
parengtas
projektasprogramą
rekonstrukcijos,
restauravimo
konservavimo
darbams bei
pritaikymui
viešiesiems
poreikiams

2010 – 2011

88 235

500 000

88 235

500 000

–

–

2010 – 2012

–

–

–

–

1 000 000

5 666 000

2010 – 2012

_

_

30 000

100 000
(KPD)

50 000

200 000
(KPD)

10 000

–

–

–

–

–

2010 – 2012
Bažnyčia įtraukta
į maršrutą
„Baroko kelias”,
restauruoti
radiniai, įrengta
muziejaus
ekspozicija,
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įrengimas;

_

_

20 000

atlikti bažnyčios
sienų
polichrominiai
tyrimai,
konservavimo ir
restauravimo
darbai,

b) bažnyčios interjero
tyrimų, konservavimo ir
restauravimo darbai;

c) vargonų ir vargonų
prospekto restauravimas

1.2.1.7. Antkapinio
(Rimgailų) paminklo
(DV2641), Kurtuvėnų
mstl., žemės sklypo
kadastriniai apmatavimai
ir įregistravimas

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius

1.2.1.8. Mikutaičių
kapinių koplyčios,
vadinamos Šakynos
koplyčia (S492), avarijos
grėsmės pašalinimas,
restauravimo –
konservavimo darbai

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius

1.2.1.9. Raudėnų Šv.
apaštalo Baltramiejaus
bažnyčios (G473K1)
bažnyčios fasadų
sutvarkymas, langų
pakeitimas, vidaus lubų
restauravimas
1.2.1.10 Šakynos Šv.
arkangelo Mykolo
bažnyčios (AtV630)
stogo ir sienų avarijos
grėsmės pašalinimas
1.2.1.11 Žarėnų Šv.
Mikalojaus bažnyčios
(S493) stogo ir sienų

Šiaulių vyskupija,
Kultūros paveldo
skyrius, Raudėnų
seniūnas

Kultūros paveldo
departamentas,
Šiaulių vyskupija,
Kultūros paveldo
skyrius
Kultūros paveldo
departamentas,
Šiaulių vyskupija,

50 000
(KPD)

100 000

100 000
(KPD)

(5000
Kultūros mjos progr.
lėšos)
–

–

16 000

20 000
(KPD)

83 000

200 000
(KPD ir
progr. lėšos)

2011 – 2013

–

–

20 000

–

–

–

2010

50 000

102 000

–

–

–

–

2011 – 2012

–

–

Likviduota
avarijos grėsmė

2011 – 2012

–

–

25 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

25 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

Likviduota
avarijos grėsmė,
išsaugotas

2011 – 2012

–

–

25 000

100 000
(KPDVyskupų

25 000

100 000
(KPDVyskupų

restauruoti
vargonai ir
vargonų
prospektas
Atlikti
parengiamieji
darbai paminklo
tyrimų,
restauravimo ir
konservavimo
projektui parengti
Atliktas tyrimas,
parengtas
restauravimo ir
konservavimo
darbo projektas,
atlikti
restauravimo ir
konservavimo
darbai
Išsaugotas
medinės arch.
sakralinio paveldo
objektas

30 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)

30 000

100 000
(KPDVyskupų
konf.)
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avarijos grėsmės
pašalinimas
1.2.1.12. Gruzdžių Švč.
Trejybės bažnyčios
(G189K1) stogo ir
bokštų, špitolės pastato
(G189K4) avarijos
grėsmės pašalinimas
1.2.1.13. Viešosios
infrastruktūros kūrimas
Kurtuvėnų dvaro
sodyboje
1.2.1.14. Kuršėnų dvaro
sodybos rūmų pastato
techninio projekto
korekcija, avarinės
grėsmės pašalinimas,
restauravimas ir
pritaikymas

Kultūros paveldo
skyrius
Kultūros paveldo
departamentas,
Šiaulių vyskupija,
Kultūros paveldo
skyrius

kultūros paveldo
objektas
Pašalinta avarijos
grėsmė,
išsaugotas
kultūros paveldo
objektas

Kurtuvėnų
regioninio parko
direkcija.
Partneris –
Savivaldybės
administracija
Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius, Investicijų
skyrius, Kuršėnų
miesto seniūnija

konf.)

konf.)

2011 – 2012

–

–

30 000

200 000
(KPDVyskupų
konf.)

30 000

200 000
(KPDVyskupų
konf.)

Sukurta viešoji
infrastruktūra
verslo ir turizmo
plėtrai

2010 – 2012

50 000

2 500 000
(ES fondai)

50 000

2 000 000
(ES fondai)

50 000

3 000 000
(ES fondai)

Vienintelis
medinės dvarų
architektūros
šedevras rajone
išsaugotas ir
pritaikytas
viešosioms
reikmėms

2012

–

–

–

–

50 000

500 000
(KPD)

–

–

–

–

–

50 000
(KPD)

–

–

–

–

2 000

5 000

2 000

5 000

10000
(ES lėšos)

1.2.2. Uždavinys. Įvairių turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas.
Priemonės:
1.2.2.1. Turistinių –
Vyr. specialistė
Sukurti 3
2010 – 2012
–
pažintinių maršrutų po
turizmui ir ryšiams maršrutai (per 3
Šiaulių rajoną, įtraukiant su užsieniu,
metus)
žinomas vietoves ir
Šiaulių rajono
ekspozicijas, sukūrimas
TVIC
1.2.2.2. Informacinių
Kultūros paveldo
Užtikrinta
2010 – 2012
50 000
rodyklių ir kelio ženklų
departamentas,
informacija
žyminčių dvarų sodybas, Turto valdymo
archeologines vietas ir
skyrius, Kultūros
kitus nekilnojamojo
paveldo skyrius
kultūros paveldo objektus
įrengimas
1.2.2.3. Labiausiai
Vyr. specialistė
Pastatyti 4
2010 – 2012
25 000
lankomose rajono
turizmui ir ryšiams turizmo
vietose įrengti turizmo
su užsieniu,
informaciniai
informacinius stendus,
Šiaulių rajono
stendai (per 3
kelio ženklus, nuorodas
TVIC
metus)
bei kitą susijusią turizmo
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infrastruktūrą (suoleliai,
šiukšliadėžės ir kt.)
1.2.2.4. Šiaulių rajono
turizmo trasų ir jų tinklų
schemų (projektų)
parengimas

Vyr. specialistė
turizmui ir ryšiams
su užsieniu,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Investicijų
skyrius

Parengtos 2
turizmo trasų ir jų
tinklų schemos
(projektai):
1. Šiaulių rajono
turizmo trasų ir jų
tinklų schema;
2. Pėsčiųjų ir
dviračių takų
įrengimo schema.
Įvertinta esama
rekreacinė ir kita
infrastruktūra ir
jos kokybė.
Suformuotos
maršrutų idėjos.
Parengiamieji
darbai projektinės
dokumentacijos
pėsčiųjų ir
dviračių takų
įrengimui
parengti.
Išleista iki 5000
egz. informacinių
leidinių ir
Pėsčiųjų
dviračių takų
įrengimas,
technologinis
aprūpinimas

2009 – 2012
I etapas

30 000

–

–

–

–

–

2011 – 2012
II etapas

–

–

–

–

–

–

2012 – 2013
III etapas

–

–

–

–

–

–

–

5 000

–

5 000

–

1.3. Tikslas. Gerinti ekonomines veiklos sąlygas rajone.
1.3.1. Uždavinys. Skatinti informacinių technologijų plėtrą rajono verslo įstaigose ir kitose organizacijose.
Priemonės:
1.3.1.1. Organizuoti
Informatikos
Organizuotos 2–3
2010 – 2012
5 000
rajono verslo įstaigų,
skyrius
rajono verslo
organizacijų atstovų
įstaigų,
išvyką į tarptautines IT
organizacijų
parodas
atstovų išvykos į
tarptautines IT
parodas
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1.3.2. uždavinys. Efektyvinti esamas ir kurti naujas rajono verslo ir žemes ūkio paramos priemones.
Priemonės:
1.3.2.1. Sukurti
Ekonomikos ir
Suteiktos
2010 – 2012
10 000
mokesčių lengvatų
verslo plėtros
lengvatos
sistemą ir užtikrinti jos
skyrius
stabilumą ir
nekintamumą 3 metus
naujai susikūrusioms ar
savo veiklą į rajoną
perkėlusioms įmonėms
1.3.3. Uždavinys. Kurti verslui palankią infrastruktūrą formuojant ūkinei veiklai tinkamas teritorijas.
Priemonės:
1.3.3.1. Parengti ne
Ekonomikos ir
Sutvarkyti
2012
–
mažiau 20 ha sklypą
verslo plėtros
teritorijų
Kuršėnų miesto prieigose skyrius,
planavimo
pramoninio parko
Architektūros ir
dokumentai
steigimui
urbanistikos
skyrius

–

10 000

–

10 000

–

–

–

–

–

–

–

–

11 710

66 352

1.4. Tikslas. Gerinti rajono valdymą, didinant savivaldybės administracijos ir kitų viešojo administravimo institucijų gebėjimus.
1.4.1. Uždavinys. Kelti savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų gebėjimus, atsižvelgiant į ES reikalavimus.
Priemonės:
1.4.1.1. Administracinių
Bendrųjų reikalų
Parengta
2010 – 2011
135 550
76 800
135 550
76 800
gebėjimų stiprinimas
skyrius,
administracijos
(kvalifikacijos
Investicijų skyrius darbuotojų 2010tobulinimas) Šiaulių
2013 m.
rajono savivaldybėje
kvalifikacijos
(skyriuose, tarnybose)
kėlimo sistema;
Valstybės
tarnautojų
motyvacijos
stiprinimo
programa-1
Apmokytų
savivaldybės
valstybės
tarnautojų
ir dirbančiųjų
pagal darbo
sutartis skaičius

2009 – 2011

11 710

66 352

11 710

66 352
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1.4.1.2.Administracinių
gebėjimų stiprinimas
(kvalifikacijos
tobulinimas) Šiaulių
rajono savivaldybėje
(įstaigų, kurių steigėjas
rajono taryba,
darbuotojai)

Švietimo centras,
Socialinės
paramos skyrius,
Socialinių
paslaugų centras,

PPT ir kitos
įstaigos kurių
steigėjas Šiaulių
rajono taryba
1.4.1.3. Kultūros centro ir Kultūros skyrius,
jo filialų vadovų bei
Kultūros centras
kultūros ir meno
darbuotojų atestacijos
programos vykdymas
1.4.1.4. Plėtoti švietimo
valdymo sistemą,
užtikrinančią švietimo
specialistų kompetencijų
ugdymo ir tobulinimo bei
vertinimo poreikius

Švietimo ir sporto
skyrius, Švietimo
centras

1.4.1.5. Švietimo įstaigų
pedagogų ir vadovų
atestacijos programos
vykdymas

Švietimo ir sporto
skyrius/ švietimo
įstaigos

Mokymai/kvalifik
acijos kėlimo
kursai.
Apmokyta:
Švietimo centro
darbuotojai– 4
Socialinių išmokų
specialistai-5;
soc. darbuotojas1;
Administracija-3
Socialinių
darbuotojų
padėjėjai-18;
soc. darbo
organizatorius-1;
Administracija -1
Kiti –1-2
PPT specialistai-4
Kvalifikacija
patvirtinantys
dokumentai
Atestuoti 58
kultūros ir meno
darbuotojai,
suteikta aukštesnė
kvalifikacinė
klasė: 2010 – 37,
2011-20, 2012-25
Dalyvauta
valdymo, turinio,
personalo,
paramos ir
infrastruktūros
tobulinimo
mokymuose
seminaruose
Kvalifikacija
patvirtinantys
dokumentai
Atestuota 15
vadovų ir 210
mokytojų

2010 – 2012

1000

3000

1 000

3000

1000

3000

2010 – 2012

100 000

–

150 000

–

200 000

–

2010 – 2012

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksl
eivio
krepšelio
lėšos

Mokyklų
tobulinimo
programos
MTP+)lėšos

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksl
eivio
krepšelio
lėšos

Mokyklų
tobulinimo
programos
MTP+)lėšos

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos

Mokyklų
tobulinimo
programos
(MTP+)
lėšos

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–
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1.4.2. Uždavinys. Kelti viešųjų paslaugų, teikiamų bendruomenei, kokybę.
Priemonės:
1.4.2.1. Įdiegti „vieno
Bendrųjų reikalų
Vieno kontakto
2010
langelio“ principu
skyrius,
būdu teikiamos
veikiančias viešąsias
Informatikos
paslaugos
paslaugas
skyrius, Juridinis
gyventojams ir
skyrius
įmonėms
1.4.2.2. Informacinė
Informatikos
Parengiamieji
2010
visuomenė visiems:
skyrius,
darbai
elektroninės valdžios
Architektūros
(administracinių,
paslaugos (E-valdžia)
skyrius
žmoniškųjų ir
finansinių išteklų
planavimas)
Įgyvendintas reg.
2011 – 2012
projektas
„Elektroninių
paslaugų kūrimas
panaudojant
regiono
geografinę
informacija ir
demokratijos
didinimas
teritorijų
planavimo
srityje“- įdiegta
sistema ,,E –
valdžia“
1.4.2.3. Informacinė
Informatikos
Parengiamieji
2010 – 2012
visuomenė visiems:
skyrius
darbai. Įdiegta
interaktyvios viešosios
sistema ,,E
paslaugos ,,Edemokratija“
demokratija“
1.4.2.4. Informacinė
Informatikos
Parengiamieji
2010
visuomenė visiems:
skyrius,
darbai
elektroninės sveikatos
Šiaulių rajono
(administracinių,
paslaugos (E-sveikata)
PSPC,
žmoniškųjų ir
VšĮ Kuršėnų
finansinių išteklų
ligoninė
planavimas)
Įgyvendintas reg.
2010 – 2012
projektas
„Medicininės ir

49 500

280 500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

37 400

212 460

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4 000

20 774

–

–

–

–
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1.4.2.5. Stiprinti
socialinę, psichologinę
pagalbą ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
mokyklinio amžiaus
vaikams
1.4.2.6. Teikiamų
bendruomenei socialinių
paslaugų kokybės
gerinimas ir materialinės
bazės stiprinimas

Švietimo ir sporto
skyrius, PPT

Socialinių
paslaugų centras,
Taryba

administracinės
informacijos ir
veiklos procesų
tvarkymo
informacinės
sistemos
komponentų
diegimas
apskrities
ligoninėse ir
pirminės
sveikatos
priežiūros
centruose“-,,Esveikata“
Įsteigti socialinio
pedagogo,
psichologo etatai

1 aut. su
neįgaliųjų
vežimėlio įkėlimo
įranga įsigijimas

2010 – 2012

37 600

–

37 600

–

37 600

–

2010 – 2012

150 000

–

–

–

–

–
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1.4.2.7. Teikiamų
vaikams ir bendruomenei
švietimo, kultūros ir
socialines paslaugų
infrastruktūros rajone
plėtra

Švietimo ir sporto
skyrius, Taryba

1.4.2.8. Rengti ir vykdyti
partnerio teisėmis kartu
su Latvijos Respublikos
Kekava savivaldybe
projektą „Kekava ir
Šiaulių rajono
savivaldybių valdymo
efektyvumo tobulinimas
ir bendradarbiavimo
abipus sienos plėtojimas,
tobulinant paslaugų
prieinamumą ir skatinant
vienodą ir nuoseklią

Informatikos
skyrius

Pritarimas
dalyvauti
partnerio teisėmis
programoje
,,Mokyklų
tobulinimo
programa+
(MTP+)“ rengiant
projektą
,,Universalių
daugiafunkcinių
centrų steigimas ir
plėtra“.
Centro atliekamų
funkcijų apimties,
tikslinių grupių
bei vietos
nustatymo
tyrimas pagal
vietos
bendruomenės
poreikius.
Sukurta
infrastruktūra
kompleksinei
vaikų ir
bendruomenės
veiklai –
Universalus
daugiafunkcinis
centras
Įgyvendintas
esamos
dokumentų
valdymo sistemos
(DVS)
Šiaulių
rajono
savivaldybėje
patobulinimas,
įdiegiant
techninius
sprendimus
naudoti
elektroninio

2010 – 2012

20 000

–

–

–

–

–

2010 – 2012

20 441

115 833

–

–

–

–
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regioninę plėtrą“

parašo
technologiją.
Parengta e–
valdžios/e–
paslaugų plėtros
koncepcija

1.4.3. Uždavinys. Gerinti veiklos valdymą (administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas).
Priemonės:
1.4.3.1. Šiaulių rajono
Investicijų skyrius, Parengtas
2010 – 2012
16 730
95 000
–
savivaldybės strateginio
Administracijos
savivaldybės
plėtros plano 2011-2017
skyriai,
strateginis plėtros
m. parengimas
Savivaldybės
planas 2011-2017
biudžetinės ir kitos m., pakoreguotos
įstaigos, kurių
programos bei
steigėjas Taryba
strateginis veiklos
planas
1.4.3.2. Šiaulių rajono
Investicijų skyrius, Parengtas
2010 – 2012
–
–
–
savivaldybės
Administracijos
Savivaldybės
Administracijos 2010skyriai,
administracijos
2017 m. veiklos planų bei Savivaldybės
strateginis veiklos
veiklos programų
biudžetinės ir kitos planas,
parengimas
įstaigos, kurių
pakoreguotos
steigėjas Taryba
programos
1.4.3.3. Teritorijų
planavimas

1.4.3.4. Šiaulių rajono
savivaldybės veiklos ir
valdymo sistemų
tobulinimas

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius,
Administracijos
skyriai, tarnybos,
specialistai pagal
kompetencijas
Informatikos
skyrius, Finansų
skyrius,
Buhalterija,
Investicijų skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius, Juridinis
skyrius

Parengti miestų,
miestelių
bendrieji planai.
Parengti
specialieji planai.
Parengti detalieji
planai.
Įdiegta vieninga
apskaitos ir
valdymo sistema
pagal viešojo
sektoriaus
apskaitos ir
finansinės
atskaitomybės
standartus

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

95 640

541 970

–

–

–

–

2010 – 2012

142 500

807 500

–

–

–

–
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Prioritetas/
tikslas/
uždaviniai/
priemonės
1

Atsakingi už
įgyvendinimą

Rezultatas

Įgyvendinimo
laikotarpis, metai

Planuojamas lėšų poreikis
Planuojamas lėšų poreikis
2010 metams, Lt
2011 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
bės lėšos
2
3
4
5
6
7
8
02
KONKURENCINGAS IR MODERNUS ŽEMES ŪKIS
2.1. Tikslas. Kelti ūkininkų gebėjimus dirbti integracijos i ES sąlygomis.
2.1.1. Uždavinys. Užtikrinti informaciją ir konsultacijas projektų rengimo, lėšų pritraukimo žemės ūkiui gebėjimus
Priemonės:
2.1.1.1. Inicijuoti
Žemės ūkio
Jaunųjų ūkininkų
2010 – 2012
10 000
–
10 000
–
ūkininkų kompetencijų
skyrius/ Šiaulių
parengtų verslo
(gebėjimų) plėtrą siekiant rajono
planų skaičius-5 ;
pasinaudoti ES parama
konsultavimo
Finansinė parama
biuras, seniūnai
verslo planų
rengimui - 5-ms
jauniesiems
ūkininkams
Suteikta subsidija
verslo planų
rengimui
2.2. Tikslas. Spartinti ūkių kooperaciją ir specializaciją.
2.2.1. Uždavinys. Kurti palankias sąlygas smulkių ūkių kooperacijai ir skatinti specializuotų ūkių kūrimą.
Priemonės:
2.2.1.1. Sudaryti sąlygas Žemės ūkio
Surengtų vizitų ir
2010 – 2012
smulkių ūkių
skyrius,
susitikimų
kooperacijos ir
seniūnai
skaičius -2.
specializuotų ūkių
Viešinimas vietos
patirties sklaidai
žiniasklaidos p
priemonėse-3
pranešimai,
straipsniai.
Informacijos
pateikimas
Savivaldybės
interneto
svetainėje
www.siauliair.sav.lt
2.3. Tikslas. Skatinti ekologiškų ūkių kūrimą ir plėtrą.
2.3.1. Uždavinys. Diegti ekologiškai švarią žemdirbystę.

–

1 000

–

Planuojamas lėšų poreikis
2012 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
9
10

10 000

–

1 000

–
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Priemonės:
2.3.1.1. Organizuoti
mokymus, teikti
informaciją ūkininkams,
norintiems
ekologiškai ūkininkauti

Žemes ūkio
skyrius, Šiaulių
rajono TVIC,
Šiaulių rajono
konsultavimo
biuras

Surengti 1
mokymai

2010 – 2012

1 000

2.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas ekologinei produkcijai realizuoti Šiaulių mieste.
Priemonės:
2.3.2.1. Tarpininkauti
Žemės ūkio
Surengtas 1
2010 – 2012
2 000
surandant galimybę
skyrius,
susitikimas
ekologiškų ūkių
Ekonomikos ir
savininkams realizuoti
verslo plėtros
savo produkciją Šiaulių
skyrius,
rajono, miesto ir kitų
verslininkų
rajonų parduotuvėse ir
asociacija
turguose
2.3.2.2. Teikti finansinę
Žemės ūkio
5 ekologinių ūkių
2010 – 2012
5000
paramą sertifikuojant
skyrius
savininkams
ekologiškus ūkius
suteikta subsidija
ekologinio ūkio
sertifikavimo
išlaidoms
padengti
2.4. Tikslas. Žemės ūkio paskirties žemės kokybės gerinimas Šiaulių rajone
2.4.1. Uždavinys. Žemės ūkio paskirties nusausintų plotų funkcionavimo užtikrinimas
Priemonė:
2.4.1.1. Melioracijos
Žemės ūkio
Rekonstruoti 96
2010 – 2012
statinių rekonstravimas
skyriaus
ha sausinimo
Melioracijos
sistemų, bei 45
poskyris
km. griovių

159 700

–

1 000

–

1 000

–

–

2 000

–

2 000

–

–

4000

–

–

–

2 025 200

68 400

3 645 100

–

3 850 000
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Prioritetas/
tikslas/
uždaviniai/
priemonės
1

Atsakingi už
įgyvendinimą
2

Rezultatas

Planuojamas lėšų poreikis
Planuojamas lėšų poreikis
2010 metams, Lt
2011 metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
bės lėšos
3
4
5
6
7
8
03
PAŽANGI, APSIŠVIETUSI IR SVEIKA RAJONO BENDRUOMENĖ

3.1. Tikslas. Skatinti žinių visuomenės formavimąsi.
3.1.1. Uždavinys. Kurti suaugusiųjų mokymo sistemą rajone.
Priemonės:
3.1.1.1. Organizuoti
Švietimo centras
Organizuoti 3
neformalaus mokymo
kursai per metus
kursus suaugusiesiems

Įgyvendinimo
laikotarpis, metai

2010 – 2012

3.1.2. Uždavinys. Formuoti nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo sistemą.
Priemonės:
3.1.2.1. Atlikti
Švietimo centras,
Atliktas tyrimas
2010
suaugusiųjų mokymo
seniūnijos
poreikio analizę
3.1.2.2. Šiaulių rajono
Švietimo centras
Parengti ir
2010 – 2012
gyventojų kompetencijos
įgyvendinti 3
kompiuterinio
projektai
raštingumo srityje
Apmokyta
didinimas
suaugusiųjų
(skaičius)
3.1.2.3. Šiaulių rajono
Švietimo centras,
2011
Galimybių studija
Investicijų
skyrius
švietimo centro veiklos,
„Šiaulių rajono
paslaugų kokybės bei
švietimo centro
veiklos, paslaugų
prieinamumo didinimo
kokybės bei
programos parengimas ir
prieinamumo
pasirengimas
didinimas“
įgyvendinimui
(Programa ,,Mokyklų
tobulinimo programa
MTP+“)
3.1.2.4. Pažangių
Švietimo centras
Dalyvavimas
2010 – 2012
mokymosi metodų
projekte
diegimo inicijavimas,
„Besimokančių
rėmimas, plėtojimas bei
mokyklų tinklai“
integravimas į bendrą
4 seminarai
rajono programą
,,Mokymasis visą

Planuojamas lėšų poreikis
2012 metams, Lt
9

10

–

Klausytojo
lėšos

–

Klausytojo
lėšos

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Klausytojo
lėšos

–

Klausytojo
lėšos

–

Klausytojo
lėšos

–

–

–

–

–

–

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksl
eivio
krepšelio
lėšos

–

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksl
eivio
krepšelio
lėšos

–

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksl
eivio
krepšelio
lėšos

–
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gyvenimą“

3.1.3. Uždavinys. Skatinti informacinių technologijų naudojimą seniūnijose ir kaimiškose vietovėse.
Priemonės:
3.1.3.1. Atlikti
Informatikos
Parengtas įstaigų
2010 – 2012
–
Savivaldybei pavaldžių
skyrius
kompiuterizavimo
įstaigų (švietimo,
planas
socialinių paslaugų,
/Vykdomas kartu
sveikatos įstaigos,
su 1.4.2.8
bibliotekos, kultūros
priemone/
centrai, muziejai ir kt.)
kompiuterizavimo
poreikio analizę ir
parengti šių įstaigų
kompiuterizavimo planą
3.1.3.2.
Informatikos
Įrengtos 9
2010 – 2012
8 000
Kompiuterizavimo plane skyrius,
prieigos prie
numatytose įstaigose,
Kultūros centras,
interneto
seniūnijose ir kaimiškose Socialinės
Kultūros centro
vietovėse įrengti prieigas paramos skyrius,
filialuose,
prie interneto (RAIN–2)
Socialinių
mokyklose
paslaugų centras,
seniūnijos
ir kiti subjektai
3.1.3.3. Šiaulių rajono
Kultūros skyrius
Išplėsti ir (ar)
2010 – 2012
19 500
viešosios bibliotekos
Viešoji biblioteka
įrengti
filialų darbo aplinkos ir
bei modernizuoti
VIPT modernizacija ir
taškai-12 VIPT(ar) įrengimas
Bazilijonų, Bridų,
Drąsučių,
Gilvyčių, Kužių,
Meškuičių,
Micaičių, Naisių,
Paežerių,
Raudėnų,
Šiupylių,
Žadžiūnų
filialuose
(baldai, interneto
mokestis, elektros
instaliacija,
priešgaisrinė-

–

–

–

–

–

–

6 000

–

–

–

–

18 000

–

10 000

–
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3.1.3.4. Informuoti rajono
gyventojus apie
galimybes naudotis epaslaugomis

Informacijos
tarnyba,
seniūnijos,
Informatikos
skyrius

apsauginė
signalizacija)
Nuolatinė
informavimo
veikla

3.1.4. Uždavinys. Ugdyti aktyvią ir pilietišką visuomenę.
Priemonės:
3.1.4.1. Mokyklos
Švietimo ir sporto Renginiai:
bendruomenių ir Krašto
skyrius/ mokyklos susitikimai,
apsaugos bei
seminarai,
Savanoriškos krašto
konferencijas
apsaugos
(skaičius)
Struktūrų
bendradarbiavimo
programos rajone
įgyvendinimas
3.1.4.2. Kultūros ir meno Kultūros skyrius
8 kultūros ir meno
premijų programos
Kultūros centras
sričių premijos
įgyvendinimas
(Zigmo Gėlės
Šiaulių rajone
Gaidamavičiaus,
Augustino
Griciaus,
Lauryno Ivinskio,
Stasio Anglickio,
Vytauto
Vitkausko,
Metų
kraštotyrininko,
Metų
tautodailininko,
„Puodžių
karaliaus“
(teikiama kas 3
metai)
3.1.4.3. Organizuoti
Kultūros skyrius
Kraštotyros
kraštotyrinius tyrinėjimus
ekspedicija-1
Ginkūnų seniūnijoje (10oji kraštotyros
ekspedicija)
3.1.4.4. Organizuoti ir
Švietimo ir sporto Atlikti tyrimai,

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

–

1 000

–

2 000

–

2 000

2010 – 2012

13 500

–

15 500

–

13 500

–

2010

14 000

–

–

–

–

–

2010 – 2012

2 000

–

3 000

–

3 000

–
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remti jaunųjų
kraštotyrininkų ir
suaugusių kraštotyrinius
tyrimus
3.1.4.5. Leidybinės
veiklos programos
įgyvendinimas

3.1.4.6. Inicijuoti ir
įgyvendinti
projektus,
formuojančius pažangaus
mąstymo
asmenybes,
rajone
3.1.4.7. Bendruomeninės
sveikatinimo
programos ,,Sveikatos
rėmimo spec. programa
bendruomenei“
3.1.4.8. Kaimo ir
Kuršėnų miesto
gyventojų bendruomenių
rėmimo programos
įgyvendinimas
3.1.4.9. Šiaulių rajono
biudžetinių, viešųjų
įstaigų ir asociacijų
rėmimo programos
įgyvendinimas
3.1.4.10. Tarptautinių,
regioninių, respublikinių,
rajoninių kultūros
projektų bendruomenei
įgyvendinimas

3.1.4.11. Rajono etninės

skyrius,
Kultūros skyrius

dalyvauta 2
ekspedicijose

Kultūros skyrius

Išleista 20 knygų
„Šakyna“,
„Meškuičiai“,
surinkta medžiaga
knygai „Kairiai“,
švietėjiška,
pažintinė
informacija
Parengti ir
įgyvendinti 3
projektai

2010 – 2012

35 000

35 000

40 000

50 000

40 000

50 000

2010 – 2012

–

Projektinės
veiklos lėšos

–

Projektinės
veiklos lėšos

–

Projektinės
veiklos lėšos

Parengtų ir
įgyvendintų
Sveikatos rėmimo
spec. programos
projektų skaičius
Kaimo ir Kuršėnų
miesto gyventojų
bendruomenių
įgyvendintų
projektų skaičius

2010 – 2012

60 000

30 000

70 000

35 000

70 000

40 000

2010 – 2012

44 000

–

44 000

–

44 000

–

Šiaulių rajono
biudžetinių,
viešųjų įstaigų ir
asociacijų
įgyvendintų
projektų skaičius
Parengtos
paraiškos
projektams 201015, 2011-27,
2012-25
Įgyvendinta
projektų 2010-12,
2011-13, 2012-12
Parengta ir

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

200 000

70 00

200 000

100 000

220 000

120 000

2010 – 2012

300 000

–

400 000

–

450 00

–

Švietimo centras

Savivaldybės
gydytojas

Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius,
Finansų skyrius,
Administracijos
buhalterija
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius,
Finansų skyrius,
Administracijos
buhalterija
Kultūros skyrius,
Kultūros centras

Kultūros skyrius
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kultūros plėtros
programos įgyvendinimas

3.1.4.12. Meno mėgėjų
kolektyvų, menininkų
kūrybinės veiklos
skatinimo programos
įgyvendinimas

Kultūros skyrius,
Kultūros centras,
Etninės kultūros ir
tradicinių amatų
centras

3.1.4.13. Religinių
bendruomenių rėmimas

Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius, Finansų
skyrius,
Administracijos
buhalterija, Taryba

įgyvendinta
Etninės kultūros
plėtros programa.
Parengtos 8
Šiaulių rajono
tradicinės kultūros
vertybių sąvado
bylos
Seminarai 36
konferencijos 6
rajoninės,
regioninės,
respublikinės
peržiūros 30 ,
meno šventės 3
(viena rajoninė
dainų šventė2010), kūrybinės
stovyklos 9,
autorinės
parodos21
plenerai 3, ir kita
meninė veikla
Paremtų
bendruomenių
skaičius,
įvykdytos bendros
veiklos, parengti
projektai

3.1.5. Uždavinys. Skatinti rajono moksleivių ir jaunimo užimtumą.
Priemonės:
3.1.5.1. Remti konkursų, Švietimo ir sporto Rajono bei
olimpiadų ir sporto
skyrius, mokyklos Respublikos
varžybų dalyvius bei
konkursų,
organizatorius
olimpiadų ir
sporto varžybų
laureatai,
nugalėtojai,
nominantai,
prizininkai – 200
mokinių.
Mokinių ir
jaunimo

2010 – 2012

102 000

41 000

130 000

103 000

110 000

80 000

2010 – 2012

30 000

–

30 000

–

30 000

–

2010 – 2012

35 000

5 000

40 000

5 000

45 000

5 000
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3.1.5.2. Inicijuoti aktyvų
jaunimo ir mokinių
dalyvavimą mokinių
užimtumo programose

Švietimo ir sporto
skyrius, mokyklos,
jaunimo
organizacijos,
jaunimo reikalų
koordinatorius

aktyvumas – 6000
dalyvių
Mokinių
aktyvumas
(dalyvių skaičius
fondų ir
organizacijų
vykdomose
programose)

2010 – 2012

40 000

100 000

50 000

120 000

65 000

3.2. Tikslas. Kurti rajone visiems prieinamą, efektyviai veikiančią, modernią ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo sistemą.
3.2.1. Uždavinys. Optimizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą.
Priemonės:
3.2.1.1. Bendrojo
Švietimo ir sporto Reikalingų
2010 – 2012
–
–
–
–
–
lavinimo mokyklų tinklo skyrius, Švietimo
pokyčių
pertvarkos bendrojo
paslaugų centras
numatymas pagal
plano įgyvendinimo
monitoringo
monitoringo rodiklių
rezultatų
vertinimas
apibendrinimą
3.2.1.2. Formuoti
Švietimo ir sporto Duomenų
2010 – 2012
–
–
–
–
–
mokinių ir pedagogų
skyrius, švietimo
teikimas švietimo
duomenų bazes
įstaigos, PPT
valdymo
informacinei
sistemai
3.2.2. Uždavinys. Pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą.
Priemonės:
3.2.2.1. Plėtoti švietimo
Švietimo ir sporto Teikiama
pagalbos teikimo
skyrius
švietimo pagalba
galimybes ikimokyklinio
ikimokyklinio ir
ir priešmokyklinio
priešmokyklinio
amžiaus vaikams,
amžiaus vaikams,
nelankantiems
nelankantiems
ikimokyklinio ugdymo
ikimokyklinio
įstaigų
ugdymo įstaigų
3.2.2.2. Ikimokyklinių
Švietimo ir sporto Įsteigta papildoma
įstaigų ugdymo aplinkos skyrius, Turto
viena
plėtros (papildomos
valdymo skyrius,
ikimokyklinio
ikimokyklinio ugdymo
Švietimo paslaugų ugdymo grupė
grupės) projektų
centras
Bazilionų
įgyvendinimas
darželyje
3.2.2.3. Dalyvauti
Švietimo ir sporto Dalyvavimas
nacionalinio sveikatą
skyrius
nacionalinėje

150 000

–

–

2010 – 2012

1 500

–

2 000

–

1 500

–

2010 – 2012

180 000

–

–

–

–

–

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–
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stiprinančių mokyklų
tinklo veikloje
3.2.2.4. Užtikrinti
visuomenei prieinamą
informaciją apie
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą

programoje
Švietimo ir sporto
skyrius

Vykdoma
informacijos
sklaida

2010 – 2012

1 500

–

2 000

–

2 000

–

–

Mokinio
krepšelio
lėšos,
numatytos
mokyklų
biudžete

–

–

Biudžeto
kvalif.
tobulinimo
lėšos/Moksl
eivio
krepšelio
lėšos

–

–

–

–

–

2 000

–

2 000

–

3.2.3. Uždavinys. Stiprinti ir efektyviau naudoti rajono bendrojo lavinimo mokyklų intelektualinius išteklius ir mokymo infrastruktūrą.
Priemonės:
3.2.3.1. Sudaryti ugdymo Švietimo ir sporto Pedagogų,
2010 – 2012
Mokinio
–
Mokinio
turinio sklaidos
skyrius, švietimo
dalyvavusių
krepšelio
krepšelio
konsultantų rengimo
įstaigos
renginiuose,
lėšos,
lėšos,
sąlygas pedagogus
skaičius, parengta
numatytos
numatytos
siunčiant į seminarus,
40 ugdymo
mokyklų
mokyklų
konferencijas, kitus
turinio
biudžete
biudžete
renginius
konsultantų
3.2.3.2. Vykdyti
Švietimo centras
Biudžeto
Biudžeto
2010 – 2012
–
Gerosios darbo
mokytojų metodinės
kvalif.
kvalif.
patirties renginiaiveiklos projektus
tobulinimo
tobulinimo
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lėšos/Moksl
lėšos/Moksl
eivio
eivio
krepšelio
krepšelio
lėšos
lėšos 3.3.Tikslas. Gerinti rajono bendruomenes sveikatą, socialinę integraciją ir saugumą.
3.3.1. Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros ir socialiniu paslaugu kokybę bei prieinamumą ir plėtrą kaimiškose vietovėse.
Priemonės:
3.3.1.1. Privačių
Savivaldybės
Suteiktų
2010 – 2012
–
–
bendrosios praktikos
gydytojas
konsultacijų
gydytojų kabinetų plėtra
skaičius
pageidaujantiems
įkurti privačius
kabinetus
3.3.2. Uždavinys. Skatinti neįgaliųjų integraciją i visuomenę.
Priemonės:
3.3.2.1. Specialiųjų
PPT
Seminarai,
poreikių vaikų ugdymo,
konferencijos – 5;
žmonių su negalia
Metodinė
socializacijos projektų
medžiagą ,
Šiaulių rajone
informacijos
įgyvendinimas
sklaidos

2010 – 2012

2 000

–
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3.3.2.2. Sporto renginių
neįgaliesiems programos
įgyvendinimas
3.3.2.3. Būsto ir
gyvenamosios aplinkos
pritaikymo neįgaliesiems
programos
įgyvendinimas
3.3.2.4. Seniūnijų pastatų,
įrengiant įvažas
neįgaliesiems,
pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams

Švietimo ir sporto
skyrius, sporto
klubai
Socialinės
paramos skyrius

3.3.2.5. Užtikrinti
visuomenei prieinamą
informaciją apie
specialiųjų poreikių vaikų
ikiprofesinio rengimo
galimybes

PPT

Socialinių
paslaugų skyrius

priemonės
Sporto varžybos3-5 per metus
Pritaikyta
gyvenamoji
aplinka- 5-10
neįgaliųjų asmenų
Modernizuota
seniūnijų aplinka
- 7 seniūnijų
pastatuose
įrengtos įvažos
neįgaliesiems
Vykdoma
informacijos
sklaida

2010 – 2012

2 000

1 000

2 000

1 000

3 000

1 000

2010 – 2012

30 800

128 200

20 000

100 000

20 000

100 000

2010 – 2012

20 000

–

20 000

–

20 000

–

2010 – 2012

500

–

500

–

500

–

–

–

12 000

112 500

–

EEE/NOR
lėšos

–

EEE/NOR
lėšos

3.3.3. Uždavinys. Didinti asocialaus elgesio, nusikalstamumo, narkomanijos, savižudybių ir krizių prevenciją rajone.
Priemonės:
3.3.3.1. Kompleksinės
Švietimo centras,
2012
–
Parengtos ir
–
švietimo programos
PPT, Investicijų
įgyvendintos
socialinės rizikos
skyrius
mokymo
asmenims Šiaulių rajone
(švietėjiškos
įgyvendinimas
programos) - 4
programos
Mokymo dalyvių
skaičius:
(narkomanijos,
savižudybių
prevencijos,
probleminių šeimų
švietimo projektai)
3.3.3.2. Savižudybių
Švietimo centras,
Sukurta
2011 – 2012
–
–
prevencijos kompleksinės Investicijų skyrius mokymosi
programos Šiaulių rajone
sistema.
įgyvendinimas
Parengtos
(projektas finansuotinas
kvalifikacijos
iš EEE ir Norvegijos
tobulinimo,
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finansinių mechanizmų
programos)

3.3.3.3. Sukurti krizių
valdymo sistemą rajono
mokyklose
3.3.3.4. Įsteigti
kompleksinės pagalbos
šeimai centrą

3.3.3.5 Įsteigti darbuotojo
etatą savivaldybės
administracijos
prevencinio darbo
koordinavimo grupės
darbui organizuoti

PPT
Socialinės
paramos skyrius,
Socialinių
paslaugų centras.
Vaiko teisių
apsaugos skyrius,
PPT
Švietimo ir sporto
skyrius, Bendrųjų
reikalų skyrius,
Taryba

psichologinėssocialinės
programos bei
integruojamosios
priemones;
leidybinė
metodinė
medžiaga darbui
Sukurta krizių
valdymo sistema
Įsteigtas
kompleksinės
pagalbos šeimai
centras

Įsteigtas
darbuotojo etatas
savivaldybės
administracijos
prevencinio darbo
koordinavimo
grupės darbui
organizuoti

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

7000

–

7 000

–

7 000

–

2010

35 000

–

–

–

–

–

400 000

2 000 000
(VIP
programa)

400 000

2 000 000
(VIP
programa)

166 000

1 690 000
(VIP
programa)

500 000

–

300 000

–

–

–

–

–

–

3.4.Tikslas. Plėtoti sveikatos, socialinę, švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą.
3.4.1. Uždavinys. Plėtoti viešąją laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą.
Priemonės:
3.4.1.1. Kuršėnų miesto
Turto valdymo
Rekonstruoti
2010 – 2012
Kultūros centro pastato
skyrius, Kultūros
pastatai –2
rekonstrukcija
skyrius, Kultūros
centras
3.4.1.2 Kultūros centro ir Kultūros skyrius,
2010 – 2011
Rekonstruotas-1
Viešosios bibliotekos
Kultūros centras,
pastatas
Bazilionų filialo
Architektūros ir
rekonstrukcija
urbanistikos
skyrius,
Turto valdymo
skyrius
3.4.1.3. Kultūros centro

Kultūros skyrius,

Rekonstruotas

2010

400 000

–

–
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Gilaičių filialo
rekonstrukcija

Kultūros centras,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Turto
valdymo skyrius
Viešoji biblioteka,
Kultūros skyrius,
Turto valdymo
skyrius

pastatas

3.4.1.5. Pastato Vilniaus
g. 3, Kuršėnai, Šiaulių r.
(buv. Telekomo pastatas),
rekonstrukcija ir
pritaikymas Šiaulių
rajono savivaldybes
viešosios bibliotekos
veiklai

Viešoji biblioteka,
Kultūros skyrius,
Turto valdymo
skyrius

3.4.1.6. Viešosios
bibliotekos filialų
modernizacija

Viešoji biblioteka
Kultūros skyrius,
Turto valdymo
skyrius

3.4.1.4. Kultūros centro
Meškuičių filialo
modernizavimas ir plėtra

Rekonstruotas KC
Meškuičių filialo
pastato I aukštas

2010 – 2011

104 448

417 790

104 448

417 790

–

–

Projektavimo
darbai (pastato
rekonstravimo
techninis
projektas)

2011

–

–

100 000

–

–

–

Pastato
rekonstrukcija

2012

–

–

–

–

200 000

1800 000

Pastato
pritaikymas
Šiaulių rajono
savivaldybes
viešosios
bibliotekos veiklai
(ilgalaikio
materialaus,
nematerialaus
turto įsigijimas)
Parengiamieji
darbai
projektiniams
dokumentams
parengti
Modernizuoti
Viešosios
bibliotekos filialų
pastatai (3-4):
Drąsučių,
Gilvyčių,
Micaičių,
Paežerių filialai

2012

–

–

–

–

300 000

–

2010

–

–

–

–

–

–

2012

–

–

–

–

300 000

–
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3.4.1.7. Viešosios
bibliotekos Aukštelės
filialo plėtros projektas
pritaikant naujas patalpas
bibliotekos veiklai

3.4.1.8. Naisių kultūros
muziejaus įsteigimas ir
darbo aplinkos bei
ekspozicinės aplinkos
modernizavimas

Kultūros skyrius,
Šiaulių rajono
savivaldybės
taryba

Kultūros skyrius,
Kultūros centras

Skirtos patalpos
planuojamam
Aukštelkės
mokyklos
priestate
Įrengtas
bibliotekos
Aukštelės filialas
Įsteigtas juridinis
objektas
Modernizuotas
Naisių Zigmo
GėlėsGaidamavičiaus
literatūros
muziejus (darbo
bei ekspozicinės
aplinkos), atlikta
vandentiekio ir
šildymo
rekonstrukcija

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–

2011 – 2012

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–

2011 – 2012

–

–

–

–

–

–

3.4.2. Uždavinys. Gerinti rajono bendrojo lavinimo, ikimokyklinio, papildomo ugdymo bei kitų švietimo įstaigų fizinę infrastruktūrą ir ugdymo aplinką.
Priemonės:
3.4.2.1.Aukštelkės
Turto valdymo
Pastatytas pastatas
2010 – 2012
979 000
11 607 000
628 000
5 656 000
1 149 000
pagrindinės mokyklos
skyrius,
statybos projektas
Švietimo paslaugų
centras
3.4.2.2. Kairių
pagrindinės mokyklos
priestato statyba
3.4.2.3. Drąsučių
pagrindinės mokyklos
priestato, statyba WC ir
katilinės įrengimui

Švietimo paslaugų
centras, Turto
valdymo skyrius
Turto valdymo
skyrius, Švietimo
paslaugų centras

Pastatytas
priestatas

2010 – 2012

183 000

1 000 000

400 000

3 600 000

Parengtas
techninis
mokyklos
priestato,
projektas

2010

50 000

–

–

–

201 000

10 343 000

2 800 000

35

3.4.2.4. Raudėnų
pagrindinės mokyklos
pastato rekonstrukcija ir
išplėtimas dėl ugdytinių
skaičiaus didėjimo
3.4.2.5. Šiaulių rajono
pedagoginės
psichologinės tarnybos
(PPT) materialinės bazės
atnaujinimas-pastato
rekonstravimas darbo
aplinkos plėtrai
3.4.2.6. Daugėlių
mokyklos sporto
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra
3.4.2.7. Kuršėnų meno
mokyklos pastatų
remontas ir
rekonstrukcija
3.4.2.8. Šiaulių rajono
švietimo centro pastato
Kuršėnuose,
Dambrausko g. 15
modernizacija

Rekonstruotas
pastatas
Higienos normų
užtikrinimui
(WC įrengimas
pastate)
Šildymo sistemos
rekonstrukcija
(katilinės
įrengimas)
Rekonstruotas ir
išplėstas pastatas

2010 – 2012

500 000

–

500 000

500 000

500 000

500 000

2001 – 2010

–

2 440 000

–

–

–

–

Turto valdymo
skyrius,
PPT
Investicijų skyrius

Atnaujinta PPT
darbo aplinka modernizuotas ir
išplėstas PPT
pastatas

2010 – 2013

95 075

189 737

95 075

189 737

95 075

189 737

Švietimo ir sporto
skyrius, Švietimo
paslaugų centras,
Turto valdymo
skyrius,
Investicijų skyrius
Turto valdymo
skyrius,
Investicijų
skyrius,
Švietimo paslaugų
centras
Švietimo centraspartneris
nacionalinėje
praktinio
profesinio
mokymo išteklių
programoje,
Turto valdymo
skyrius

Renovuotas ir
įrengtas
Kuršėnų Daugėlių
mokyklos
stadionas

2010 – 2011

322 474

1 692 993

4 237

22 246

–

–

Renovuoti
pastatai (remontas
ir rekonstrukcija)

2010

585 150

879 925

–

–

–

–

2010

–

–

–

–

–

–

2011 – 2012

–

–

30 000

200 000
Profesinio
mokymo
išteklių
programos

–

–

Turto valdymo
skyrius,
Švietimo paslaugų
centras

Parengtas
investicijų
projektas
Modernizuotas
pastatas
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3.4.2.9. Kuršėnų
L.Ivinskio gimnazijos
energetinių sistemų
tobulinimas (išorinių
atitvarų remontas ir
rekonstravimas, pastatų
energetikos sistemų
modernizavimas ir (arba)
rekonstravimas
pagerinant jų energetines
savybes)
3.4.2.10. Gruzdžių
gimnazijos
rekonstrukcija ir plėtra

Turto valdymo
skyrius,
Švietimo paslaugų
centras,
Investicijų skyrius

Rekonstruotas
pastatas

2010 – 2011

246 523

1 355 315

246 523

lėšos
1 355 315

–

–

Turto valdymo
skyrius,
Švietimo paslaugų
centras

Rekonstruotas
pastatas

2010 – 2011

667 000

2 000 000

333 000

1 000 000

–

–

3.4.2.11. Pavenčių
vidurinės mokyklos
energetinių sistemų
tobulinimas (išorinių
atitvarų remontas ir
rekonstravimas, pastatų
energetikos sistemų
modernizavimas ir (arba)
rekonstravimas
pagerinant jų energetines
savybes)
3.4.2.12. Energijos
vartojimo efektyvumo
didinimas Šiaulių rajono
rekonstruojant
ikimokyklinių ugdymo
įstaigų pastatus

Turto valdymo
skyrius,
Švietimo paslaugų
centras,
Investicijų skyrius

Rekonstruotas
pastatas

2010

826 471

1 899 226

–

–

–

–

Turto valdymo
skyrius

Apšiltintas
Daugėlių vaikų
darželio-lopšelio
pastatas (pakeisti
langai ir lauko
durys,
rekonstruotas
stogas)
Apšiltintas
Kuršėnų lopšeliodarželio
,,Buratinas“
pastatas
(pakeisti langai ir
lauko durys)

2012

–

–

–

–

–

–

2010

250 000

–

–

–

–

–
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3.4.2.13. Ugdymo ir
fizinio lavinimo aplinkos
modernizavimas
aprūpinant švietimo
įstaigas šiuolaikiniu
sporto inventoriumi ir
būtina įranga,
reikalinga mokinių ir
jaunimo poreikiams
tenkinti

Švietimo ir sporto
skyrius

3.4.2.14. Bendrojo
Švietimo ir sporto
lavinimo mokyklų
skyrius, Švietimo
bibliotekų ugdymo
paslaugų centras,
aplinkos
Investicijų skyrius
modernizavimas
sukuriant palankesnes
sąlygas bendrojo
lavinimo ugdymui bei
gerinant švietimo kokybę

3.4.2.15. Bendrojo
lavinimo mokyklų
ugdymo aplinkos
modernizavimas
sukuriant palankesnes
sąlygas bendrojo
lavinimo ugdymui bei
gerinant švietimo kokybę

Švietimo ir sporto
skyrius, Švietimo
paslaugų centras,
Investicijų skyrius

Mokyklinio
amžiaus vaikai ir
jaunuoliai turi
galimybę
laisvalaikiu
pasirinkti
geidžiamą
sportinės veiklos
formą ir vietą jai
realizuoti

2010 – 2012

4 000

–

4 000

–

5 000

–

Patvirtintas
prioritetinis
mokyklų,
bibliotekų sąrašas;
Partnerystės
sutartis dėl
dalyvavimo
MTP+ projekte;
Modernizuotų
mokyklų
bibliotekų
skaičius (mokymo
aplinka: įranga,
baldai)
Patvirtintas
prioritetinis
mokyklų sąrašas;
Partnerystės
sutartis dėl
dalyvavimo
MTP+ projekte;
Modernizuotų
mokyklų skaičius

2010 – 2012

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

2010 – 2012

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos

Privalomas
sav.
indėlis

MTP+
programos
lėšos
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3.4.2.16. Bendrojo
lavinimo mokyklų
technologijų, gamtos
mokslų ir menų mokymo
infrastruktūros
pritaikymas ir
atnaujinimas bibliotekų
ugdymo aplinkos
modernizavimas
sukuriant palankesnes
sąlygas bendrojo
lavinimo ugdymui bei
gerinant švietimo kokybę

Švietimo ir sporto
skyrius, Švietimo
paslaugų centras,
Investicijų skyrius

3.4.2.17. Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
modernizavimas ir plėtra

Turto valdymo
skyrius, Investicijų
skyrius

3.4.2.18. Mokymo
įstaigų modernizavimas
ir plėtra

Investicijų skyrius,
Švietimo ir sporto
skyrius, Turto
valdymo skyrius

Patvirtintas
prioritetinis
švietimo įstaigų
sąrašas;
Partnerystės
sutartis dėl
dalyvavimo
MTP+ projekte
Modernizuotų
mokyklų skaičius
(įranga ir
organizacinė
technika)
Modernizuotų
įstaigų skaičius,
parengtų projektų
skaičius
Modernizuotų
įstaigų skaičius,
parengtų projektų
skaičius

2010 – 2012
I etapas

Privalomas
sav. Indėlis

MTP+
programos
lėšos
(valstybės
projektų
planavimas

Privalomas
sav. Indėlis

MTP+
programos
lėšos
(valstybės
projektų
planavimas

Privalomas
sav. Indėlis

MTP+
programos
lėšos
(valstybės
projektų
planavimas

2010 – 2012

–

–

–

–

220 095

1 247 205

2010 – 2011

880 000

2 400 000

200 000

600 000

–

–

80 000

–

–

–

–

–

200 000

–

200 000

–

200 000

–

40 000

–

–

–

–

–

45 000

–

30 000

–

40 000

–

3.4.3. Uždavinys. Renovuoti ir reorganizuoti sveikatos infrastruktūrą.
Priemonės:
3.4.3.1. VšĮ Kuršėnų
Savivaldybės
Nupirkta pagal
2010 – 2012
ligoninės pastatų
gydytojas, VšĮ
poreikį
renovacija , vidaus
Kuršėnų ligoninės medicininė įranga
patalpų remontas,
direktorius,
medicininės įrangos ir
Taryba,
automobilių parko
atnaujinimas
3.4.3.2. Šiaulių rajono
Savivaldybės
Atlikti Kuršėnų
2010 – 2012
pirminės sveikatos
gydytojas,
poliklinikos
priežiūros centro pastatų VšĮ Šiaulių rajono pastato fasado ir
renovacija, vidaus
pirminės sveikatos vidaus patalpų
patalpų remontas
priežiūros centras, remonto darbai
Atlikti Dirvonėnų
medicinos punkto
vidaus patalpų
remonto darbai
3.4.3.3. VšĮ Šiaulių
Savivaldybės
Atlikti Gruzdžių
2010 – 2012
rajono Gruzdžių
gydytojas, Taryba
ambulatorijos,
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ambulatorijos, Šiupylių ir
Verbūnų medicinos
punktų plėtra, pastatų
renovacija, vidaus
patalpų remontas

Šiupylių ir
Verbūnų
medicinos punktų
vidaus patalpų
remonto darbai.
Įsigytas
lankomosios
priežiūros autom.

3.4.4. Uždavinys. Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizacija ir plėtra.
Priemonės:
3.4.4.1. Socialinių
Socialinės
Sav. tarybos
2010
paslaugų centro
paramos skyrius,
sprendimas dėl
infrastruktūros plėtra
Taryba
pastato
priskyrimo
Socialinės
paramos skyrius,
Turto valdymo
skyrius,
Socialinių
paslaugų centras

3.4.4.2. Nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūros įsteigimas
Šiaulių rajone
(savarankiško gyvenimo
namus senyvo amžiaus
asmenims ir (ar) Krizių
centrą moterims
patyrusioms smurtą su
vaikais)

Socialinės
paramos skyrius,
Turto valdymo
skyrius, Socialinių
paslaugų centras,
Investicijų skyrius

3.4.4.3. VšĮ Dienos
centras sutrikusio
intelekto asmenims
įkūrimas

Sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrija
„Šiaulių rajono
Viltis“,
Savivaldybės
administracija

–

–

–

–

–

–

Parengtas
investicijų/galimy
bių studija
techninis
projektas,
techninio projekto
ekspertizė
Pastato
rekonstrukcija
Atliktas paslaugų
teikimo masto,
poreikio bei
vietos parinkimo
tyrimas

2011 – 2012

–

–

300 000

–

–

–

2011 – 2012

–

–

–

–

–

–

2010

–

–

–

–

–

–

Sukurta
nestacionarių
paslaugų
infrastruktūra-1
Sukurta
infrastruktūra VšĮ
Dienos centras.
Renovuotas ir
įrengtas pastas
Sukomplektuoti
žmogiškieji
ištekliai

2011
(I etapas)
2012 – 2013
(II etapas)
2010

–

–

241 000

1 364 982

–

–

–

–

–

–

–

–

240 879

1 333 338

–

–

–

–
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Prioritetas/
tikslas/
uždaviniai/
priemonės
1

Atsakingi už
įgyvendinimą

Rezultatas

Įgyvendinimo
laikotarpis, metai

Planuojamas lėšų poreikis
Planuojamas lėšų poreikis
2010 metams, Lt
2011metams, Lt
SavivaldyKiti šaltiniai
SavivaldyKiti šaltiniai
bės lėšos
bės lėšos
2
3
4
5
6
7
8
04
PATOGI, ŠVARI IR SAUGI RAJONO GYVENAMOJI APLINKA
4.1. Tikslas. Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą su Šiaulių miestu ir rajono teritorijoje.
4.1.1. Uždavinys. Sukurti detalų rajono transporto infrastruktūros plėtros planą.
Priemonės:
4.1.1.1. Parengti rajono
Architektūros ir
Parengtas planas
2010 – 2012
–
100 000
–
–
susisiekimo sistemos
urbanistikos
planą
skyrius,
Investicijų
skyrius,
Turto valdymo
skyrius
4.1.1.2. Inventorizuoti
Turto valdymo
2010 – 2011
–
200 000
–
200 000
Gatvės
rajono gyvenviečių
skyrius,
įregistruotos
gatves
Architektūros ir
Nekilnojamojo
urbanistikos
turto registre
skyrius

Planuojamas lėšų poreikis
2012 metams, Lt
9

10

–

–

–

–
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4.1.2. Uždavinys. Gerinti rajono kelių būklę.
Priemonės:
4.1.2.1. Šiaulių rajono
Turto valdymo
Kuršėnų miesto,
skyrius,
miestelių ir kaimų gatvių Investicijų skyrius
infrastruktūros gerinimas

Rekonstruotos
rajono
gyvenviečių
gatvės-6
(pagal Tarybos
nustatytus
prioritetus)

2010 – 2012

149 179

3 165 910

1 014 525

2 259 275

4.2. Tikslas. Gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą rajone, atsižvelgiant į tvarios plėtros principus.
4.2.1. Uždavinys. Gerinti gatvių, daugiabučių kiemų ir kitų viešųjų erdvių būklę Kuršėnų mieste ir kituose rajono miesteliuose ir kaimuose.
Priemonės:
4.2.1.1. Rekonstruoti
Turto valdymo
200 000
–
200 000
–
Pakeista 2000
2010 – 2012
rajono gyvenviečių
skyrius
šviestuvų
gatvių apšvietimą
4.2.2. Uždavinys. Gerinti rajono rekreacinių teritorijų priežiūrą, didinti jų skaičių.
Priemonės:
4.2.2.1. Rekreacinių
Aplinkos
Parengti
2010 – 2012
teritorijų planavimo
apsaugos skyrius, rekreacinių
dokumentų rengimas
Architektūros ir
vietovių (tarp jų ir
urbanistikos
funkcinio
skyrius, Kultūros
prioriteto zonų
paveldo skyrius
tvarkymo) planai
4.2.2.2. Želdynų
Aplinkos
Parengti želdynų
2010 – 2012
sutvarkymo planavimo
apsaugos skyrius, sutvarkymo
dokumentų rengimas
Architektūros ir
projektai -ne
urbanistikos
mažiau kaip 2
skyrius
4.2.2.3. Sutvarkyti bei
Aplinkos
Sutvarkyta ne
2010 – 2012
pritaikyti turizmui ir
apsaugos skyrius, mažiau kaip 1
poilsiui paviršinio
Architektūros ir
maudykla ar
vandens telkinių aplinką,
urbanistikos
paplūdimys
maudyklas, paplūdimius, skyrius,
įrengti pažintinius takus
Turto valdymo,
Investicijų skyrius
4.2.2.4. Gamtos išteklių
Aplinkos
Parengiamieji
2009 – 2010
išsaugojimas, siekiant
apsaugos skyrius, darbai
I etapas
efektyviai juos naudoti
Architektūros ir
techniniams
gyventojų ir ūkio
urbanistikos
projektiniams
reikmėms
skyrius, Turto
sprendimams

1 014 525

2 259 275

200 000

–

371 050

2 412 808

–

–

–

–

30 000

50 000

–

50 000

–

–

78 570

334 280

301 466

1 440 684

242 896

1 206 404

–

–

–

–

–

–
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valdymo,
Investicijų
skyrius

Išvalyta Ventos
upės dalis ir
sutvarkytos
pakrantės
pritaikant jas
poilsiui
Likviduota
kanalizacijos nuo
nuosavų namų
kvartalo, tarša
Kairių ežero dalis
ir sutvarkytos
pakrantės ,
pritaikant jas
poilsiui

4.2.3. Uždavinys. Modernizuoti energetikos sistemą.
Priemonės:
4.2.3.1. Rekonstruoti
Turto valdymo
Rekonstruota
Voveriškių pagrindinės
skyrius
katilinė
mokyklos katilinę
4.2.3.2. Rekonstruoti
Turto valdymo
Rekonstruotos 5
rajono katilines,
skyrius,
katilinės
panaudojant
Investicijų skyrius
atsinaujinančius
energijos šaltinius bei
mažinant aplinkos taršą
4.2.4. Uždavinys. Plėtoti vandenvalos ir vandentiekio tinklą.
Priemonės:

2011 – 2012
II etapas

–

–

50 000

150 000

–

2011 – 2012
II etapas

–

–

–

–

60 000

–

2010

150 000

–

–

–

–

–

2010 – 2011

100 000

900 000

100 000

900 000

–

–
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4.2.4.1. Įgyvendinti
Ventos – Lielupės upių
baseino vandentvarkos
projektą

4.2.4.2. Šiaulių rajono
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros
planas

4.2.4.3. Šiaulių rajono
mažųjų kaimų (iki 500
gyventojų) vandentvarkos
surinkimo sistemų
analizė, plėtros ir
finansinio plano
parengimas

Investicijų
skyrius, Kuršėnų
vandenys
Aplinkos
apsaugos skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Turto
valdymo, skyrius,

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius,
Aplinkos
apsaugos skyrius,
Investicijų
skyrius,
Turto valdymo
skyrius
Aplinkos
apsaugos skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Turto
valdymo skyrius,
Vandens tiekimo
ir nuotekų
šalinimo paslaugų

Įgyvendintas
Ventos-Lielupės
upių baseino
vandentvarkos
projektas.
Kuršėnų nuotekų
valyklos
rekonstrukcija;
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
plėtra ir
rekonstrukcija
Kuršėnuose, I ir
II eilė
Įgyvendintas
Ventos-Lielupės
upių baseino
vandentvarkos
projektas.
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
plėtra ir
rekonstrukcija
Kairiuose,
Vijoliuose,
Kuršėnuose
Parengtas Šiaulių
rajono specialusis
planas

Atlikta analizė,
parengtas
projektas

2010

–

20 089 417

–

–

–

–

2010 – 2012

966 427

18 362 113

414 183

7 869 477

–

–

2010

10 000

100 000

–

–

–

–

2010 – 2012

–

–

–

–

50 000

–
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4.2.4.4. Šiaulių rajono
mažųjų kaimų (iki 500
gyventojų) vandens
tiekimo ir nuotekų
surinkimo sistemų
pertvarkymas,
tobulinimas ir plėtra
4.2.4.5. Šiaulių rajono
kaimų (iki 500
gyventojų),
nepatenkančių į VentosLielupės investicinę
programą, vandentvarkos
sistemų rekonstrukcija ir
plėtra

4.2.4.6. Rekonstruoti ir
įrengti (etapais) naujus
Kuršėnų miesto lietaus
kanalizacijos tinklus
pagal parengtą Kuršėnų
miesto lietaus
kanalizacijos tinklų
schemą
4.2.4.7. Įgyvendinti
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
programą: rekonstruoti ir
remontuoti nuotekų
valymo įrenginius
4.2.4.8. Parengti Pakapės
kaimo vandentiekio ir
buitinių nuotekų tinklų
rekonstrukcijos bei
plėtros techninį projektą
4.2.4.9. Inventorizuoti
vandentiekio ir nuotekų
tinklus

teikimo įmonės
Aplinkos
apsaugos skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Turto
valdymo skyrius,
Investicijų skyrius
Turto valdymo
skyrius, Aplinkos
apsaugos skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Vandens
tiekimo ir nuotekų
šalinimo paslaugų
teikimo įmonės,
Investicijų skyrius

Aplinkos
apsaugos skyrius,
Investicijų
skyrius, Turto
valdymo skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
Aplinkos
apsaugos skyrius,
vandens tiekimo
ir nuotekų
šalinimo paslaugų
teikimo įmonė
Turto valdymo
skyrius

Turto valdymo
skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos

Rekonstruotų
vandentvarkos
sistemų skaičius
(pagal 4.2.4.3)

2010 – 2012

Rekonstruota ir
išplėsta Sauginių
kaimo
vandentvarkos
sistema

2010 – 2011
I etapas

297 805

1 687 556

297 805

Rekonstruotos ir
išplėstos
Pakumulšių,
Varputėnų,
Žadžiūnų kaimų
vandentvarkos
sistemos
Įrengti lietaus
kanalizacijos
tinklai

2010 – 2012
II etapas

–

–

2010 – 2012
I etapas

–

2012 – 2013
II etapas
Rekonstruoti ne
mažiau kaip 2
nuotekų valymo
įrenginiai
Parengtas
specialusis planas
ir techninis
projektas
Tinklai
įregistruoti
nekilnojamojo
turto registre

(pagal
4.2.4.3)

–

(pagal
4.2.4.3)

–

(pagal
4.2.4.3)

–

1 687 556

–

–

–

–

–

–

7 504 000

–

8 437 000

–

4 410 400

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

50 000

–

50 000

–

50 000

–

2010

80 000

–

–

–

–

–

2010 – 2011

200 000

–

200 000

–

–

–
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skyrius
4.2.5. Uždavinys. Tobulinti ir efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą.
Priemonės:
4.2.5.1. Vykdyti
Aplinkos apsaugos Atliekos
komunalinių atliekų
skyrius
tvarkomos pagal
tvarkymą pagal Šiaulių
sukurtą atliekų
rajono komunalinių
tvarkymo sistemą
atliekų tvarkymo planą
4.2.5.2. Teikti
Aplinkos apsaugos Išleista vaizdinė
informaciją bei šviesti
skyrius,
medžiaga
rajono gyventojus atliekų Informacijos
(lankstinukai)
rūšiavimo svarbos
tarnyba
klausimais
4.2.5.3. Stiprinti
Aplinkos apsaugos Seminarų
specialistų gebėjimus
skyrius,
organizavimui,
atliekų tvarkymo srityje
Informacijos
aplinkosaugos
tarnyba
objektų lankymui
ir kt.
4.2.6. Uždavinys. Mažinti aplinkos užterštumą rajone.
Priemonės:
4.2.6.1. Inventorizuoti,
Aplinkos
Užkonservuoti
konservuoti ir tamponuoti apsaugos skyrius
gręžiniai
bešeimininkius artezinius
gręžinius
4.2.6.2. Parengti
Aplinkos
Parengtas
vandenviečių teritorijų
apsaugos skyrius, specialusis
sanitarinių apsaugos zonų Architektūros ir
vandenviečių
projektus
urbanistikos
teritorijų
skyrius
sanitarinių
apsaugos zonų
planas-1;
Parengti projektai
4.2.6.3. Parengti Šiaulių
Aplinkos
Parengta
rajono paviršinio vandens apsaugos skyrius, gyvenviečių
telkinių apsaugos juostų
Architektūros ir
paviršinio
ir zonų plano parengimas urbanistikos
vandens telkinių
skyrius
apsaugos juostų ir
zonų 5 planai
Parengtas Šiaulių
rajono paviršinio
vandens telkinių

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

2 000

–

–

–

–

–

2010 – 2012

4 000

–

–

–

–

–

2010 – 2012

10 000

–

–

–

10000

–

2009 – 2011

15 150

85 850

–

–

–

–

2009 – 2010
I etapas

25 000

–

–

–

–

–

2011 – 2013
II etapas

–

–

–

–

50 000

–

46
4.2.6.4. Parengti ir
vykdyti Šiaulių rajono
aplinkos stebėsenos
programą

Aplinkos
apsaugos skyrius

apsaugos juostų ir
zonų planas
Parengta ir
vykdoma
stebėsenos
programa

2010 – 2012

25 000

25 000

–

–

4.3. Tikslas. Prielaidų spartesnės ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
4.3.1. Uždavinys. Viešųjų pastatų modernizavimas ir pritaikymas smulkiajam verslui, bendruomenės poreikiams ir socialinėms paslaugoms
Priemonės:
4.3.1.1. Esamų viešųjų
Ekonomikos ir
Parengiamieji
2009 – 2010
100 000
500 000
–
–
pastatų kaimo
verslo plėtros
darbai
I etapas
modernizavimas ir
skyrius/Šiaulių
Parengta techninė
2011– 2013
–
–
–
–
pritaikymas kuriamam
rajono vietos
dokumentacija
II etapas
smulkiajam verslui
veiklos grupė
(investicijų/
(amatams),
(VVG), Kultūros
galimybių studijos
bendruomenės
skyrius, Socialinė ir tech. projektai)
poreikiams ir (ar)
paramos skyrius,
Modernizuotos/
socialinėms paslaugoms
Architektūros ir
pritaikytos
urbanistikos
kuriamam
skyrius, Turto
smulkiajam
valdymo skyrius,
verslui (amatams)
Investicijų skyrius patalpos
Amatų centrai
1-2 seniūnijose, 12 gyvenvietėse
Bendruomeninių
socialinių
paslaugų centrai-1

4.3.1.2. Viešosios,
bendruomeninės, poilsio,
laisvalaikio, kultūros
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius/Šiaulių
rajono vietos
veiklos grupė
(VVG),
Architektūros ir
urbanistikos, Turto
valdymo skyrius,
Kultūros skyrius,

Parengiamieji
darbai
Techninė
dokumentacija
(investicijų/galim
ybių studija ir
techniniai
projektai);
Modernizuota,

2009 – 2010
I etapas
2011 – 2013
II etapas

–

–

–

–

–

–

100 000

500 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Kultūros centras,
Investicijų skyrius

4.3.1.3.Viešosios,
bendruomeninės sporto
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Švietimo ir sporto
skyrius, Šiaulių
rajono vietos
veiklos grupė
(VVG),
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Turto
valdymo skyrius,
Investicijų skyrius

4.3.1.4. Viešosios,
bendruomeninės, sporto
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra:
Kuršėnų sporto
komplekso statyba

Švietimo ir sporto
skyrius, Turto
valdymo skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Investicijų
skyrius

atnaujinta ir
išplėtota viešoji,
bendruomeninė,
poilsio,
laisvalaikio,
kultūros
infrastruktūra
Parengiamieji
darbai
Detalieji ar
specialieji planai
(skaičius)
Techninė
dokumentacija
(investicijų ir
techniniai
projektai);
Atnaujinti,
išplėtoti
/renovuoti sporto
aikštynai,
kaimuose,
miesteliuose ir
kitose
gyvenvietėse
Sukurta nauja
sporto
infrastruktūraKuršėnų sporto
kompleksas

2010 – 2012

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

250 000

750 000
(VIP
programa)

2 500 000

7 500 000
(VIP
programa)

2 500 000

7 500 000
(VIP
programa)
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4.3.1.5. Gyvenamosios ir
bendruomeninės
infrastruktūros gerinimas
(kaimų ir miestelių bei
Kuršėnų miesto viešųjų
erdvių infrastruktūra)

Investicijų skyrius,
Turto valdymo
skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius,
Kurtuvėnų
regioninio parko
administracija

Detalus
Kurtuvėnų kaimo
centrinės aikštės
planas.
Investicijų
/galimybių
studijos ir
techninio projekto
parengimas
Kurtuvėnų kaimo
centrinės aikštės
rekonstrukcija.

2010 – 2012

4 232

23 984

–

–

–

–

Detalus Gruzdžių
miestelio aikštės
planas.
Investicijų
/galimybių
studijos ir
techninio projekto
parengimas.
Kurtuvėnų kaimo
centrinės aikštės
rekonstrukcija.
Detalus Raudėnų
kaimo aikštės
planas
Investicijų
/galimybių
studijos ir
techninio projekto
parengimas.
Raudėnų kaimo
centrinės aikštės
rekonstrukcija.
Kuršėnų miesto
centrinės dalies
viešosios
infrastruktūros
rekonstravimas

2010 – 2012

2 611

14 797

509 642

2 887 975

241 257

1 367 125

2012

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

600 000

–

1 000 000

–

1 000 000

–
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4.3.1.6. Daugiabučių
gyvenamųjų namų
kvartalų (gyvenamoji
aplinka) aplinkos
gerinimas sutvarkant
apšvietimą, šaligatvius
aikšteles, pėsčiųjų ir
dviračių takus,
privažiuojamuosius
kelius

4.3.1.7. Savivaldybei
priklausančių pastatų
modernizavimas ir plėtra

Turto valdymo
skyrius,
Architektūros
skyrius

Techninė
projektinė
Kuršėnų miesto
Daugėlių
daugiabučių gyv.
namų kvartalo
sutvarkymo
dokumentacija
Rekonstruotas
Kuršėnų miesto
Daugėlių
daugiabučių gyv.
namų kvartalas
Turo valdymo
Atnaujinami ir
skyrius, Investicijų modernizuojami
skyrius
savivaldybei
priklausantys
pastatai

2010 – 2011
I etapas

–

–

–

–

–

–

2011 – 2012
II etapas

–

–

–

–

–

–

2010 – 2012

41 775

167 101

41 775

167 101

–

–

