Šiaulių rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano 2017–2019 metams
8 priedas
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (KODAS 14)
Biudžetiniai metai
2017
Asignavimų valdytojas (Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 188726051
ai), kodas
Vykdytojas (-ai), kodas
Aplinkos apsaugos skyrius 03

Aplinkos apsaugos programa

Kodas

14

Programa įgyvendinamos LR vietos savivaldos įstatymu
reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos:
kraštovaizdžio ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų
tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų,
želdinių apsauga, tvarkymas, kūrimas, inventorizacijos, apskaitos,
atskirų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymų į
Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena; aplinkos
kokybės gerinimas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo
sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo
organizavimas, sąvartynų eksploatavimas.
Įgyvendinant programos tikslus, bus pagerinta Šiaulių rajono
aplinkos būklė, racionaliai naudojami gamtos ištekliai, sumažinta
ūkinės veiklos neigiama įtaka aplinkai. Numatoma vykdyti
aplinkos išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir
tvarkymo bei kitas priemones. Taip pat numatoma įgyvendinti
vandens telkinių būklės gerinimo ir užterštų/ pažeistų teritorijų
tvarkymo projektus.
Tęstinė

Strateginis (-iai) tikslas (ai) (atitinka SPP
prioritetą):
Efekto vertinimo
kriterijai

Konkurencinga rajono ekonomika

Kodas

Subalansuota rajono infrastruktūra ir
aplinka
Kodas
Įgyvendintų
aplinkos
apsaugos
priemonių/ projektų skaičius (vnt.)
Kodas

01
03
E-14-1

Programos
tikslas

Turizmo vystymas ir kultūros
paveldo įveiklinimo skatinimas

Tikslo aprašymas:

Kodas

01.02

Rezultato vertinimo kriterijai:

Šiaulių rajono savivaldybė rūpinasi gamtine rajono,
gyvūnijos bei augalijos, ypatingai vertingų vietovių,
apsauga. Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1
uždavinį: saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos
paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms. Šiuo
uždaviniu numatoma įgyvendinti projektus/ R-14.01.02-1
priemones, susijusias su gamtos paveldo objektų
atkūrimu, išsaugojimu, sutvarkymu ir pan. Kultūros
paveldo saugojimui ir puoselėjimui skirtos
priemonės numatomos kitoje programoje.

Savivaldybės
saugomų
gamtos
paveldo
objektų
skaičius (vnt.)

Uždavinys

Saugoti ir puoselėti kultūros ir
gamtos paveldo objektus

Uždavinio
aprašymas:

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

Kodas

1 priemonė. Ženklinti Šiaulių P-14.01.02.02-1
rajono savivaldybės kultūros ir
gamtos paveldo objektus
Įgyvendinant priemonę, planuojama
ženklinti Šiaulių rajono savivaldybės
gamtos paveldo objektus; parengti
vertingų gamtos objektų aprašymus ir
skelbti juos saugomais objektais.

P-14.01.02.02-2

3 priemonė. Sutvarkyti Šiaulių
rajono savivaldybės gamtos
paveldo objektus ir pritaikyti
juos
turizmo,
kultūrinėms,
socialinėms ir edukacinėms P-14.01.02.02-3
reikmėms

01.02.02

Pastatytų
informacinių
ženklų/ rodyklių
skaičius (vnt.)
Parengta vertingų
gamtos
paveldo
objektų
inventorizavimo
ataskaita (vnt.)

Sutvarkytų gamtos
paveldo objektų
skaičius (vnt.)

Įgyvendinant priemonę, planuojama
sutvarkyti gamtos paveldo objektus, jų
aplinką.

Programos
tikslas

Efektyvios
inžinerinio
aprūpinimo sistemos kūrimas ir
vystymas

Tikslo aprašymas:

Kodas

03.02

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslas skirtas pašalinti arba sumažinti R-14.03.02-1
taršą ir jos poveikį aplinkai. Programos tikslu

Iki reikalaujamų
normų išvalomų

numatoma įgyvendinti 1 uždavinį: modernizuoti ir
plėsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo
infrastruktūrą.
Šiuo
uždaviniu
numatoma
įgyvendinti projektus/ priemones, susijusias su
vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimu,
statyba,
rekonstravimu,
remontavimu
ir
eksploatavimu.

Uždavinys

Uždavinio
aprašymas:

Modernizuoti ir plėsti vandens
tiekimo bei nuotekų šalinimo
infrastruktūrą

Kodas

03.02.01

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta
Produkto vertinimo kriterijai:
1 priemonė:
1 priemonė. Atnaujinti ir plėtoti
vandens
tiekimo,
vandens
gerinimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje
Įgyvendinant priemonę, planuojama
projektuoti,
statyti,
rekonstruoti,
remontuoti vandentiekio ir nuotekų
tinklus, nuotekų valyklas.

Programos
tikslas

buities nuotekų
dalis nuo į valymo
įrenginius
patenkančių
nuotekų kiekio
(proc.)

Darnios ir
užtikrinimas

Tikslo aprašymas:

švarios

aplinkos

P-14.03.02.01-1

Kodas

Naujai pastatytų,
rekonstruotų,
remontuotų
vandentiekio ir
nuotekų
infrastruktūros
objektų skaičius
(vnt.)

03.03

Rezultato vertinimo kriterijai:

Programos tikslu siekiama išsaugoti ir pagerinti
Šiaulių rajono aplinkos būklę, racionaliai naudoti
gamtos išteklius, sumažinti ūkinės veiklos neigiamą
įtaką aplinkai, kurti švarią, sveiką ir saugią aplinką. R-14.03.03-1
Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2
uždavinius: tobulinti atliekų tvarkymo sistemą;
išsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę. Pirmu
uždaviniu planuojama tobulinti ir efektyvinti atliekų
R-14.03.03-2
tvarkymo sistemą, įgyvendinti visuomenės švietimo
ir mokymo priemones aplinkosaugos srityje. Šiaulių

Požeminio vandens
monitoringo vietų
skaičius (vnt.)

Atmosferos
oro
monitoringo vietų
skaičius (vnt.)

rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo
sistema yra integrali regioninės sistemos dalis.
Komunalinių atliekų tvarkymą Šiaulių regiono
savivaldybėse koordinuoja viešoji įstaiga „Šiaulių
regiono atliekų tvarkymo centras“, kuri yra
atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos
administravimą
bei
savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stebėseną,
atliekų vežėjų/ surinkėjų ir kitų atliekų tvarkytojų R-14.03.03-3
veiklos priežiūros kontrolę. Antru uždaviniu
numatoma šalinti aplinkos teršimo šaltinius arba
sumažinti taršą ir jos poveikį aplinkai, saugoti
rajono biologinę įvairovę, gerinti želdinių kokybę,
prižiūrėti, kad gamtos ištekliai būtų naudojami su
saiku, tai pat atkuriami ir gausinami, vykdyti
Šiaulių rajono aplinkos stebėsenos programą.

atliekų

tvarkymo

Rūšiuojamų
antrinių
žaliavų
dalis nuo surinkto
komunalinių atliekų
kiekio (proc.)

Uždavinys

Tobulinti
sistemą

Uždavinio
aprašymas:

Uždaviniui
įgyvendinti
yra
Produkto vertinimo kriterijai:
skirtos 4 priemonės, kurios
detalizuojasi į veiklas:
1
priemonė.
Įgyvendinti
komunalinių atliekų tvarkymo
planą Šiaulių rajone
Įgyvendinant priemonę, planuojama
vykdyti
vietinės
rinkliavos
už
komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą administravimą; tvarkyti
komunalines
atliekas;
surinkti
komunalines atliekas; administruoti
kreditorinį įsiskolinimą už atliekų
tvarkymą.

Kodas

P-14.03.03.01-1

P-14.03.03.01-2
P-14.03.03.01-3
P-14.03.03.01-4

2 priemonė. Šviesti ir teikti
informaciją
Šiaulių
rajono
gyventojams atliekų rūšiavimo,
perdirbimo ir atliekų mažinimo P-14.03.03.01-5
klausimais
Įgyvendinant priemonę, numatoma
šviesti ir informuoti visuomenę, rengti
ir skleisti informaciją atliekų tvarkymo
klausimais, organizuoti mokymus.

3 priemonė. Stiprinti Šiaulių P-14.03.03.01-6
rajono specialistų gebėjimus
atliekų tvarkymo klausimais

03.03.01

Vietinės rinkliavos
už
komunalinių
atliekų surinkimą ir
tvarkymą surinkimo
dydis (proc.)
Sutvarkytų
komunalinių atliekų
kiekis (t)
Surinktų
komunalinių atliekų
kiekis (t)
Padengtas skolų
dydis (proc.)

Suorganizuotų
renginių, išleistų
leidinių skaičius
(vnt.)

Suorganizuotų
renginių skaičius
(vnt.)

Įgyvendinant priemonę, numatoma
stiprinti specialistų gebėjimus atliekų
tvarkymo srityje.

4 priemonė. Stiprinti atliekų
tvarkymo sistemą Šiaulių rajone
Planuojama įgyvendinti ekstremalių
ekologinių
situacijų
valdymo
priemones, tvarkyti pavojingas atliekas.

gamtinės

P-14.03.03.01-7

Likviduotų
ekologinių situacijų
dalis, sutvarkytų
pavojingų atliekų
dalis (proc.)

Uždavinys

Išsaugoti ir gerinti
aplinkos kokybę

Uždavinio
aprašymas:

Uždaviniui
įgyvendinti
yra
Produkto vertinimo kriterijai:
skirtos 5 priemonės, kurios
detalizuojasi į veiklas:

Kodas

1 priemonė. Tvarkyti ir kurti
Šiaulių rajono savivaldybės P-14.03.03.02-1
parkus, žaliąsias apsaugines
zonas, želdynus bei kitus
kraštovaizdžio elementus
Įgyvendinant priemonę, planuojama P-14.03.03.02-2
sutvarkyti Dirvonėnų ir Ringuvėnų
parkus pagal parengus techninius
projektus; veisti naujus želdynus
parkuose, skveruose, prie gatvių,
kiemuose ir t.t.; organizuoti želdynų ir
želdinių
apsaugą,
tvarkymą
ir
priežiūrą; remti medžiojamų gyvūnų
daromos žalos miškui prevencines
priemones
(želdinių
apdorojimas
repelentais, miško želdinių aptvėrimas
tvoromis ir pan.).

P-14.03.03.02-3
P-14.03.03.02-4
P-14.03.03.02-5

2 priemonė. Vykdyti Šiaulių
rajono
aplinkos
stebėsenos P-14.03.03.02-6
programą
Įgyvendinant priemonę, numatoma
vykdyti oro kokybės valdymo stebėseną
bei požeminio vandens stebėseną.

P-14.03.03.02-7

5
priemonė.
Tvarkyti P-14.03.03.02-8
bešeimininkėmis
atliekomis
užterštas teritorijas ir valyti
P-14.03.03.02-9
paviršinio vandens telkinius
Šiaulių rajono savivaldybėje
Įgyvendinant priemonę, planuojama
šienauti makrofitus Ventos upėje;
sutvarkyti neigiamą poveikį darančias
užterštas teritorijas.

03.03.02

Įgyvendintas
Dirvonėnų parko
sutvarkymo projektas
Įgyvendintas
Ringuvėnų parko
sutvarkymo projektas
Pasodintų medžių ir
krūmų skaičius (vnt.)
Nukirstų, nugenėtų
medžių, sutvarkytų
kelmų skaičius (vnt.)
Patenkintų prašymų
skaičius (vnt.)
Oro kokybės
stebėsenos dažnis
(kartai per metus)
Požeminio vandens
stebėsenos dažnis
(kartai per metus)
Šienavimų skaičius
per metus (vnt.)
Sutvarkytų teritorijų
skaičius (vnt.)

6
priemonė.
Parengti
ir
įgyvendinti
invazinių
rūšių P-14.03.03.02-10
(Sosnovskio barščio) kontrolės
įgyvendinimo Šiaulių rajone
programą
Įgyvendinant priemonę, planuojama
parengti invazinių rūšių (Sosnovskio
barščio) kontrolės įgyvendinimo Šiaulių
rajone programą bei kontroliuoti
Sosnovskio barščio plitimą Šiaulių
rajone.

P-14.03.03.02-11

7 priemonė. Skatinti ir remti P-14.03.03.02-12
aplinkos apsaugos iniciatyvas
Šiaulių rajone
Įgyvendinant priemonę, numatoma
remti visuomenių ir kitų organizacijų
aplinkosaugos projektus, programas ir
kitas veiklas bei stiprinti specialistų
gebėjimus aplinkos apsaugos srityje.

P-14.03.03.02-13

Parengta programa

Naikinto Sosnovskio
barščio plotas (ha)

Paremtų projektų,
programų skaičius
(vnt.)
Kursų, mokymų,
seminarų, kuriuose
dalyvauta, skaičius
(vnt.)

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Programos įgyvendinimas prisidės prie gamtinės ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo,
antropogeninės veiklos taršos šaltinių ir taršos poveikio aplinkai mažinimo. Programa leis
užtikrinti efektyvų atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą, gamtosaugos objektų priežiūrą, remonto
ir statybos darbų tęstinumą. Įgyvendinus programą bus prisidedama prie gamtinės aplinkos
saugojimo ir puoselėjimo, ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymo.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos,
valstybės biudžeto lėšos, kitos lėšos.
Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
Programos strateginiai tikslai, tikslai, uždaviniai ir priemonės atitinka Šiaulių rajono
savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams prioritetus, tikslus, uždavinius ir
priemones.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
LR vietos savivaldos įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR aplinkos apsaugos
įstatymas, LR atliekų tvarkymo įstatymas, LR aplinkos monitoringo įstatymas, LR savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, LR aplinkos oro apsaugos
įstatymas, LR vandens įstatymas, LR geriamojo vandens įstatymas, LR žemės gelmių įstatymas,
LR želdynų įstatymas, LR saugomų teritorijų įstatymas, LR visuomenės informavimo įstatymas,
LR medžioklės įstatymas, LR laukinės gyvūnijos įstatymas, LR miškų įstatymas ir kt.

Programos priedai:
1 priedas. Tikslų, uždavinių, priemonių ir veiklų, asignavimų bei produkto vertinimo kriterijų
suvestinė.
2 priedas. Vertinimo kriterijų suvestinė.
____________________________

