RIETAVO SAVIVALDYBĖS
EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2018 metai

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

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Programos pavadinimas

Ekonominės plėtros programa

Programos parengimo
argumentai

Savivaldybės aplinka formuojama siekiant sukurti socialiniu,
ekonominiu ir techniniu pagrindu pagrįstą, ekologiškai patikimą,
estetišką
ir
efektyviai
valdomą aplinką,
atitinkančią
besikeičiančios Savivaldybės bendruomenės ir pavienio žmogaus
poreikius.
Vykdant programą realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu nustatytos priskirtosios savivaldybių
funkcijos: šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo ir valymo organizavimas; vietinės reikšmės kelių ir
gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas, saugaus eismo sąlygų
užtikrinimas, visuomeninių pastatų, statinių remontas ir
modernizavimas.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)

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

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas
Programa

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Kodas

05

02

02

Tęstinė

Programos aprašymas
Programa apima naujų Rietavo savivaldybės infrastruktūros objektų statybą ir esamų
modernizavimą, diegiant naujas technologijas.
Programos
tikslas

Prižiūrėti ir modernizuoti Rietavo savivaldybės vietinės Kodas
reikšmės kelius, stovėjimo aikšteles, visuomeninio
susisiekimo infrastruktūros objektus

01

Tikslo aprašymas
Šis programos tikslas apima Savivaldybės koordinuojamus susisiekimo infrastruktūros objektų
plėtojimo ir modernizavimo projektus ir priežiūrą: Savivaldybės vietinės reikšmės kelių
remontą, rekonstrukciją ir tiesimą, saugių eismo sąlygų užtikrinimą, automobilių statymo mieste
sąlygų pagerinimą, visuomeninių pastatų arba statinių remontą ir modernizavimą.
01 uždavinys – vykdyti Rietavo savivaldybės susisiekimo sistemos plėtrą, tiesiant naujas ir
rekonstruojant esamas gatves. Gerinti eismo saugumo sąlygas
01 priemonė – Pelaičių kelio RT-0120 rekonstrukcija.
02 priemonė – Tverų miestelio Kovo 8-osios gatvės rekonstrukcija.
03 priemonė – Rietavo seniūnijos Giliogirio kaimo gatvių apšvietimo įrengimas.

04 priemonė – Kulių g. rekonstrukcija.
05 priemonė – Rietavo miesto Pramonės g. (RT0223) rekonstrukcija.
06 priemonė – Rietavo miesto Vatušių gatvės apšvietimo įrengimas.
07 priemonė – Daugėdų sen. Gudalių g. rekonstrukcija.
08 priemonė – Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos Piliakalnio gatvės kapitalinis remontas.
09 priemonė – Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos Gėlių ir Mokyklos gatvių
rekonstrukcija.
10 priemonė – Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos Tauravo kaimo Tverų, Dvaro ir Jurginų
gatvių kapitalinis remontas.
11 priemonė – Rietavo seniūnijos Girėnų, Labardžių ir Žadvainų kaimų gatvių apšvietimo
įrengimas.
12 priemonė – Rietavo savivaldybės Daugėdų seniūnijos Gudalių gatvės apšvietimo įrengimas.
13 priemonė – Rietavo savivaldybės Medingėnų sen. Užpelių k. Užpelių ir Kalnelio gatvių
dangos kapitalinis remontas.
02 uždavinys –atlikti kasmetinius kelių priežiūros ir remonto darbus, vykdyti Savivaldybės
vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą
01 priemonė – Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir taisymas.
03 uždavinys – vykdyti savivaldybės eismo saugumo programą
01 priemonė – Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas.
02 priemonė – Rietavo miesto L. Ivinskio g. rekonstrukcija.
03 priemonė – Rietavo miesto Daržų g. nuo Žaliosios g. iki Palangos g. rekonstrukcija.
04 priemonė – Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje ir L. Ivinskio gatvėje
įrengimas.
05 priemonė – Rietavo miesto Žemaitės ir Naujalio gatvių kapitalinis remontas, įrengiant
pėsčiųjų ir dviratininkų taką.
06 priemonė – Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas.
Programos
tikslas

Prižiūrėti ir modernizuoti Rietavo
inžinerinės infrastruktūros objektus

savivaldybės Kodas 02

Tikslo aprašymas
Renovuoti gatvių apšvietimo tinklus, rekonstruoti ir išplėsti vandens tiekimo, nuotekų surinkimo
ir valymo, šilumos gamybos ir tiekimo sistemas. Mažinti atmosferos oro taršą. Gerinti teritorijų
tvarkymą.
01 uždavinys – kelti žmonių gyvenimo lygį
01 priemonė – Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra.
02 uždavinys – Rietavo savivaldybės gyvenviečių tvarkymas
01 priemonė – Pelaičių gyvenvietės vandentiekio ir buitinės kanalizacijos tinklų įrengimas.
02 priemonė – bešeimininkių pastatų Vatušių k. Rietavo seniūnijoje likvidavimas.
Programos
tikslas

Plėtoti Savivaldybės infrastruktūrą

Kodas 03

Tikslo aprašymas
Savivaldybė siekia, kad švietimo įstaigų aplinka būtų estetiška, atitiktų higienines ir sanitarines
normas ir būtų užtikrintas darbo saugumas.
01 uždavinys – renovuoti bendrojo lavinimo įstaigas ir Savivaldybei priklausančius
pastatus
01 priemonė – L. Ivinskio gimnazijos bendrabučio remontas.
02 priemonė – Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto salės priestato statyba.
03 priemonė – Rietavo savivaldybės administracijos viešosios paskirties pastatų atnaujinimas.
04 priemonė – pastato, esančio Parko g. 10, rekonstrukcija (meno mokykla).

05 priemonė – Rietavo savivaldybės administracinių pastatų Plungės g. 18 (buvęs bendrabutis)
atnaujinimas.
06 priemonė – Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintų projektų draudimas, statybos leidimai,
elektros rinkliavos mokesčiai.
07 priemonė – pastato Budrikių k. remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams.
08 priemonė – modernios edukacinės aplinkos kūrimas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.
02 uždavinys – viešosios paskirties pastatų rekonstrukcija
01 priemonė – Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios aplinkos sutvarkymas.
03 uždavinys – sutvarkyti Rietavo savivaldybės viešąsias erdves
01 priemonė – viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje,
įrengiant žemės ūkio produktų turgelį.
02 priemonė – Rietavo miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas.
03 priemonė – poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių
dvarvietės.
04 priemonė – Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams, naujų paslaugų teikimui.
05 priemonė – vandens telkinio įrengimo poilsio ir rekreacijos zonoje Rietavo Oginskių
dvarvietėje galimybių studija (investicinio projekto paslaugos).
06 priemonė – Jūros upės kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo
mieste.
07 priemonė – Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų infrastruktūros plėtra.
04 uždavinys – sudaryti sąlygas kokybiškai ir laiku įgyvendinti Savivaldybės tikslus
01 priemonė – Rietavo savivaldybės plėtros planui iki 2020 m. parengti.
Programos
tikslas

Plėtoti gyvenamą socialinį būstą

Kodas 04

Tikslo aprašymas
Užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas socialiai remtiniems Savivaldybės gyventojams.
01 uždavinys – gyvenamojo būsto patalpų rekonstravimas, remontas, socialinio būsto
plėtra
01 priemonė – dalies pastato Plungės g. 18, Rietave, pritaikymas socialinio būsto paskirčiai.
02 priemonė – socialinių paslaugų infrastruktūros Plungės g. 18, Rietavas, plėtra.
Programos
tikslas

Daugiabučių namų ir jų aplinkos modernizavimas

Kodas 05

Tikslo aprašymas
Mažinti išlaidas pastatų šildymui. Sutvarkyti gyvenamąją aplinką.
01 uždavinys – teikti paramą daugiabučių namų savininkų bendrijoms jų valdomų namų
techniniams defektams pašalinti, bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, namams
prižiūrėti, remontuoti
01 priemonė – finansiškai prisidėti prie Rietavo savivaldybės daugiabučių renovacijos.
02 priemonė – įgyvendinti energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir
kvartalinę programą.
Programos
tikslas

Verslo plėtros užtikrinimas Savivaldybėje

Kodas 06

Tikslo aprašymas
Didinti Savivaldybės gyventojų užimtumą steigiant naujas darbo vietas, mažinti nedarbą
Savivaldybėje. Sudaryti galimybę galintiems dirbti žmonėms patiems užsidirbti pinigų
pragyvenimui.

01 uždavinys - teikti paramą verslininkams
01 priemonė - smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas.
Programos
tikslas

Mokymų ir konsultacijų paslaugų pirkimas

Kodas 07

Tikslo aprašymas
Sudaryti galimybę Savivaldybės darbuotojams, verslininkams ir gyventojams kelti kvalifikaciją
dalyvaujant seminaruose.
01 uždavinys – kelti darbuotojų kompetenciją
01 priemonė – Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas programų rėmimui (TVIC).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinus programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones, Rietavo savivaldybė taps
patogesnė ir jaukesnė gyventojams ir miesto svečiams. Sustiprės verslui ir turistams patrauklios
Savivaldybės įvaizdis, pagerės infrastruktūros kokybė, patikimumas, bus sukurta aukštesnė
gyvenimo kokybė. Tobulinant ir plečiant infrastruktūrą, didės privataus kapitalo grąža. Pailgės
daugiabučių namų tarnavimo laikas, daugiabučiuose gerokai sumažės energijos sąnaudos;
sumažės Savivaldybės išlaidos kompensacijoms už šildymą ir karštą vandenį, pagražės Rietavo
miesto ir kitų Savivaldybės gyvenviečių estetinis vaizdas. Daugės verslo rūšių, didės gyventojų
užimtumas, sumažės nedarbas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Rietavo savivaldybės biudžetas, Lietuvos Respublikos biudžetas, Kelių priežiūros ir plėtros
programa, Europos Sąjungos struktūriniai fondai, paskolos, valstybės investicijų programa
(VIP), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Veiksmai, numatyti Rietavo savivaldybės strateginiame plėtros plane, susiję su vykdoma
programa:
Prioritetas I – visuomenės socialinės gerovės kūrimas ir efektyvus viešasis valdymas.
Tikslas 1.1. – išsilavinusios visuomenės formavimas.
Uždavinys 1.1.1. – gerinti švietimo įstaigų infrastruktūrą, tobulinti ugdymo paslaugų kokybę ir
prieinamumą.
Tikslas 1.2. – kūrybingos, pilietiškos ir bendruomeniškos visuomenės ugdymas.
Uždavinys 1.2.1. – modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir plėtoti kultūrinę veiklą.
Tikslas 1.3. – socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas.
Uždavinys 1.3.1. – modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, plėsti socialinių
paslaugų įvairovę, kokybę, užtikrinti jų prieinamumą, skatinti socialinę integraciją.
Uždavinys 1.3.2. – gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, paslaugų kokybę ir
prieinamumą.
Tikslas 1.4. – saugumo didinimas Savivaldybės teritorijoje.
Uždavinys 1.4.1. – užtikrinti viešąją tvarką ir gyventojų saugumą.
Prioritetas II – konkurencingas verslas, investicijų pritraukimas ir sanglaudos ekonominis
didėjimas.
Uždavinys 2.1. – efektyvaus verslo, investicijoms palankios aplinkos kūrimas, pažangaus žemės
ūkio ir miškininkystės plėtros skatinimas.
Uždavinys 2.1.2. – vystyti verslo plėtrai ir investicijoms reikalingą infrastruktūrą.
Tikslas 2.3. – teritorinės sanglaudos didinimas.

Uždavinys 2.3.1. – kompleksiškai plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves ir
viešąją infrastruktūrą.
Uždavinys 2.3.2. – kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves ir
viešąją infrastruktūrą.
Prioritetas III – išvystyta viešoji infrastruktūra ir darni aplinka.
Tikslas 3.1. – teritorinio planavimo sistemos užtikrinimas Savivaldybėje.
Tikslas 3.2. – modernios ir saugios susisiekimo sistemos plėtra.
Uždavinys 3.2.1. – gerinti ir plėsti susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo
sistemą ir skatinti naudotis ekologinėmis transporto priemonėmis.
Tikslas 3.3. – efektyvios inžinerinio aprūpinimo ir viešosios infrastruktūros vystymas.
Uždavinys 3.3.1.– modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo, paviršinių ir buitinių nuotekų šalinimo
infrastruktūrą.
Uždavinys 3.3.2. – plėtoti efektyvią viešąją ir energetinę infrastruktūrą.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas,
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
Rietavo savivaldybės plėtros strateginis planas iki 2020 m., Kaimo plėtros 2014-2020 m.
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, Telšių ir Rietavo vietos
veiklos grupės strategija 2014-2020 metams, 2014-2020 m. Telšių regiono integruota teritorijų
vystymo programa.

05 Programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst.Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės

1. Iš viso asignavimų
1.1. Išlaidoms

Biudžetas
2017 m.

Patvirtintas
biudžetas
2018
metams

Projektas
2019
metams

Projektas
2020
metams

2038,4

386,247

2419,3

1566,5

270,7

65,7

167,3

167,3

0,0

0,0

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

0,8

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

1767,7

320,547

2252,0

1399,2

2038,4

386,247

2419,3

1566,5

2.1. Savivaldybės biudžetas

2038,4

386,247

2419,3

1566,5

2038,4

386,247

2419,3

1566,5

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

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 specialiosios
programos lėšos
2.1.4. įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas
ir butų nuomą lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
2.2.1. Valstybės privatizavimo fondas
2.2.2. ES lėšos
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšos
2.2.5. kitos lėšos, iš jų:
2.2.5.1. SADM (soc. būsto plėtrai)
2.2.5.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.2.5.3. kiti šaltiniai

Administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Programos koordinatorius

Juozas Albauskas

