Radviliškio miesto teritorijos bendrojo
plano sprendinių įgyvendinimo
programos
1 PRIEDAS

RADVILIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

1. Išorės aplinka
1.1. Teritorijų vystymas
1.1.1. Radviliškio miesto ribų keitimas Patikslintos ir įregistruotos
Radviliškio miesto ribos,
įvertinant bendrojo plano plėtros
ribas
1.1.2. Miesto urbanizacija šiaurės, rytų Parengti teritorijų planavimo
ir pietų kryptimis – vienbučių ir ir/arba kiti susiję dokumentai
dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijose

Atsakingi
vykdytojai (-as)

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos

2008

2019

1.2. Susisiekimo infrastruktūros plėtra tranzitinių srautų nukreipimui
1.2.1. Šiaurinio miesto aplinkkelio
Parengti teritorijų planavimo
Radviliškio rajono
įrengimas
dokumentai, techniniai projektai savivaldybės
administracija,
Įrengtas miesto aplinkkelis,
Lietuvos automobilių
nukreipiantis tranzitinius
kelių direkcija prie
automobilių srautus nuo miesto
susisiekimo
teritorijos
ministerijos (LAKD)
2. Urbanistinė aplinka
2.1. Gyvenamųjų teritorijų plėtra
2.1.1. Miesto urbanizacijos plėtra
Parengti teritorijų planavimo ir

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga

Radviliškio rajono

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

daugiabučių gyvenamųjų pastatų kiti susiję dokumentai (sklypų
teritorijose
formavimo dokumentai,
techniniai projektai)

2.1.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų Modernizuoti daugiabučiai
modernizavimas
pastatai, vnt.

Atsakingi
vykdytojai (-as)
savivaldybės
administracija

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
daugiabučių namų
bendrijos, jungtinės
veiklos sutarties
dalyviai
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

2.1.3. Radviliškio miesto teritorijoje
Parengti teritorijų planavimo
esančių sodininkų bendrijų
dokumentai, reglamentuojantys
teritorijų konversija į vienbučių teritorijų konversijos sąlygas ir
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų aplinkybes, kiti susiję (techniniai)
teritorijas
projektai
2.2. Komercinės paskirties ir pramonės teritorijų plėtra
2.2.1. Pramonės, verslo ir komercinių Parengti teritorijų planavimo
Radviliškio rajono
teritorijų vystymas
dokumentai, techniniai projektai savivaldybės
administracija, kiti

2.2.2. Komercinės paskirties objektų
teritorijų plėtra prekybos,
paslaugų ir pramogų
statiniams

Parengti teritorijų planavimo
dokumentai, techniniai projektai

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, kiti

2.2.3. Pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijų plėtra
pramonės ir gamybos įmonių,
sandėlių, terminalų bei kitų

Parengti teritorijų planavimo
dokumentai, techniniai projektai,
rezervuotos teritorijos,
modernizavimo projektai

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, kiti

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
Sąjungos
paramos,
valstybės
biudžeto, kitos
lėšos
Europos
2009
2019
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės

2008

2019

2008

2019

2008

2019

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

sandėliavimo objektų statybai,
esamų modernizavimas
2.2.4. Mišrios pramonės ir
sandėliavimo objektų ir
komercinės paskirties objektų
teritorijų plėtra

Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi
vykdytojai (-as)

Parengti teritorijų planavimo
dokumentai, techniniai projektai,
rezervuotos teritorijos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, kiti

Parengti teritorijų planavimo
dokumentai, techniniai projektai

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, kiti

Parengti teritorijų planavimo
dokumentai, techniniai projektai,
rezervuotos teritorijos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

2.3.2. Esamų visuomeninės paskirties
objektų modernizavimas

Parengti techniniai projektai
modernizavimui, modernizuoti
objektai

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

2.3.3. Bendro naudojimo erdvių
teritorijos - kapinių teritorijos plėtra

Parengti teritorijų planavimo
dokumentai, techniniai projektai

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

2.2.5. Mišrios bendro naudojimo
erdvių, želdynų ir komercinės
paskirties objektų teritorijos
plėtra

2.3. Kitų teritorijų plėtra
2.3.1. Visuomeninės paskirties
teritorijų plėtra

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
biudžeto, kitos
lėšos
Europos
2008
2019
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos
Europos
2008
2019
Sąjungos
paramos,
valstybės,
biudžeto, kitos
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

3. Socialinė – ekonominė infrastruktūra
3.1. Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas
3.1.1. Sveikatos įstaigų ir paslaugų
Įsteigti Bendrosios praktikos
tinklo optimizavimas
gydytojų (BPG), profesionalios
psichologinės pagalbos kabinetai
Optimizuotos ambulatorinės
reabilitacijos, dienos stacionaro ir
dienos chirurgijos paslaugos

3.1.2. Sveikatos priežiūros įstaigų
modernizavimas

Parengti sveikatos priežiūros
įstaigų renovacijos techniniai
projektai, modernizuota,
renovuota konsultacinių
poliklinikų infrastruktūra,
ligoninė, Radviliškio rajono
greitosios pagalbos centras

3.1.3. Pirminės sveikatos priežiūros
centrų, ambulatorijų
medicininės įrangos
atnaujinimas

Įsigyta medicininė įranga

Atsakingi
vykdytojai (-as)

VšĮ Radviliškio
rajono pirminės
sveikatos priežiūros
centras, VŠĮ
Radviliškio r.
poliklinika,
VšĮ Radviliškio
ligoninė, Radviliškio
rajono savivaldybės
administracija, LR
Sveikatos apsaugos
ministerija
VšĮ Radviliškio
rajono pirminės
sveikatos priežiūros
centras, VŠĮ
Radviliškio r.
poliklinika,
VšĮ Radviliškio
ligoninė, Radviliškio
rajono savivaldybės
administracija, LR
Sveikatos apsaugos
ministerija
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, LR
Sveikatos apsaugos
ministerija,
Sveikatos įstaigos

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

3.1.4. Greitosios medicinos pagalbos
paslaugų gerinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas
Įsigytos naujos transporto
priemonės greitosios medicinos
pagalbos paslaugų gerinimui

3.2. Socialinių paslaugų gerinimas
3.2.1. Slaugos įstaigų, socialinių
Optimizuotas stacionarių slaugos
paslaugų plėtra
ir globos įstaigų, teikiančių
nuolatinę ivairiapusę pagalbą
neįgaliems žmonėms, tinklas
Įgyvendintos socialinės rizikos
asmenų (ypatingai neįgaliųjų ir
ilgalaikių bedarbių) integracijos į
darbo rinką programos
3.2.2. Socialinio būsto plėtra ir
Socialinių butų skaičius
atnaujinimas
Atnaujintų socialinių butų
skaičius

Atsakingi
vykdytojai (-as)
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, LR
Sveikatos apsaugos
ministerija,
Sveikatos įstaigos

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
Europos
2008
2019
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės
biudžeto lėšos

2008

2019

2009

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
savivaldybės

2008

2019

3.2.3. Gyventojų kvalifikacijos kėlimo Parengtos ir nuolat
Radviliškio rajono
ir integravimo į darbo rinką
įgyvendinamos gyventojų
savivaldybės
proceso įgyvendinimas
kvalifikacijos kėlimo,
administracija,
perkvalifikavimo programos:
Radviliškio darbo
integruojami į darbo rinką
birža
asmenys, neturintys
kvalifikacijos, skatinamas
Radviliškio darbo biržos, mokslo
įstaigų bendradarbiavimas
3.3. Švietimo ir ugdymo įstaigų tinklo optimizavimas ir paslaugų gerinimas
3.3.1. Švietimo ir ugdymo įstaigų
Parengti įstaigų tinklo
Radviliškio rajono
mieste optimizavimas
optimizavimo ir pertvarkymo
savivaldybės
planai, planai įgyvendinami
administracija

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi
vykdytojai (-as)

3.3.2. Švietimo įstaigų
modernizavimas

Parengti techniniai projektai
modernizavimui, atlikti
renovacijos darbai

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

3.3.3. Švietimo įstaigų mokymo
inventoriaus atnaujinimas

Atnaujinta mokymosi
infrastruktūra: priemonės,
kompiuteriai, mokykliniai baldai

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
švietimo įstaigos

3.3.4. Sveikos gyvensenos edukacinių Mokiniams diegiamos sveikos
renginių moksleiviams diegimas mitybos ir gyvensenos nuostatos
ir principai, vykdomas skatinimas
aktyviai sportuoti
3.3.5. Mokinių sveiko maitinimo
Renovuoti maitinimo blokai,
švietimo įstaigose užtikrinimas vykdomos sveikatingumo
programos
3.3.6. Moksleivių užimtumo didinimas Organizuojamos neformalaus
užimtumo veiklos, didėjantis
vaikų, lankančių neformaliojo
ugdymo užsiėmimus, skaičius
3.3.7. Ugdymo įstaigų
Parengti techniniai projektai
modernizavimas
modernizavimui, atlikti
renovacijos darbai

3.4. Kultūros įstaigų infrastuktūros gerinimas
3.4.1. Muziejų, bibliotekų
Muziejai, bibliotekos įveiklinami
multifunkcinių paslaugų
kultūros, švietimo ir informacijos
didinimas
skleidimo funkcijoms
Bibliotekos kompiuterizuojamos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
švietimo įstaigos
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.,
Radviliškio turizmo
informacijos centras

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
biudžeto lėšos
Europos
2008
2019
Sąjungos
paramos,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Europos
2008
2019
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
2008
2019
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

3.4.2. Kultūros ir laisvalaikio įstaigų
multifunkcinių paslaugų
didinimas

3.4.3. Vykstančių tradicinių renginių,
puoselėjamos etninės kultūros
populiarinimas

3.4.4. Sporto objektų kokybės
gerinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi
vykdytojai (-as)
(TIC)
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Parengti techniniai projektai,
optimizuotos ir pertvarkytos
teatrų, kino, koncertų ir kultūros
namų salės į universalias sales,
gerinama esamų kultūros centrų ir
pramogų salių infrastruktūra
Parengtos programos kultūros
Radviliškio rajono
populiarinimo procesams,
savivaldybės
vykdomi kultūriniai renginiai
administracija,
Radviliškio m. sen.,
Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka,
Radviliškio miesto
kultūros centras
Renovuotas miesto stadionas,
Radviliškio rajono
atnaujinti sporto aikštynai
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

4. Gamtinė ir rekreacinė aplinka, kraštovaizdžio apsauga
4.1. Turizmo infrastruktūros plėtra
4.1.1. Gamtos išteklių pritaikymas
Pritaikyti miesto gamtos ištekliai Radviliškio rajono
turizmui
turizmo reikmėms
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

4.1.2. Maitinimo, pramogų ir
Parengti teritorijų planavimo
apgyvendinimo paslaugų įstaigų dokumentai, techniniai projektai,
tinklo plėtra
esamų statinių modernizavimo
projektai

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
Europos
Sąjungos
paramos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2012

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2009

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos

2008

2019

2008

2019

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

4.1.3. Rekreacijos aptarnavimo centrų Parengtos rekreacijos centrų
plėtra Radviliškio mieste
plėtros programos

4.2. Želdynų teritorijų sistemos vystymas
4.2.1. Miesto ir/ar miesto prieigų
Parengti kraštovaizdžio atkūrimo,
miškingumo didinimas
miškotvarkos projektai
Gausinami Radviliškio
priemiesčio ir miesto miškų plotai
ir numatomos jungtys su būsimais
Mūšos – Nevėžio geoekologinės
takoskyros miškais (bendrojo
plano sprendiniai numato 30 proc.
padidėjusį miškingumą)
4.2.2. Miesto želdynų/želdinių
Parengta ir įgyvendinta
stebėsenos sistemos sukūrimas stebėsenos sistema (periodiškai
ir įgyvendinimas
inventorizuojami želdynai ir
želdiniai, stebima jų kokybė bei
būklė)
4.2.3. Eibariškių parko teritorijos
Suformuotas sklypas parko
išplėtimas, pritaikymas
teritorijai
visavertei rekreacijai
Parengtas parko sutvarkymo
projektas
Sutvarkytas parkas bei jame
esantis vandens telkinys/-iai
rekreacijai
Aušros
aikštės
ir
gretimų
4.2.4.
Parengtas aikštės sutvarkymo
teritorijų sutvarkymas
techninis projektas
Atlikti aikštės sutvarkymo darbai
Įrengtos automobilių stovėjimo
vietos
4.2.5. Laisvalaikio ir pramogų parko Įrengta poilsio infrastruktūra
poilsio infrastruktūros įrengimas parke (Radvilų g.), parkas

Atsakingi
vykdytojai (-as)
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
lėšos
savivaldybės
2009
2019
biudžeto lėšos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.,
VĮ Valstybinė miškų
urėdija - Radviliškio
regioninis padalinys

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Europos
Sąjungos

2013

2019

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai (-as)
pritaikytas laisvalaikio reikmėms administracija,
Radviliškio m. sen.
Laukiamų rezultatų aprašymas

4.2.6. Skverų įrengimas

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Parengti skverų (Povyliaus ir
Daujočių gatvėse) sutvarkymo
projektai
Įrengti ir pritaikyti skverai
laisvalaikio reikmėms
Kultūros paveldo objektai ir jų teritorijos
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir teritorijų vystymas
Urbanistinės vertės požymių
Inicijuotas Radviliškio miesto
turinčių teritorijų įtraukimas į
istorinio centro vertingųjų savybių
kultūros vertybių registrą
nustatymas – urbanistinės vertės
požymių tyrimas, parengti
teritorijų planavimo dokumentai
ribų nustatymui, apsaugai ir
teritorijos tvarkymui, teritorija
įtraukta į Kultūros vertybių
registrą
Kultūros išteklių pritaikymas
Pritaikyti turizmui ir lankymui
turizmui
kultūrinio istorinio paveldo
objektai

5.1.3. Tvarkybos reikalavimų
nustatymas kultūros vertybėms

5.1.4. Švč. Mergelės Marijos
bažnyčios varpinės
kompozicinio vaidmens

Atlikti papildomi kultūrinės vertės
tyrimai vėjo malūno (J.
Basanavičiaus g.), rašytojo Jono
Marcinkevičiaus tėviškės namo
(Laisvės al.), Evangelikųliuteronų pastatų komplekso (S.
Dariaus ir S. Girėno g.)
Nustatyti tvarkybos reikalavimai
Išsaugotas dominuojantis Šv.
Mergelės Marijos bažnyčios
varpinės miesto centre vaidmuo,

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
2008
2019
biudžeto lėšos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos
Valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

2008

2019

Valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Kultūros paveldo
departamentas
(KPD)

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas
įtvirtinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas
nustatant jos apsaugos (buferinę)
zoną ir statybos šioje zonoje
reglamentą

5.2. Kultūros vertybių priežiūra ir tvarkymas
5.2.1. Kultūros vertybių ir/ar jų
Sutvarkytas Radviliškio miesto
aplinkos lankymui pritaikymas vėjo malūnas ir jo aplinka
kultūrinio pažintinio turizmo
reikmėms
Sutvarkytos į Kultūros vertybių
registrą įrašytos laidojimo vietos
viešajam pažinimui, viešajai
pagarbai, kultūriniam turizmui
Pritaikytas Geležinkelio stoties
pastatų kompleksas kultūriniam
pažintiniam turizmui
5.2.2. Privačių lėšų, panaudotų
Priimti sprendimai dėl mokesčių
visuomenei prieinamų
lengvatų ir patvirtintas
registruotų kultūros paveldo
kompensavimo mechanizmas,
objektų tvarkybai,
parengti dokumentai nuosekliam
kompensavimo mechanizmo
kultūros vertybių išsaugojimo ir
parengimas ir įdiegimas
tvarkymo procesui
5.2.3. Visų nekilnojamojo kultūros
Parengtos kultūros paveldo
paveldo objektų savininkams ir objektų naudojimo
naudotojams šių objektų vertės rekomendacijos
išsaugojimo ir naudojimo
rekomendacijų parengimas ir
įteikimas

Atsakingi
vykdytojai (-as)
Kultūros paveldo
departamentas
(KPD)

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
lėšos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio Turizmo
informacijos centras
(TIC)

Europos
Sąjungos
paramos,
Valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Kultūros paveldo
departamentas
(KPD)

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės
biudžeto lėšos

2008

2019

6. Susisiekimo infrastruktūra
6.1. Geležinkelio infrastruktūros gerinimas
6.1.1. Geležinkelio ruožo
Rekonstruotas ir modernizuotas AB „Lietuvos
rekonstravimas ir
mieste esančio geležinkelio
geležinkeliai“
modernizavimas
ruožas pagal AGC reikalavimus
120 – 160 km/h greičiui, įskaitant
antrųjų kelių statybą ir
signalizacijos sistemos

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi
vykdytojai (-as)

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga

modernizavimą

6.1.2. Geležinkelio ruožo
elektrifikavimas

Įgyvendinti geležinkelio
infrastruktūros elektrifikavimo
darbai

6.1.3. Geležinkelio infrastruktūros
objektų modernizavimas

Įgyvendinami geležinkelio stočių AB „Lietuvos
modernizavimo bei rekonstravimo geležinkeliai“
darbai

6.2. Kelių tinklo infrastruktūros gerinimas
6.2.1. Naujų gatvių plėtra
Įrengtos naujos gatvės miesto
urbanizuojamose teritorijose
plėtros teritorijose

6.2.2. Miesto gatvių ir jų elementų
sutvarkymas

Parengti gatvių rekonstravimo
techniniai projektai
Rekonstruotos Radviliškio miesto
gatvės: sutvarkytos gatvių
važiuojamosios dalys, įrengta
pėsčiųjų saugiam eismui
trūkstama infrastruktūra
(šaligatviai)
Rekonstruota ir iki Gedimino g.
įrengta, užtikrinant BP
priskiriamos C1 kategorijos
statusą, Žalgirio g.
Rekonstruota ir iki Gedimino g.
įrengta, užtikrinant BP

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės
biudžeto lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės
biudžeto lėšos

2008

2019

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

2008

2019

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi
vykdytojai (-as)

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga

priskiriamos C1 kategorijos
statusą, Sodų g.
6.2.3. Miesto gatvių rekonstravimas
joms priskirtų kategorijų
užtikrinimui

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.,
Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie
susisiekimo
ministerijos (LAKD)

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.,
Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie
susisiekimo
ministerijos (LAKD)
6.2.5. Automobilių stovėjimo aikštelių Įrengtos automobilių stovėjimo
Radviliškio rajono
plėtra
aikštelės miesto centre,
savivaldybės
daugiabučių gyvenamųjų pastatų administracija,
teritorijose
Radviliškio m. sen.
6.2.6. Pervažų statyba
Įrengta dviejų lygių pervaža ruože Radviliškio rajono
Linkaičiai – Radviliškis
savivaldybės
administracija,
Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie
susisiekimo
ministerijos (LAKD)

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

6.2.4. Miesto gatvių asfaltavimas

Rekonstruotos gatvės, užtikrinant
joms priskirtų kategorijų
atitikimą:
B2: Šiaulių, Gedimino, Vytauto,
A. Povyliaus gatvės
C1: Maironio,
S. Dariaus ir S. Girėno,
Vaižganto, M. Mažvydo gatvės
C2: Radvilų, Žironų, Eglių gatvės
Įrengta asfalto danga rajoninio
kelio Nr. 3408 ruožui, esančiam
miesto teritorijoje

6.3. Viešojo transporto paslaugų gerinimas

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

6.3.1. Viešojo transporto paslaugų
gerinimas

6.3.2. Viešojo transporto
infrastruktūros gerinimas

Atsakingi
vykdytojai (-as)
Racionalizuota ir įgyvendinta
Radviliškio rajono
viešojo transporto paslaugų plėtra: savivaldybės
vietiniai, tarpmiestiniai maršrutai administracija, UAB
peržiūrėti įvertinant gyventojų
"Emtra"
kasdienius ir savaitgalinius
poreikius
Parengtas autobusų stoties
Radviliškio rajono
rekonstravimo techninis projektas savivaldybės
administracija,
Rekonstruota miesto autobusų
Radviliškio m. sen.
stotis
Laukiamų rezultatų aprašymas

Sutvarkytos viešojo transporto
stotelės, pagal poreikį įrengtos
naujos viešojo transporto stotelės
6.4. Bevariklio transporto ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra
6.4.1. Bevariklio transporto ir pėsčiųjų Įrengta dviračių transporto
infrastruktūros plėtra
naudojimui ir eismo saugai
reikiama infrastruktūra darbo
vietų koncentravimo teritorijų ir
gyvenamųjų teritorijų apjungimui,
rekreacijai ir turizmui: dviračių
takai, pervažos
Įrengti dviračių nuomos punktai
6.4.2. Pėsčiųjų infrastruktūros plėtra Įrengti šaligatviai, pėsčiųjų takai
Įrengtas tunelis pėstiesiems po
geležinkeliu ties Gedimino g.

7. Inžinerinė infrastruktūra
7.1. Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
7.1.1. Vandens tiekimo tinklų plėtra
Įrengti vandens tiekimo tinklai
esamose urbanizuotose
Eibariškių rajone (aprūpinimas
teritorijose
100 proc. vartotojų), Gražinos,
Maironio gatvių, Lukšio,
Pašvaistės ir Biliūno gatvių,

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
Europos
2008
2019
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Europos
2013
2019
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.,
Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie
susisiekimo
ministerijos (LAKD)

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Radviliškio m. sen.,
AB „Lietuvos
geležinkeliai“

Savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio
vanduo“

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės

2008

2019

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi
vykdytojai (-as)

Mažvydo gatvės rajonuose
(aprūpinimas daugiau nei 95 proc.
vartotojų)
7.1.2. Vandens tiekimo tinklų plėtra
naujai urbanizuojamose
teritorijose, sodininkų bendrijų
konversijos teritorijose

Įrengti vandens tiekimo tinklai
Daujočių, J. Basanavičiaus,
Saulėtekio g. rajonuose,
Geležinkelio g. kvartale
(aprūpinimas iki 95 proc.
vartotojų) bei tarp Gedimino ir
Vingėliškio gatvių planuojamame
gyvenamajame rajone, sodų
konversijos teritorijoje Eibariškių
rajone bei Mažvydo g. sodininkų
bendrijų konversijos teritorijoje
Rekonstruoti miesto vandens
gerinimo įrenginiai, vnt.

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio
vanduo“

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
biudžeto lėšos

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
7.1.4. Nuotekų siurblinių plėtra
Įrengtos nuotekų siurblinės
Radviliškio rajono
Europos
Eibariškių rajone, Vaižganto g., savivaldybės
Sąjungos
Maironio g. rajonuose, šiaurės
administracija, UAB paramos,
vakarų miesto dalyje pramonės ir „Radviliškio
valstybės,
sandėliavimo objektų teritorijų
vanduo“
savivaldybės
aplinkoje
biudžeto lėšos
7.1.5. Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Įrengti nuotekų surinkimo tinklai Radviliškio rajono
Europos
Daujočių, J. Basanavičiaus,
savivaldybės
Sąjungos
Saulėtekio g. rajonuose,
administracija, UAB paramos,
Geležinkelio g. kvartale
„Radviliškio
valstybės,
(aprūpinimas mažiau nei 95 proc.) vanduo“
savivaldybės
bei tarp Gedimino ir Vingėliškio
biudžeto lėšos
gatvių planuojamame
gyvenamajame rajone, sodų
konversijos teritorijoje Eibariškių
rajone bei Mažvydo g. sodininkų

2008

2019

2008

2019

2008

2019

7.1.3. Vandens gerinimo įrenginių
rekonstravimas

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio
vanduo“

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi
vykdytojai (-as)

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga

bendrijų konversijos teritorijoje

7.1.6. Lietaus nuotekų surinkimo
tinklų plėtra

Įrengti lietaus nuotekų surinkimo
tinklai pirmiausiai palei esamą
geležinkelį einančiose gatvėse,
vadovaujantis bendrajame plane
nustatytomis lietaus nuotekų
surinkimo organizavimo ir plėtros
zonomis
Įrengti kolektoriai lietaus nuotekų
surinkimui į esamus lietaus
nuotekų surinkimo tinklus nuo
Kęstučio ir Gedimino gatvių
kampo
Nuvesti lietaus kanalizacijos
kolektoriai nuo teritorijos
apribotos Eglių, Alyvų, Žalgirio
gatvėmis, į esamus lietaus
surinkimo tinklus Vilniaus gatvėje
Pratęsti Taikos gatvės uždari
kolektoriai kitapus Maironio
gatvės, uždarytas griovys tarp
gyvenamųjų pastatų (Maironio g.
86-88)
7.1.7. Lietaus nuotekų valymo
Įrengti lietaus nuotekų valymo
įrenginių plėtra
įrenginiai J. Basanavičiaus,
Geležinkelio, Transporto gatvėse
bei prieš Prūdelio gatvę kitapus
bėgių esančioje gatvėje, Sodų
gatvėje
7.1.8. Lietaus nuotekų surinkimo
Atskirti lietaus nuotekų surinkimo
sistemos atskyrimas nuo buitinių tinklai nuo buitinių nuotekų
nuotekų surinkimo sistemos
surinkimo tinklų Vasario 16-osio
gatvėje (prieš Kudirkos mokyklą),

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio
vanduo“

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Radviliškio rajono
Europos
savivaldybės
Sąjungos
administracija, UAB paramos,
„Radviliškio
valstybės,

2008

2019

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio
vanduo“

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

7.1.9. Lietaus nuotekų surinkimo
įrenginių įrengimas pro
geležinkelį

7.1.10. Lietaus nuotekų surinkimo
tinklų renovacija

Atsakingi
vykdytojai (-as)
Žalgirio gatvėje, Maironio gatvėje vanduo“
(ties savivaldybe)

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
savivaldybės
biudžeto lėšos

Įrengtas ištekėjimas pro
geležinkelį

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

Savivaldybės
biudžeto, kitos
lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo
centras (ŠRATC)

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės
biudžeto lėšos

2008

2013

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo
centras (ŠRATC)
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
valstybės,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

2008

2015

Laukiamų rezultatų aprašymas

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio
vanduo“
Renovuoti lietaus nuotekų
Radviliškio rajono
surinkimo tinklai M. Mažvydo 12 savivaldybės
A-F esančioje teritorijoje
administracija, UAB
„Radviliškio
vanduo“

7.2. Atliekų ir apleistų teritorijų tvarkymas
7.2.1. Esamo Radviliškio KBA
Parengtas uždarymo projektas su
sąvartyno (Žironų) uždarymas apsaugos priemonėmis bei
parinktas geriausias rekultivavimo
būdas
Uždarytas ir rekultivuotas esamas
Radviliškio sąvartynas
7.2.2. Antrinių žaliavų surinkimo
Rekonstruotos esamos konteinerių
aikštelių įrengimas, sutvarkymas aikštelės
Įrengtos naujos konteinerių
aikštelės
7.2.3. Apleistų statinių ir teritorijų
tvarkymas

7.3. Šilumos ūkis

Nugriauti ir/arba esant reikalui
rekonstruoti visi apleisti ūkiniai
statiniai, racionaliai panaudotos,
perdirbtos griovimo atliekos

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Atsakingi
vykdytojai (-as)
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
Savivaldybės
2008
2019
lėšos, kitos lėšos

UAB „Radviliškio
šiluma“

Savivaldybės
lėšos, kitos lėšos

2009

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio šiluma“
Renovuoti esami šilumos tiekimo Radviliškio rajono
tinklai
savivaldybės
administracija, UAB
Pakeisti orinės šilumos tiekimo
„Radviliškio šiluma“
trasos požeminėmis

Europos
Sąjungos
paramos, kitos
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos, kitos
lėšos

2008

2019

2008

2019

7.3.5. Biokuro katilinės įrengimas

Mieste pastatyta biokuro katilinė

2008

2019

7.3.6. Esamos katilinės veiklos ir
patikimumo įvertinimas ir
užtikrinimas

Galimybių studijos parengimas
dėl kogeneracinių įrenginių
rajoninėje katilinėje diegimo
Atlikta Radviliškio katilinės
rekonstravimas, įrengiant biokuro
katilą, kondensacinį
ekonomaizerį, kogeneracinį
įrenginį
Parengtas teritorijų planavimo
Radviliškio rajono
dokumentas, kiti projektai SAZ
savivaldybės
nustatymui
administracija, UAB
„Radviliškio šiluma“

Europos
Sąjungos
paramos, kitos
lėšos
Savivaldybės
lėšos, kitos lėšos

2008

2019

Europos
Sąjungos
paramos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

2009

2019

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

7.3.1. Šilumos ūkio specialiojo plano
parengimas

Parengtas teritorijų planavimo
dokumentas

7.3.2. Išsamios analizės apie esamą
šilumos gamybos būklę
parengimas, šilumos gamybos
patikimumo didinimo priemonių
įrengimas

Parengta išsami analizė apie
esamą šilumos gamybos būklę ir
pagal pateiktas išvadas bei
veiksmų planą įgyvendintos
šilumos gamybos patikimumo
didinimo priemonės
Įrengti nauji centralizuoti šilumos
tiekimo tinklai ir prijungti nauji
šilumos vartotojai

7.3.3. Centralizuoto šilumos tiekimo
tinklų plėtra esamose
urbanizuotose ir miesto plėtros
teritorijose
7.3.4. Esamų šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas

7.3.7. Sanitarinės apsaugos zonos
nustatymas katilinei

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio šiluma“
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Radviliškio šiluma“

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

7.4. Gamtinių dujų tiekimas
7.4.1. Dujų tiekimo infrastruktūros
plėtra

Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi
vykdytojai (-as)

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga

Parengti techniniai ir kiti
AB „ESO“,
projektai, įrengti nauji
Energijos skirstymo
skirstomojo dujotiekio tinklai ir
operatorius
prijungti nauji vartotojai esamose
ir planuojamose daugiabučių,
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijose, komercinės
paskirties objektų, pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijose,
kuriose nėra planuojama vystyti
centrinių šilumos tiekimo tinklų ir
vartotojų šildymo poreikiams
tenkinti numatoma naudoti
gamtines dujas

Kitos lėšos

2008

2019

AB „ESO“,
Energijos skirstymo
operatorius

Kitos lėšos

2008

2019

7.5.2. Oro linijų (0,4 kV)
rekonstravimas į kabelių linijas

Įrengti požeminiai elektros
AB „ESO“,
tinklai/kabeliai vietoj elektros oro Energijos skirstymo
tinklų
operatorius

Kitos lėšos

2008

2019

7.5.3. Oro linijų (10 kV)
rekonstravimas į kabelių linijas

Įrengti požeminiai elektros
AB „ESO“,
tinklai/kabeliai vietoj elektros oro Energijos skirstymo
tinklų
operatorius

Kitos lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
kitos lėšos

2008

2019

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2019

7.5. Elektros tiekimas
7.5.1. Transformatorių pastočių
(10/0,4kV) plėtra

7.5.4. Gatvių esamo apšvietimo
sistemų atnaujinimas

Parengti techniniai projektai,
įrengtos Transformatorinės
pastotės

Atnaujinta miesto gatvių esama
apšvietimo sistema, vykdomas
elektros energiją tausojančių
priemonių įdiegimas
7.5.5. Miestų susisiekimo
Įrengtas gatvių apšvietimas
infrastruktūros apšvietimo plėtra neapšviestose gatvėse, pėsčiųjų,
dviračių takų, šaligatvių, viešųjų
erdvių apšvietimas energiją
tausojančiomis priemonėmis

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

7.6. Telekomunikacijų ir ryšių plėtra
7.6.1. RAIN tinklo plėtra
Įrengti plačiajuosčio Interneto
tinklai miesto teritorijoje

7.6.2. Teritorijos rezervavimas
telekomunikacinių įrenginių
statybai

Rezervuota teritorija
telekomunikacinių įrenginių
statybai
Suformuotas sklypas
Įrengti telekomunikaciniai
įrenginiai

Atsakingi
vykdytojai (-as)
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
telekomunikacijų
bendrovės
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija,
telekomunikacijų
bendrovės

Finansavimo Įgyvendinimo Įgyvendinimo
šaltinis
pradžia
pabaiga
Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto lėšos,
kitos
Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto lėšos,
kitos

2008

2019

2008

2019

Rezultatai

Neįgyvendinimo
priežastys

