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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS
APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Investicijų ir turto valdymo skyrius
Baisogalos seniūnija
Radviliškio Lizdeikos gimnazija
Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

2018
Asignavimų valdytojo kodas
188726247
188726247
188686062
190670535
190714693

Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų
04
Kodas
modernizavimo ir plėtros programa
Programos parengimo argumentai
Šios programos tikslas ir uždaviniai nukreipti į rajono savivaldybės infrastruktūros objektų
modernizavimą ir plėtrą įvairiose srityse – socialinio sektoriaus (socialinių paslaugų, švietimo,
kultūros, sporto) paslaugų tinklo išplėtojimą bei materialinės bazės gerinimą; inžinerinių
komunikacijų (vandens tiekimo ir nuotekų, šilumos tiekimo, gatvių apšvietimo tinklų, melioracijos
įrenginių) išplėtojimą; vietinės reikšmės kelių rekonstrukciją ir tiesimą; turizmo infrastruktūros
kūrimą ir plėtrą. Programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti naudojamos savivaldybės, Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos ir kitų finansinių mechanizmų lėšos.
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros tobulinimas
1
Ilgalaikis prioritetas
Kodas
Ekonomikos vystymas
2
(pagal RRSPP)
Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė
3
Didinti rajono savivaldybės konkurencingumą.
01
Šia programa
Kodas
įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas:
Racionaliai plėtoti rajono savivaldybės infrastruktūros
01
Programos tikslas
Kodas
objektus.
Programos pavadinimas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Tikslo siekiama įgyvendinant žemiau išvardytus uždavinius:
01 uždavinys. Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus savivaldybės
infrastruktūros išvystymui.
2018–2020 metų laikotarpiu numatoma parengti savivaldybės plėtrai, racionaliam viešųjų erdvių
vystymui reikalingus teritorijų planavimo ir kitus dokumentus:
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas;
Žemės sklypų planų parengimas (kadastrinių matavimų bylų, visuomenei svarbių teritorijų, pagal
parengtus žemės reformos žemėtvarkos projektus);
Parengti, suderinti su atsakingomis institucijomis, apsvarstyti su visuomene ir Savivaldybės
tarybos patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai padės racionaliai planuoti rajono savivaldybės
teritorijų plėtrą.
02 uždavinys. Rekonstruoti ir plėtoti vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius.
2018–2020 metais siekiant plėtoti transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir
patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, diegti eismo saugumo priemones gatvėse ir keliuose
numatoma įgyvendinti šiuos projektus:
Radviliškio miesto Miško gatvės (Nr. RD8035 ir RD8036) rekonstravimas, jas sujungiant;
Radviliškio m. Vaisių, Lizdeikos ir Turgaus gatvių rekonstravimo darbai;
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Radviliškio miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvės rekontravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių
taką;
Radviliškio m. Liepų ir Stadiono g. rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų taką;
Radviliškio m. V. Kudirkos gatvės (Nr. RD8050) ir privažiuojamojo kelio prie V. Kudirkos gatvės
Nr. 2A pastato rekonstravimo darbai;
Sodininkų bendrijoms paramos teikimas bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių (gatvių)
priežiūrai ir remontui (taisymui);
Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp
Stadiono ir Radvilų g.;
Privažiuojamojo kelio prie Marijošiaus g. 1, Jaunystės g. 18 Radviliškio m. statybos darbai;
Radviliškio m. Ąžuolų gatvės (Nr. RD8015) dalies tarp Taikos ir Kaimynų g. rekonstravimo
darbai;
Radviliškio m. Naujosios g. (Nr. RD8047) bei Naujosios ir dalies Radvilų gatvių apšvietimo tinklų
kapitalinis remontas;
Šeduvos m. Panevėžio g. (nuo Topolių g. iki miesto ribos) rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų
taką);
Radviliškio r. sav. Šeduvos m. Dvaro gatvės statyba;
Radviliškio r. sav. Grinkiškio sen. vietinės kelio (Nr.RD0375) Geručiai–Kairėnėliai kapitalinio
remonto darbai;
Pakalniškių sen. vietinės reikšmės kelio Alksniupiai–Naujasodis–Sliekiai kapitalinis remontas;
Radviliškio r. sav. vietinės reikšmės dalies kelio Sedūndvaris–Arimaičiai (Nr. RD0127, Arimaičių
k., Ežero g.) rekonstravimas;
Radviliškio r. sav. Radviliškio sen. Miežaičių k. Beržės gatvės dalies, sutampančios su vietinės
reikšmės keliu (Nr. RD009) Margavoniai–Miežaičiai–Aušrėnai, kapitalinio remonto darbai;
Radviliškio r. sav. Sidabravo mstl. Skapiškio g. kapitalinis remontas;
Radviliškio r. sav. Šeduvos m. sen. Puipių k. Girelės gatvės, sutampančios su vietinės reikšmės
keliu RD009 Margavoniai–Miežaičiai–Aušrėnai, kapitalinio remonto darbai;
Radviliškio r. sav. Šaukoto sen. Papušynio k. dalies Žvejų g. (Nr. RD7528) kapitalinio remonto
darbai.
Radviliškio raj. Šiaulėnų mstl. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų
taką).
03 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti rajono savivaldybės inžinerines komunikacijas
(vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, šilumos ūkio bei melioracijos sistemas).
2018–2020 metais numatoma įgyvendinti šiuos inžinerinės infrastruktūros modernizavimo ir
plėtros investicinius projektus:
Techninių projektų rengimas, ekspertizė, projektų vykdymo priežiūra, turimų techninių projektų
sąmatų perskaičiavimas naujomis kainomis, ekspertizės išvadų atnaujinimas ir pan.;
Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto darbų
prisidėjimas;
Radviliškio rajono savivaldybės melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstrukcija;
Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra bei nuotekų valymo įrenginių
statyba. Projekto tikslas – suteikti galimybes Grinkiškio miestelio gyventojams prisijungti prie
centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugas Radviliškio rajono savivaldybėje;
Arimaičių k. nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba;
Radviliškio rajono savivaldybės Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir
Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas;
Savivaldybės prisidėjimas prie Aplinkos ministerijos remiamo projekto „Gyvenamųjų būstų
prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios
nuotekų surinkimo infrastruktūros“.
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04 uždavinys. Kompleksiškai sutvarkyti miestų, miestelių ir kaimų urbanistinę ir
bendruomeninę infrastruktūrą.
2018-2020 m. siekiant pertvarkyti viešąsias erdves, didinant jų funkcionalumą ir patrauklumą,
numatoma įgyvendinti šiuos projektus:
Radviliškio miesto Aušros aikštės rekonstravimas (Gedimino g. (Nr. RD8003) ir Maironio g. (Nr.
RD8001) rekonstravimas);
Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste (Gedimino g.). Projekto tikslas: pagerinti
pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie
aplinkos taršos mažinimo Radviliškio rajone;
Radviliškio miesto kultūros centro pastato rekonstravimas;
Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių sutvarkymas. Projekto tikslas – modernizuoti
viešąją infrastruktūrą Šeduvos miesto centrinėje dalyje, sutvarkant atviras viešąsias erdves (turgaus
erdvę, centrinės aikštės šiaurinį skverą) bei susijusios infrastruktūros (gatvių, apšvietimo, automobilių
parkavimo vietų), mažosios infrastruktūros, želdynų atnaujinimą ir plėtrą;
Radviliškio rajono Baisogalos miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas. Įgyvendinant projektą, bus
kompleksiškai sutvarkyta viešoji infrastruktūra miestelio centre, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus,
poilsio zoną su želdynais, suoliukais ir piliakalnių imitacija, automobilių aikšteles bei pravažiavimus,
turgavietę, želdinius, mažosios architektūros elementus, apšvietimą bei lietaus nuotekų tinklus ;
Radviliškio rajono savivaldybės Šaukoto miestelio aikštės kompleksinis sutvarkymas. Šaukoto
gyvenvietėje trūksta infrastruktūros, kuri ilgalaikėje perspektyvoje nuosekliai prisidėtų prie Šaukoto
gyventojų socialinės įtraukties didinimo, miestelio ekonominės bei bendruomenės plėtros augimo,
gyventojų socialinės atskirties mažėjimo. Numatoma įrengti naują miestelio centrinę aikštę, kurioje
bus estrada, turgaus stoginės, vaikų žaidimo aikštelė, sporto treniruoklių zona, pėsčiųjų takai;
VVG „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 strategijos įgyvendinimas.
Bendruomenių projektai;
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono
savivaldybėje;
Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione.
05 uždavinys. Padidinti energijos vartojimo efektyvumą renovuojant savivaldybei
priklausančius pastatus.
Siekiant sumažinti savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose veikia biudžetinės įstaigos,
šildymo išlaidas, planuojama įgyvendinti šiuos energijos efektyvumo didinimo projektus:
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas). Projekto
tikslas – pagerinti pastato energetines charakteristikas;
Radviliškio r. savivaldybės pastato atnaujinimas bei remontas;
Pastato, esančio Aušros a. 5, Radviliškyje, langų keitimo darbai.
06 uždavinys. Modernizuoti socialinėms, sveikatos ir švietimo paslaugoms teikti reikalingą
infrastruktūrą.
Siekiant plėtoti savivaldybės viešųjų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei gerinti kokybę,
aprūpinti gyventojus socialiniu būstu, sudaryti prielaidas turiningam laisvalaikui bus vykdomi
investicijų į socialinę infrastruktūrą projektai:
Radviliškio rajono Baisogalos sen. Pakiršinio kaimo, Parko g. 6 pastato pritaikymas amatų
veiklos plėtrai;
Socialinio būsto išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Projekto
tikslas: padidinti Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes
apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą;
Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infastruktūros
plėtrai;
Radviliškio r. Grinkiškio sen. Grinkiškio miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
Radviliškio r. Šiaulėnų sen. Šiaulėnų miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
Radviliškio r. Skėmių sen. Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
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Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone. Projekto
tikslas – atnaujinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias pirminės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir (ar) kompleksines slaugos paslaugas, infrastruktūrą.
Socialinio būsto fondo plėtra;
Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – gerinti socialinių
paslaugų prieinamumą Radviliškio rajono savivaldybėje mažinant regioninius skirtumus, plėtojant
socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims, socialiai pažeidžiamoms asmenų
grupėms;
Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje;
Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas
ir aprūpinimas priemonėmis. Projekto tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo
veiklos efektyvumą, modernizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos
infrastruktūrą, aprūpinant priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją;
Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone. Projekto tikslas – įgyvendinti sveikatos
ugdymo priemones Radviliškio rajone;
Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos;
Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Radviliškio rajone.
08 uždavinys. Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turistų lankymui.
Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi žemiau išvardyti projektai:
Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione. Projekto
tikslas: įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie
turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Šiaulių regione;
Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje, atliekant tvarkybos ir atkūrimo
darbus. Projekto įgyvendinimo tikslas – išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objekto
savybes, sudaryti prielaidas lankytojų srautams didinti;
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko
teritorijoje. Projekto tikslas: pagerinti Radviliškio miesto Eibariškių parko kraštovaizdžio arealo būklę
stiprinant ir palaikant ekologinę pusiausvyra bei didinant vizualinį estetinį potencialą;
Tvarus turizmas abipus sienos.
09 uždavinys. Tobulinti savivaldybės veiklos valdymą.
2018–2020 metų laikotarpiu, pasinaudojus ES ir kitų finansinių mechanizmų finansine parama,
bus įdiegtos savivaldybės vidaus valdymo ir gyventojų aptarnavimo procesus paspartinsiančios
informacinės sistemos.
Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi projektai:
Naujų investicinių projektų, galimybių studijų ir kitų dokumentų rengimas;
GIS serverio su programine įranga įsigijimas.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, žymiai pagerės rajono savivaldybės gyventojams
teikiamų viešųjų paslaugų kokybė; sumažės išlaidos savivaldybei priklausančių pastatų šildymui (dėl
įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų); pagerės susisiekimo vietinės
reikšmės keliais sąlygos ir eismo saugumas; padaugės gyventojų, kuriems tiekiamas aukštos kokybės
geriamasis vanduo, skaičius; sumažės paviršinių ir gruntinių vandenų užterštumas dėl išplėtotos
nuotekų surinkimo ir valymo sistemos.
Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas,
ES veiksmų programos.
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Kita svarbi informacija
Su programa susijusios Radviliškio rajono savivaldybės 2012–2020 metų strateginio plėtros
plano (RRSPP) priemonės:
Priemonės
Nr.
1.1.1.1.

1.1.1.3.

1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.

1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.3.1.

1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.3.

1.3.1.4.

1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4.
1.3.4.1.
1.3.4.2.

Priemonės pavadinimas
Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gyvenviečių
gatvių infrastruktūros gerinimas rekonstruojant gatves ir asfaltuojant
žvyrkelius
Radviliškio miesto Gedimino g. (RD8003) dalies nuo Laisvės al.
iki sankryžos su S. Dariaus ir S. Girėno gatve ir S. Dariaus ir S.
Girėno g. (RD8002) dalies nuo sankryžos su Gedimino g. iki
sankryžos su Vasario 16-osios g. rekonstrukcija
Radviliškio miesto Lizdeikos g. (RD8027) rekonstrukcija
Radviliškio miesto Vaisių g. (RD8045) dalies tarp Žalgirio g. Ir
Lizdeikos g. rekonstrukcija
Radviliškio miesto Turgaus g. (RD8031) tarp Žalgirio ir M.
Mažvydo g. rekonstrukcija
Radviliškio miesto Ramunių, Karklų, Geležinkelio, Priemiesčio,
Slėnio, Transporto, Durpyno, Giraitės, J. Biliūno, Naujakurių,
Nepriklausomybės, Sodų, Pušų, Miško, Klevų, Vilniaus ir Savanorių
gatvių rekonstrukcija
Saugaus eismo priemonių įrengimas avaringiausiuose vietinės
reikšmės kelių ir gatvių ruožuose, pėsčiųjų perėjose ir sankryžose
Pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas prie vietinės reikšmės kelių
Radviliškio rajono savivaldybės viešojo transporto autobusų
atnaujinimas, siekiant pagerinti paslaugos kokybę ir tenkinti
neįgaliųjų poreikius
Švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos
vartojimo efektyvumą
Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pastatų
rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą
Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimo veiksmų
plano parengimas
Centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų sistemų modernizavimas
ir plėtra
Autonominių vandens tiekimo ir nuotekų sistemų kaimiškose
vietovėse, kurių gyventojų skaičius yra didesnis nei 500,
rekonstrukcija, modernizavimas ir plėtra
Autonominių vandens tiekimo ir nuotekų sistemų kaimiškose
vietovėse, kurių gyventojų skaičius yra nuo 50 iki 500,
rekonstrukcija, modernizavimas ir plėtra
Kaimo vietovių buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų inventorizacija
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstravimas ir plėtra
Buitinių nuotekų valyklų rekonstravimas Baisogalos, Pakiršinio,
Grinkiškio, Pociūnėlių ir Skėmių gyvenvietėse
Nuotekų valyklų renovacija ir statyba mažose kaimo gyvenvietėse
Atliekų surinkimo konteinerių (požeminių talpų) išdėstymo
schemų parengimas ir požeminių konteinerių įrengimas
Atliekų rūšiavimo skatinimas, įrengiant prie daugiabučių namų
rūšiavimo konteinerius
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2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020

2018-2020
2018-2020
2018-2020

2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
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2018-2020

2018-2020
2018-2020
2018-2020
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1.4.2.3.
1.4.2.4.
1.4.2.6.
1.4.2.8.

1.4.2.9.

1.4.2.10.
2.1.3.1.
2.1.4.3.

2.1.4.4.
2.2.2.1.
2.3.1.5.
3.1.4.1.
3.1.4.2.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
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2.4. priedas
Radviliškio rajono savivaldybės Šaukoto miestelio
aikštės
kompleksinis sutvarkymas
Radviliškio miesto Aušros aikštės ir gretimų teritorijų
rekonstravimas
Eibariškių parko rekreacinės infrastruktūros (ir dviračių takų)
išvystymas
Miestelių, kurių gyventojų skaičius yra nuo 1 iki 6 tūkst.
bendruomeninės ir
viešosios infrastruktūros kompleksinis
atnaujinimas
Miestelių ir kaimų, kurių gyventojų skaičius yra iki 1 tūkst.
bendruomeninės ir
viešosios infrastruktūros kompleksinis
atnaujinimas
Radviliškio ir Šeduvos miestų kapinių išplėtimas
Amatų ir bendruomenės verslo centrų įkūrimas kaimo vietovėse ir
plėtra
Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio kultūrinio pažintinio
turizmo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas viešiesiems turizmo
poreikiams
Turistinių maršrutų sukūrimas ir infrastruktūros jiems vykdyti
įrengimas bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis
Melioracijos sistemų
(griovių, jų įrenginių) remonto ir
rekonstrukcijos darbų vykdymas
Seniūnijų administracinių pastatų renovacija siekiant pagerinti
gyventojų aptarnavimo sąlygas
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų pertvarkymas
į socialinio būsto butus
Socialinio būsto butų fondo plėtra įsigyjant butus
Radviliškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vidaus patalpų ir aplinkos kompleksinis sutvarkymas
Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus patalpų
remontas ir
rekonstrukcija
Sudaryti galimybes vaikams su fizine negalia integruotai ugdytis
pagal bendrojo lavinimo programas.
Kaimo kultūros namų pastatų bei patalpų remontas ir inventoriaus
atnaujinimas
Radviliškio miesto kultūros centro pastato rekonstrukcija
Sporto aikštynų prie ugdymo įstaigų renovacija
_______________________
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