Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 02 25 sprendimo T-427 2.1. priedas
04. Rajono infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa

Eur
1/29/2021
Eil. Nr.

Priemonės, projekto pavadinimas

2021 m. planas

Investicijų ir turto valdymo skyriaus priemonės:
1 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas
2 Šiaulių regione
Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio
3 rajone
4 Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone
5 Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko
6 teritorijoje
7 Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių sutvarkymas
8 Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje
Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste (Vasario 16-osios g., Žalgirio9 Maironio gatvių sankryža))
10 VVG „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 strategijos įgyvendinimas
11 Bendruomenių projektai
12 Nauji investiciniai projektai, galimybių studijos ir kitos konsultavimo paslaugos
Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
13 prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Radviliškio rajone
Radviliškio rajono savivaldybės Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir
14 Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas
15 Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje
16 Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas)
17 Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato atnaujinimas (modernizavimas)
18 Gyventojų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Šeduvos m.
Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių
19 rekonstrukcija, padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą
20 Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje
21 Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje
Geležinkelių transporto aplinkos aplinkosaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių)
22 diegimas Radviliškio rajono savivaldybėje
23 Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose
Iš viso Investicijų ir turto valdymo skyriaus priemonių
Architektūros ir urbanistikos skyriaus priemonės:

111,301.00
22,902.32
228,586.00
2,530.00
35,000.00
89,566.08
73,318.00
19,330.00
364,359.00
170,000.00
50,000.00
30,000.00
1,000.00
196,776.00
30,000.00
230,000.00
10,000.00
238,642.00
78,069.32
81,178.00
100,546.00
300,000.00
2,000.00
2,465,103.72

1 Šeduvos miesto ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių ribų tikslinimo plano parengimas
Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros
2 specialiojo plano paslauga
3 Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo paslauga
Susisiekimo komunikacijų ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, prijungiant Žalgirio gatvės
4 atkarpą prie Lansbergio - Žemkalnio gatvės) specialiojo plano parengimas

9,328.49
30,000.00

5 Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano keitimo paslauga

20,000.00

6 Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo paslauga
Iš viso Architektūros ir urbanistikos skyriaus priemonių

5,632.55

20,000.00

30,000.00
114,961.04

Žemės ūkio skyriaus priemonės:
1 Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas
Iš viso Žemė ūkio skyriaus priemonių:

15,000.00
15,000.00

Statybos skyriaus priemonės:
1 Gydymo paskirties (PSPC) pastato Gedimino g. 9B Radviliškio m. kapitalinio remonto darbai

66,000.00

Eil. Nr.

Priemonės, projekto pavadinimas

Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų viešoje erdvėje prie Laisvės alėjoje Radviliškio mieste
2 statyba
Viešosios įstaigos Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Radviliškio r. sav.,
3 Baisogalos mstl., R. Žebenkos g. 2, rekonstravimas įrengiant keltuvą (liftą)

2021 m. planas

50,000.00
68,000.00

4 Baisogalos gimnazijos statinių modernizavimo darbai
Poilsio zonos susisiekimo komunikacijų (pėsčiųjų takų) ir kitų inžinerinių statinių, Maironio g.
5 143, Radviliškio m., statyba

10,000.00

6 Elektromobilių įkrovimo stotelių prieigų įrengimas Radviliškio rajone.

20,000.00

7 Administracinės paskirties pastato, Gedimino g. 8, Radviliškyje, paprastasis remontas

30,000.00

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kolumbariumų) naujose miesto kapinėse Vingėliškio g.
8 3B, Radviliškio m. I ir II etapų statybos darbai
Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vaižganto progimnazijos sporto aikštyno Vaižganto g.
9 29, Radviliškio m. , rekonstravimas

10
11
12
13

Techninių projektų rengimas, koregavimas, jų ekspertizė, projektų vykdymo priežiūra, statinio
statybos techninė priežiūra, statinių kadastriniai matavimai ir kitos panašios tecninės
inžinerinės paslaugos
Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio
remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, Saivaldybės prisidėjimas
Sodininkų bendrijoms bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus keliams (gatvėms) priežiūrai
ir remontui (taisymui) paramos teikimas
Savivaldybės dalis (inžinerinių tinklų pertvarkymo, iškėlimo darbai netinkami finansuoti KPPP
lėšomis) prisidedant prie vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos darbų
Iš viso Statybos skyriaus priemonių
Iš viso:

1 Socialinio būsto fondo plėtra
Surenkamos lėšos
Iš viso išlaidų

70,000.00

55,000.00
58,000.00

110,000.00
20,000.00
2,000.00
20,000.00
579,000.00
3,174,064.76
120,000.00
120,000.00
3,294,064.76

36,6 f. Sen.

