RIETAVO SAVIVALDYBĖS
TERITORINIO PLANAVIMO IR TURIZMO PLĖTROS
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2018 metai

Asignavimų valdytojas (ai), kodas
Vykdytojas (-ai), kodas

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Programos pavadinimas

Teritorinio planavimo ir turizmo plėtros
programa

Programos parengimo
argumentai

Tobulinti inžinerinės infrastruktūros planavimą, įdiegiant
modernias informacines duomenų bazes ir parengiant vystymui
būtinus teritorijų planavimo dokumentus. Sutvarkyti viešo
naudojimo teritorijas. Sukurti verslui plėtoti reikalingą
infrastruktūrą. Plėtoti turizmo informacijos paslaugas. Pritaikyti
gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo reikmėms. Vystyti
turizmo infrastruktūrą ir turizmo verslus kaimo vietovėse

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)

Konkurencingas verslas, investicijų
pritraukimas ir sanglaudos ekonominis
didėjimas
Skatinti žemės ūkio modernizavimą, sukurti
verslui plėtotis palankią aplinką, formuoti
turizmui patrauklaus krašto įvaizdį

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas
Programa

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Kodas

04

Kodas

02

Kodas

02

Tęstinė

Programos aprašymas
Programa apima naujų miesto infrastruktūros objektų statybų ir esamų objektų modernizavimo
planavimo dokumentų parengimą, teritorijų planavimo dokumentų rengimą, kultūros paveldo
objektų tvarkymą ir turizmo plėtrą Savivaldybėje.
Programos
tikslas

Modernizuoti ir plėtoti inžinerinę
pritaikant ją gyventojų poreikiams

infrastruktūrą, Kodas

01

Tikslo aprašymas
01 uždavinys – tobulinti inžinerinės infrastruktūros planavimą, įdiegiant modernias
informacines duomenų bazes ir parengiant vystymui būtinus teritorijų planavimo
dokumentus, kurti verslui plėtoti reikalingą infrastruktūrą
01 priemonė – atlikti sklypų kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją (parengti kaimo
plėtros žemėtvarkos, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės
poreikiams, žemės konsolidavimo projektus).
02 priemonė – Rietavo miesto pietvakarinės dalies sklypų matavimai.
03 priemonė – programinės įrangos „Geomap3D“ atnaujinimas ir programinės įrangos
„Autocad LT“ nuoma.

02 uždavinys – pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo reikmėms
01 priemonė – Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir
pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms.
02 priemonė – Rietavo savivaldybės Oginskių dvaro sodybos tvoros remontas.
03 priemonė – interjero tvarkybos darbai Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.
04 priemonė – tvarkybos darbai Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje ir jos
pritaikymas turistų lankymui.
05 priemonė – Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės
infrastruktūros plėtra.
03 uždavinys – užtikrinti paveldosaugos ir turizmo funkcijų vykdymą
01 priemonė – paveldosaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Rietavo savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, paskolos
lėšos, kiti šaltiniai.

Veiksmai, numatyti Rietavo savivaldybės strateginiame plėtros plane, susiję su vykdoma
programa
II prioritetas – konkurencingas verslas, investicijų pritraukimas ir sanglaudos ekonominis
didėjimas.
2.1. tikslas – efektyvaus verslo, investicijoms palankios aplinkos kūrimas, pažangaus žemės ūkio
ir miškininkystės plėtros skatinimas
2.1.2. uždavinys – vystyti verslo plėtrai ir investicijoms reikalingą infrastruktūrą.
2.2. tikslas – turizmo, kultūros ir gamtos paveldo vystymas:
2.2.1. uždavinys – vystyti turizmo infrastruktūrą, gerinti turizmo paslaugų kokybę bei didinti jų
įvairovę;
2.2.2. uždavinys – pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo, viešosioms,
edukacinėms, bendruomeninėms reikmėms.
2.3.tikslas – teritorinės sanglaudos didinimas:
2.3.1. uždavinys – kompleksiškai plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves ir
viešąją infrastruktūrą;
2.3.2. uždavinys – kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves ir
viešąją infrastruktūrą.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, Lietuvos Respublikos žemės reformos
įstatymas, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai „Dėl naudojamų kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir nuomos“, „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės
ūkio paskirčiai (veiklai) dalinio pakeitimo“, „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio
patvirtinimo“, Statybos techniniai reglamentai, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas ir
poįstatyminiai aktai, Nacionalinė turizmo plėtros programa, Lietuvos Statybos įstatymas ir kiti
teisės aktai.

04 Programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės
1. Iš viso asignavimų

Biudžetas
2017 m.

Patvirtintas
biudžetas
2018
metams

Projektas
2019
metams

Projektas
2020
metams

197,4

187,947

27,5

31,0

24,3

35,247

27,5

31,0

iš jų darbo užmokesčiui

3,0

6,0

6,0

6,2

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. Finansavimo šaltiniai

173,1

152,7

0,0

0,0

197,4

187,947

27,5

31,0

2.1. Savivaldybės biudžetas

197,4

187,947

27,5

31,0

197,4

187,947

27,5

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. Išlaidoms
1.1.1.

2.1.1. valstybės biudžeto specialioji
tikslinė dotacija, iš jos
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2. Savivaldybės funkcijoms vykdyti
2.1.3. Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšos
2.1.4. įstaigų pajamų už teikiamas
paslaugas ir butų nuomą lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. ES lėšos

0,0

2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos

0,0

2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
2.2.5. kitos lėšos, iš jų

0,0

2.2.5.1. 2 proc. soc. paramos lėšų

0,0

2.2.5.2. Komercinė paskola

0,0

Administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Programos koordinatorius

Linas Jurgaitis

