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2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1Miesto infrastruktūros priežiūros plėtros programa (Nr. 05)
(Programos pavadinimas, kodas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Programos vykdymo
laikotarpis
Asignavimų valdytojai,
kodas
Programos vykdytojai

2017
Tęstinė

Programos parengimo
argumentai

Programa parengta siekiant
įgyvendinti LR strateginės
plėtros dokumentus, savivaldybėms priskirtas LR Vietos
savivaldos įstatymo funkcijas, Neringos savivaldybės
strateginiame plėtros plane 2014-2020 metams numatytus
prioritetus ir kryptingai suformuoti veiksmus jiems
įgyvendinti. Programoje nustatyti tikslai ir uždaviniai, apima
turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtojimą, darnios ir
saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą
Turizmo ir verslo plėtrai palankios aplinkos
Kodas 1
kūrimas ir kurortinių paslaugų kokybės
užtikrinimas
Kurti subalansuotą ir efektyvią ekonominę
Kodas 3
infrastruktūrą sudarant palankias sąlygas
verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

Ilgalaikis prioritetas
(pagal NSSPP 2014-2020)
Šia programa
įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas

Neringos savivaldybės administracija
Miesto tvarkymo ir statybos skyrius,
Architektūros skyrius

Programos
Plėtoti patrauklią ir kokybišką turizmo infrastruktūrą
Kodas
01
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Šiuo tikslu siekiama kompleksiškai planuoti miesto teritorijas, sudarant geras sąlygas
subalansuotam verslo, rekreacijos, gyvenamosios aplinkos, infrastruktūros vystymuisi.
01 Uždavinys. Plėtoti kokybišką viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.
Įgyvendinant šį uždavinį bus tiesiami ir rekonstruojami esami dviračių ir pėsčiųjų takai.
02 Uždavinys. Plėtoti kokybišką kultūrinio ir pažintinio turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.
Siekiant išsaugoti ir atstatyti kultūros paveldo objektus, ketinama gauti finansavimą šių objektų
restauravimui.

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijaus pavadinimas,
mato vnt.

R-05-01-01 Vykdomų dviračių ir
pėsčiųjų takų
rekonstrukcijos ir plėtros
projektų skaičius, vnt.
R-05-01-02 Vykdomų gamtos paveldo
objektų sutvarkymo ir
priežiūros objektų
skaičius, vnt.

Savivaldybės
skyrius,
atsakingas už
rodiklio
reikšmių
pateikimą
Miesto
tvarkymo ir
statybos skyrius

Kriterijaus reikšmė, metais
2016-ųjų
(faktas)

2017

2018

2019

1

0,1

0,2

0,3

0

1

1

Programos
Modernizuoti ir plėtoti susisiekimo ir inžinerines
Kodas
02
tikslas
sistemas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Šiuo tikslu siekiama užtikrinti darnią susisiekimo sistemos plėtrą ir renovuoti bei modernizuoti
inžinerines sistemas.
01 Uždavinys. Užtikrinti darnią susisiekimo sistemos plėtrą
Įgyvendinant šį uždavinį bus tvarkomi vietinės reikšmės keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai.
Diegiamos saugaus eismo priemonės. Bus plėtojama vandens infrastruktūra.
02 Uždavinys. Modernizuoti, renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų tinklų ir
energetikos sistemas.
Skyrus programai papildomas lėšas, bus gerinama miesto inžinerinių tinklų būklė ir plėtojama
atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra.
02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai

Kodas

Kriterijaus
mato vnt.

pavadinimas,

R-05-02- Susisiekimo projektų
01
įgyvendinimas, vnt.

Savivaldybės
skyrius,
atsakingas už
rodiklio
reikšmių
pateikimą
Miesto
tvarkymo ir
statybos skyrius

Kriterijaus reikšmė, metais
2016-ųjų
(faktas)

2017

2018

2019

3

2

2

2

2

0

0

0

R-05-02- Atnaujintos inžinerinės
02
sistemos, vnt.

Programos
tikslas

Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją aplinką bei
efektyvų atliekų tvarkymą

Kodas

03

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas. Plėtoti
gyvenamosios paskirties pastatų statybą.
01 Uždavinys. Atnaujinti ir tvarkyti viešąsias erdves.
Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra. Bus siekiama, kad miesto
viešosios erdvės taptų estetiškesnės ir patrauklesnės miesto gyventojams ir turistams. Bus
atnaujinamos viešosios vietos: vykdomas savivaldybei priskiriamų teritorijų sanitarinis valymas,
žaliųjų plotų želdinimas, gyvatvorių ir gėlynų priežiūra, viešųjų tualetų remontas ir priežiūra,
konteinerinių tualetų nuoma, vykdomi paplūdimių priežiūros darbai, užtikrinamas gatvių ir skverų
apšvietimas.
02 Uždavinys. Skatinti gyvenamojo būsto ir jo aplinkos atnaujinimą bei efektyvų valdymą.
Tęsti savivaldybės gyvenamosios paskirties statybas. Rengti investicinius planus daugiabučiams
namams atnaujinti.
03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai
Kriterijaus
pavadinimas, mato vnt.

R-05-03-01
R-05-03-02

Savivaldybės skyrius,
atsakingas už rodiklio
reikšmių pateikimą
Sutvarkytos viešosios erdvės,
vnt.
Pastatyti, rekonstruoti
modernizuoti pastatų, vnt.

Kriterijaus reikšmė, metais
2016-ųjų
2017
2018
(faktas)

2019

0

5

10

10

2

1

4

3

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Tinkamai ir laiku parengti teritorijų planavimo dokumentai, bei atskirų žemės sklypų planavimo
dokumentai leis tinkamai vystyti harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką.
Kultūros paveldo teritorijų ir kultūros paveldo objektų sutvarkymas ne tik padės išsaugoti minėtą
paveldą, bet ir prisidės prie miesto patrauklumo didinimo.
Įgyvendinus programos priemones, bus padidintas miesto viešųjų erdvių patrauklumas,
užtikrinama miesto švara ir tvarka, prižiūrimos ir modernizuojamos inžinerinės miesto
komunikacijos. Tęsiamas savivaldybės gyvenamojo būsto statybos.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Europos sąjungos lėšos, Savivaldybės
biudžeto lėšos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos.
Neringos savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma
programa:
1.1.2. uždavinys. Plėtoti kokybišką viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūrą ir paslaugas;
2.3.3. uždavinys. Gerinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą bei jos prieinamumą, plėtoti sporto
ir kultūros renginius;
2.4.1. uždavinys. Užtikrinti darnią susisiekimo sistemos plėtrą;
2.4.2. uždavinys. Modernizuoti, renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų tinklų ir energetikos
sistemas;
2.5.3 Atnaujinti ir tvarkyti viešąsias erdves;
2.5.4. Skatinti gyvenamojo būsto ir jos aplinkos atnaujinimą bei efektyvų valdymą.
Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas,
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas, Lietuvos
Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.
MIESTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO
KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SUVESTINĖ
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

Vertinimo kriterijų
reikšmės
2016 2017 2018 2019

1 tikslas. Plėtoti patrauklią ir kokybišką turizmo
infrastruktūrą
R-05-01-01

Vykdomų dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos ir
plėtros projektų skaičius, vnt.

1

0,1

0,1

R-05-01-02

Vykdomų gamtos paveldo objektų sutvarkymo ir
priežiūros objektų skaičius, vnt.
1 tikslo 1 uždavinys. Plėtoti kokybišką viešąją turizmo
infrastruktūrą ir paslaugas.
Parengtas techninis projektas, vnt.

0

1

1

0

1

0

P-05-01-01-01

0,3

0

P-05-01-01-02

P-05-01-02-01
P-05-01-02-02

R-05-02-01
R-05-02-02

P-05-02-01-01
P-05-02-01-02

P-05-02-02-01
P-05-02-02-02

R-05-03-01
R-05-03-02

P-05-03-01-01

P-05-03-01-01

Pėsčiųjų-dviračių tako tarp Skruzdynės gatvės ir Kuršių
marių krantinės įrengimas
1 tikslo 2 uždavinys. Plėtoti kokybišką kultūrinio ir
pažintinio turizmo infrastruktūrą ir paslaugas
Parengtas techninis projektas, vnt.
Atlikti darbai (Urbo kalno sutvarkymas), proc
2 tikslas. Modernizuoti ir plėtoti susiekimo inžinerines
sistemas
Susiekimo projektų įgyvendinimas, vnt.
Atnaujintos inžinerinės sistemos, vnt.
2 tikslo 1 uždavinys. Užtikrinti darnią susisiekimo
sistemos plėtrą
Įgyvendintas projektas, vnt.
Atnaujinta, suremontuota dangos plotas, m2
2 tikslo 2 uždavinys. Modernizuoti, renovuoti ir plėtoti
vandens tiekimo, nuotekų tinklų ir energetikos sistemas
Atnaujintos, suremontuotos lietaus nuotekų tinklų
sistemos, vnt.
Atnaujintos, suremontuotos, įdiegtos šilumos arba
atsinaujinančių sistemų, vnt.
3 tikslas. Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją
aplinką bei efektyvų atliekų tvarkymą
Sutvarkytos viešosios erdvės, vnt.
Pastatyti, rekonstruoti gyvenamosios paskirties pastatų,
vnt.
3 tikslo 1 uždavinys. Atnaujinti ir tvarkyti viešąsias
erdves
Atnaujintos viešosios erdvės, vnt.

1

0

0

0
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0
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2
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3 tikslo 2 uždavinys. Skatinti gyvenamojo būsto ir jo
aplinkos atnaujinimą bei efektyvų valdymą.

2

1

4

3

Atnaujinti, suremontuoti gyvenamosios paskirties pastatų,
vnt.

0

1

1

1

Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjas
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos
Data: 2017-01-13

Dainius Skirius
Parašas

Vardas, pavardė

