Priemon÷

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt

Uždavinys 1.1.1. Modernizuoti švietimo infrastruktūrą ir pagerinti suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą
1.1.1.1.Universalaus dienos centro
Nemajūnuose galimybių studijos
parengimas ir centro įrengimas

Parengta galimybių studija; įsteigtas
2007-2009 Birštono
m.
savivaldyb÷s
universalus dienos centras Nemajūnuose,
administracijos
teikiantis ir specializuotas paslaugas
Švietimo skyrius
suaugusiems

1.1.1.2. Įsteigti ikimokyklinio amžiaus Įsteigtas
vaikų laisvalaikio užimtumo centrą
vaikų laisvalaikio
užimtumo
centras,
sudaromos
sąlygos daugiau
šeimų atvykti į
Birštoną poilsiui
su mažamečiais
vaikais
1.1.1.3. Moksleivių techninio kūrybos Įsteigtas techninis kūrybos centras
centro įsteigimas

1.1.1.4. Moksleivių tarptautinių mainų Didesnis moksleivių delegacijų mainų
vykdymas
skaičius, naujų bendradarbiavimo ryšių
skaičius, padid÷jęs dalyvaujančių
moksleivių mainų programoje skaičius
1.1.1.5. Švietimo įstaigų
infrastruktūros modernizavimas ir
paslaugų prieinamumo gerinimas

Atnaujinta švietimo įstaigų
infrastruktūra, įsigytos ugdomosios
priemon÷s

400

50

100

100

Birštono
savivaldyb÷s
administracijos
Švietimo skyrius
2007-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracijos
Švietimo skyrius

100

100

60

20

20

2010-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracijos
Švietimo skyrius,
Birštono
gimnazija,
Birštono lopšelisdarželis
"Vytur÷lis",
Birštono
Vienkiemio
darželis-mokykla,
Birštono meno
mokykla

1000

150

850

1660

420

2009 m.

Birštono lopšelisdarželis
„Vytur÷lis“

2011 m.

Iš viso:

350

20

350

870

20

0

0

0

Uždavinys 1.1.2. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę ir efektyvumą,integruojant į švietimo programas lyčių lygyb÷s aspektą.
1.1.2.1. Informacinio centro pl÷tra

Padid÷jusi informacijos sklaida.
Sukurta 1 darbo vieta
1.1.2.2. Moksleivių savivaldos pl÷tra Padid÷jęs
moksleivių
užimtumas,
aktyvus
dalyvavimas
mokyklos
valdyme
1.1.2.3. Papildomų paslaugų Birštono Sukurta darbo vieta.
meno mokykloje teikimas
Organizuojami įvairūs užsi÷mimai
jaunimui ir suaugusiems

2008

Birštono gimnazija

2007-2012 Birštono
gimnazija,
Birštono
savivaldyb÷s
administracijos
vyr. kalbos
tvarkytoja
2007 –
Birštono
2012
meno

30

30

20

20

50

50

100

100

mokykla

1.1.2.4. Organizuoti viešus
renginius mieste, viešas
diskusijas, vietin÷s
televizijos ir radijo laidas,
kuriuose būtų
propaguojami lyčių
lygyb÷s klausimai

Gyventojų pilietinio aktyvumo 2009-2012Birštono
savivaldyb÷s
didinimas, žinių lyčių lygyb÷s
administracija
tema augimas bei atsiradusios
galimyb÷s pritaikyti tyčių lygyb÷s
aspektą užimtumo, verslo srityje
ir kitose srityse

Iš viso:

Uždavinys 1.2.1. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą pritaikant ją gyventojų ir svečių kultūrinių poreikių tenkinimui
1.2.1.1. Parengti kultūros įstaigų
modernizavimo planą

Parengtas kultūros įstaigų
modernizavimo planas

1.2.1.2.
Įsigytos ir naudojamos naujos
Modernizuoti kultūros centro garso ir priemon÷s bei garso ir šviesos įranga
šviesos įrangą
Įsigytų naujų kompiuterių, atitinkančių
1.2.1.3. Birštono VB ir filialų
vartotojų poreikius ir šiuolaikinius

2007

Kultūros
centras,
muziejus
2007 -2012 Kultūros centras

2007 2012

BVB

100

100

200

200

300

30

270

Priemon÷

Pasiekimo indikatorius

kompiuterin÷s ir programin÷s įrangos, vartotojų poreikius ir šiuolaikinius
garso, vaizdo, organizacin÷s technikos techninius parametrus, skaičius.
Padid÷jęs naujos garso ir vaizdo,
atnaujinimas
organizacin÷s technikos
skaičius. Įsigyta programin÷ įranga,
atitinkanti reikalavimus, leidžianti be
trukdžių dirbti išoriniame ir lokaliame
VB kompiuteriniame tinkle. Įsigyta
programin÷ įranga, užtikrinanti normalų
VB automatizuotų sistemų darbą.

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

BVB

2007 -2009
1.2.1.5. Rekonstruoti Birštono muziejų Rekonstruotas
Vytauto g.
Birštono
muziejus
2008
1.2.1.6. Rekonstruoti N.Silvanavičiaus Rekonstruota N.Silvanavičiaus paveikslų
paveikslų galeriją
galerija

Iš viso:

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt

2012

2007 –
1.2.1.4. Elektroninių paslaugų pl÷tra ir Nuolat veikianti
palaikymas BVB
2012
LIBIS
(elektroninis
šalies bibliotekų
suvestinis
katalogas).
BVB skaitytojai
registruojami,
aptarnaujami
naudojant LIBIS
SAP.
LIBIS OPAC ir
SAP posistem÷s
įdiegiamos
kaimo filialuose. Nemokamos prieigos
prie interneto, elektroninių duomenų
bazių. Bevielio interneto zona. Bevielio
interneto ryšio įrangos gerinimas,
palaikymas, aptarnavimas. Prieigos prie
interneto įrengimas Siponių filiale. BVB
žiniatinklio svetain÷ internete.

1.2.1.7. Kultūros įstaigų
infrastruktūros modernizavimas ir
paslaugų kokyb÷s gerinimas

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Birštono muziejus,
Birštono
savivaldyb÷s
Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Ūkio ir turto
valdymo skyrius
Atnaujinta kultūros įstaigų infrastruktūra, 2010-2012 Birštono
savivaldyb÷s
įsigyta paslaugų teikimui reikalinga
administracijos
įranga.
Švietimo skyrius,
Birštono kultūros
centras, Birštono
muziejus
\

50

50

860

860

3590

0

1000

150

6100

1390

Uždavinys 1.2.2. Išsaugoti kultūrinį paveldą
1.2.2.1. Atlikti savivaldyb÷s kultūros
paveldo būkl÷s auditą

Atliktas kultūros paveldo būkl÷s auditas

1.2.2.2. Parengti ilgalaikę kultūros
paveldo saugojimo ir pritaikymo
turizmui programą

Parengta ilgalaik÷ kultūros paveldo
saugojimo ir pritaikymo turizmui
programa

Kraštotyros dokumentų fondas (toliau
1.2.2.3. Kaupti, saugoti ir sudaryti
sąlygas savivaldyb÷s gyventojams ir KDF) papildomas naujais dokumentais
svečiams
naudotis kraštotyros dokumentų fondu (knygomis ir kitais dok.). Tęsiamas
elektronin÷s kraštotyros kartotekos
sudarymas. Vieningas, estetiškas KDF
apipavidalinimas.
1.2.2.4. Muziejaus rinkinių
Sukaupta 200 eksponatų
papildymas kultūros istorijos
eksponatais
1.2.2.5. Knygų leidinių leidyba
Išleistas Birštono senųjų nuotraukų
katalogas, šiuolaikinio religinio meno
parodų katalogas

2008

Birštono
savivaldyb÷s
administracija.
Architektūros
skyrius
2009
Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
architektūros
skyrius
2007-2012 Birštono muziejus

2007 -2009 Birštono muziejus

2007

Birštono muziejus

100

100

100

100

30

30

20

20

80

80

0

3590

0

850

0

4710

0

Priemon÷

Pasiekimo indikatorius

1.2.2.6. Ekspedicijų, siekiant papildyti Išleidžiami kraštotyros leidiniai:
saugotiną paveldą, organizavimas
„Birštonas rašytojų akimis”, lankstinukas
apie S. Moravskį. Organizuojami
kraštotyros vaizdiniai ir žodiniai
renginiai,
rengiamos bibliografin÷s rodykl÷s,
sąrašai. Organizuojami tradiciniai S.
Moravskio skaitymai. Kraštotyros
medžiaga skelbiama BVB žiniatinklio
svetain÷je internete, krašto spaudoje.
Iš viso:

Pasiekimo
laikas

2009

Atsakinga
institucija

Birštono muziejus

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt
50
50

380

380

0

0

0

0

0

0

Uždavinys 1.2.3. Sudaryti gyventojams ir svečiams sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti
1.2.3.1. Parengti savivaldybę
reprezentuojančių renginių programą
iki 2012 metų.

Parengta savivaldybę reprezentuojančių
renginių programa

2007-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
mero pavaduotojas

5

5

1.2.3.2. Parodų
organizavimas

Suorganizuojamos
per metus 6 profesionalių menininkų
parodos

60

60

1.2.3.3. Įgyvendinti visuomen÷s
švietimo programą
1.2.3.4. Skatinti meno kolektyvų ir
menininkų veiklą

Suorganizuota 15 teminių paskaitų,
edukacinių užsi÷mimų
Meno kolektyvų dalyvavimas
respublikiniuose ir tarptautiniuose
renginiuose

2007-2009 Birštono
Muziejus,
Birštono kultūros
centras
2007 -2009 Birštono muziejus

15

15

2100

2100

2180

2180

2500

200

50

50

5

5

70

70

7100

100

9725

425

2007 –
2012

Kultūros centras

Iš viso:

Uždavinys 1.3.1. Sukurti optimalią sveikatos apsaugos ir socialin÷s paramos infrastruktūrą
1.3.1.1. Įsteigti nestacionarių
socialinių paslaugų centrą

1.3.1.2. Teikti socialines paslaugas
turimų sanatorijų baz÷se.

1.3.1.3. Į socialinių paslaugų teikimą
įtraukti NVO, savanorius.

1.3.1.4. Įsigyti specialiąją transporto
priemonę.

1.3.1.5.Sukurti palankias sąlygas
„Senjorų rezidencijos“ pl÷trai

Įsteigtas nestacionarių socialinių
paslaugų centras Birštone

2007-2009 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Socialin÷s
paramos ir vaiko
teisių apsaugos
skyrius
Teikiamos socialin÷s paslaugos
2007-2012 Birštono
sanatorijose
savivaldyb÷s
administracija,
Socialin÷s
paramos ir vaiko
teisių apsaugos
skyrius
NVO ir savanoriai dalyvauja socialinių 2007-2012 Birštono
paslaugų teikime
savivaldyb÷s
administracija,
Socialin÷s
paramos ir vaiko
teisių apsaugos
skyrius
Įsigytas mikroautobusas
2008 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Socialin÷s
paramos ir vaiko
teisių apsaugos
skyrius
Sukurtos sąlygos „Senjorų rezidencijos“ 2007-2010 Birštono
Birštone pl÷trai
savivaldyb÷s
administracija,
UAB „Senjorų
rezidencija“

Iš viso:

2300

7000

0

2300

Uždavinys 1.3.2. Stiprinti bendruomenių veiklą
Organizuojami kursai ir seminarai
bendruomen÷s ir NVO

2007-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
mero pavaduotojas

15

15

1.3.3.2. Vietos veiklos grup÷s (VVG) Įsteigta VVG, parengta jos veiklos
strategija
įsteigimas ir jos veiklos strategijos
parengimas

2007-2008 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
mero pavaduotojas

100

5

1.3.3.1. Paramos teikimas
bendruomen÷ms ir NVO

95

7000

Priemon÷

1.3.3.3. Universalaus daugiafunkcio
centro kaimo vietov÷je steigimas

Pasiekimo indikatorius

Įsteigtas Birštono savivaldyb÷s kaimo
vietov÷je universalus daugiafunkcis
centras

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt
800
120
680

2009-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Švietimo, kultūros
ir sporto skyrius

Iš viso:

915

140

0

775

0

320

320

320

320

0

0

0

180

Uždavinys 1.3.3. Pasiekti, kad Birštono savivaldyb÷ taptų saugiausia poilsio ir gyvenimo vieta Kauno regione
1.3.4.2. Įdiegti e-apsaugos sistemą
Birštono mieste

Įdiegtos e-apsaugos sistemos Birštono
mieste

2010 Birštono
savivaldyb÷s
administracija

Iš viso:

Uždavinys 1.4.1. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę
1.4.1.1. Aprūpinti sveikatos priežiūros Įsigyta reikiama medicinin÷ įranga
įstaigas būtina medicinine įranga ir
priemon÷mis (diegti
nemedikamentinius gydymo metodus).

2007-2009 Birštono
savivaldyb÷s
administracija, VšĮ
Birštono miesto
ambulatorija

200

20

1.4.1.2. Skatinti privačių sveikatos
Suteikta parama privačių sveikatos
priežiūros kabinetų (įstaigų) steigimą. priežiūros kabinetų steigimui

2009 Birštono
savivaldyb÷s
administracija
2009 Birštono
savivaldyb÷s
administracija, VšĮ
Birštono miesto
ambulatorija

20

20

10

10

1000

150

1230

200

50

50

2000

1.4.1.3. Įdiegti gyventojams lengvai
prieinamą informacinę sistemą.

Įdiegta sistema

1.4.1.4. E-sveikatos paslaugas
VšĮ Birštono pirmin÷s
sveikatos priežiūros centre
įdiegimas

Įdiegta tarptautinius standartus 2008-2012Birštono
atitinkančią elektronin÷s
savivaldyb÷s
sveikatos (e. sveikatos) sistemą,
administracija,
kuri užtikrintų efektyvų sveikatos
VšĮ Birštono
priežiūros sistemos įstaigų
pirmin÷s
informacijos apie paciento
sveikatos
gydymo eigą bei rezultatus
priežiūros
įvedimą, naudojimą, perdavimą
centras
ir administravimą.

Iš viso:

850

180

850

0

500

500

1000

2050

550

500

1000

0

70

70

70

70

0

0

0

30

30

30

30

Uždavinys 1.4.2. Sukurti sveikatinimo ir kūno kultūros paslaugų infrastruktūrą
1.4.2.1. Įkurti sveikos gyvensenos
konsultacinį kabinetą.
1.4.2.2. Įrengti atvirus mineralinio
vandens baseinus

2010 VšĮ Birštono
miesto
ambulatorija
Parengta galimybių studija, įrengti atviri 2009-2012 Birštono
savivaldyb÷s
vasaros metu veikiantys mineralinio
administracija,
vandens baseinai gyventojams ir
Ūkio ir turto
turistams
valdymo skyrius,
Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų skyrius

Įkurtas kabinetas

Iš viso:

Uždavinys 1.4.3. Vykdyti sveikos gyvensenos sklaidą per sportą ir gyventojų švietimą
1.4.3.1. Organizuoti pilietinio, dorinio Kasmet suorganizuota po 3 renginius ir
ugdymo, meninius sveikatingumo
varžybas
renginius ir sporto varžybas, sudarant
lygias galimybes moterims ir vyrams
sportuoti

2007-2012 VšĮ Birštono
pirmin÷s sveikatos
priežiūros centras,
Birštono sporto
centras, Birštono
sveikuolių klubas

Iš viso:

Uždavinys 1.5.1. Pagerinti savivaldyb÷s teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę
1.5.1.1. Atlikti savivaldyb÷je tyrimą Atliktas savivaldyb÷s teikiamų paslaugų
tyrimas
apie teikiamų paslaugų kokybę ir
prieinamumą
1.5.1.2. Parengti viešojo
Parengta viešojo administravimo
administravimo paslaugų prieinamumo paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s
gerinimo programa
ir kokyb÷s gerinimo programą

2007 Birštono
savivaldyb÷s
administracija
2008 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Bendrasis skyrius

Priemon÷

1.5.1.3. Elektroninių paslaugų pl÷tra
savivaldyb÷je, papildomai sukuriant
savivaldyb÷s interneto svetain÷je
rubriką „Moterų ir vyrų lygių
galimybių įgyvendinimas“
1.5.1.4. Parengti antikorupcinių
priemonių programą

1.5.1.5. Įgyvendinti moterų ir
vyrų lygių galimybių principą
visose savivaldyb÷s
kompetencijos srityse
1.5.1.6. Didinti savivaldyb÷s
administracijos bei
savivaldybei pavaldžių
biudžetinių įstaigų darbuotojų
kompetenciją ir geb÷jimus
1.5.1.7. Parengti Birštono
savivaldyb÷s strateginį 2010 2012 metų veiklos planą
1.5.1.8. Taikyti informacines
technologijas didinant veiklos
ir viešojo administravimo
efektyvumą

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Sukurtas ir nuolat atnaujinamas
elektroninių paslaugų portalas

2010 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Bendrasis skyrius

Parengta antikorupcinių priemonių
programa

2009 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Vidaus auditorius,
savivaldyb÷s
kontrolier÷

2009-2012Birštono
Moterų ir vyrų lygių
savivaldyb÷s
galimybių įgyvendinimas
savivaldyb÷s vykdomoje veikloje:
administracija
rengiant ir tvirtinant teis÷s aktus,
programas ir priemones
Savivaldyb÷s administracijos bei 2010-2011Birštono
savivaldyb÷s
savivaldybei pavaldžių
administracija,
biudžetinių įstaigų darbuotojų
savivaldyb÷s
kompetencijos ir geb÷jimų
biudžetin÷s
padidinimas bei teikiamų
įstaigos
paslaugų pagerinimas vykdant
Parengtas Birštono savivaldyb÷s 2009-2010Birštono
strateginį 2010 - 2012 metų
savivaldyb÷s
veiklos planas
administracija
Įdiegti informacinių technologijų 2009-2011Birštono
savivaldyb÷s
sprendimai didinantys veiklos ir
administracija,
viešojo administravimo
savivaldyb÷s
efektyvumą
biudžetin÷s
įstaigos

Iš viso:

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt
100
100

50

50

100

15

85

150

22,5

127,5

1600

240

1360

2060

387,5

30

30

30

30

60

60

358 ir
kasmet
didinant
asignavimu
s
500

358

100

50

50

908

508

2000

40

100

1572,5

0

0

0

0

0

0

Uždavinys 1.5.2. Išpl÷toti bendradarbiavimą su visuomene ir socialiniais partneriais
1.5.2.1. Atlikti bendradarbiavimo su
bendruomene ir socialiniais partneriais
pl÷tojimo galimybių tyrimą ir parengti
1.5.2.2. Remti
įvairias partneryst÷s
formas ir
struktūras

2007 Birštono
Atliktas tyrimas ir
savivaldyb÷s
parengta
administracija,
programa
Stiprinama partneryst÷, didinamas naujų 2007-2012 Birštono
partnerių skaičius, naujų
bendradarbiavimo kontaktų skaičius
savivaldyb÷s
administracija,
mero
pavaduotojas,
tarybos
sekretor÷

Iš viso:

Uždavinys 2.1.1. Visapusiškai pl÷toti modernaus kurorto įvaizdį ir patrauklumą turizmui
2.1.1.1. Parengti ir įgyvendinti kurorto Parengta kurorto marketingo programa,
marketingo planą ir programą
subalansuotai pl÷tojamas vidinis ir
išorinis kurorto įvaizdis

2007 m. ir Birštono TIC,
vykdoma Birštono
savivaldyb÷
kasmet

Renovuotas ir prapl÷stos TIC patalpos,
pritaikytos neįgaliesiems, įrengta
mokymo - konferencijų sal÷, sutvarkyta
v÷dinimo -kondicionavimo sistema,
sukurtos naujos paslaugos bei pagerinta
esamų paslaugų teikimo kokyb÷

2008 Birštono TIC,
Birštono
savivaldyb÷

2.1.1.2. Turizmo informacijos centro
renovacija ir paslaugų kokyb÷s bei
įvairov÷s pl÷tra

2.1.2.3. Parengti kurortinių ir susijusių Parengtas ir publikuotas kurortinių
paslaugų vystymo žem÷lapis
paslaugų poreikio studiją -vystymo
žem÷lapį
Iš viso:

2007 Birštono
savivaldyb÷,
Birštono TIC

400

400

Uždavinys 2.1.2. Didinti kurortinių paslaugų įvairovę ir jų kokybę
2.1.2.1. Įsteigti kurortinių tyrimų
centrą (instituciją)

Įsteigta
kurortinius
mokslo ir
taikomuosius
tyrimus
vykdanti

2010 Birštono
savivaldyb÷

1960

Priemon÷

Pasiekimo indikatorius

institucija
Parengta ir taikoma kokyb÷s vertinimo
2.1.1.2. Parengti (adaptuoti)
Karališkojo kurorto paslaugų kokyb÷s metodika, siekiant naryst÷s Karališkųjų
kurortų asociacijoje
vertinimo ir gerinimo metodiką

Pasiekimo
laikas

2007 2012

Atsakinga
institucija

Birštono
savivaldyb÷,
Birštono TIC

Iš viso:

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt

50

50

2050

90

100

0

1960

0

10

70

20

200

20

180

300

30

50

50

Uždavinys 2.2.1. Skatinti verslumą kurortinių ir susijusių paslaugų srityje
2.2.1.1. Pl÷toti informacineskonsultacines paslaugas verslui
2.2.1.3. Parengti verslo ir verslumo
skatinimo programą, pagrįstą viešosios
ir privačiosios partneryst÷s principu

Įsteigtas etatas verslo
informavimui ir konsultavimui
Parengta ir įgyvendinama verslumo
skatinimo programa

2012 Birštono
savivaldyb÷
2007 Birštono
savivaldyb÷

Iš viso:

0

250

20

Uždavinys 2.2.2. Sudaryti sąlygas tikslin÷ms verslo investicijoms
2.2.2.1. Parengti verslo investicijų
Parengtas verslo investicijų žem÷lapis
žem÷lapį, užtikrinantį naujų turistin÷s (rašytine ir interaktyvia e-forma), kuris
traukos žindinių formavimąsi Birštone tarnauja investicijų pritraukimo ir
bei gyvenamosios infrastruktūros pl÷trą savivaldyb÷s marketingo tikslams

2.2.2.2. Privataus gyvenamojo būsto
pl÷tra
Iš viso:

2007 Birštono
savivaldyb÷,
Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų skyrius,
Architektūros ir

urbanistikos
skyrius
Pastatyti privatūs gyvenamieji namai su 2007-2008 UAB „Gratus“
paslaugų objektais

12000

12000

12050

50

0

0

100

20

80

100

20

80

50

50

250

90

12000

Uždavinys 2.2.3. Integruoti kaimiškąsias vietoves į bendrą karališkosios kurortin÷s pl÷tros viziją
2.2.3.1. Parengti kaimo turizmo
pl÷tros skatinimo programą

2.2.3.2 . Parengti amatininkų veiklos
skatinimo ir r÷mimo programą

2.2.3.4. Parengti ekologinio
ūkininkavimo skatinimo planą

Parengta kaimo pl÷tros skatinimo
programa

2007-2012 Birštono
savivaldyb÷,
Žem÷s ūkio
skyrius, Birštono
seniūnas
Parengta amatininkų veiklos skatinimo ir 2007-2012 Birštono
r÷mimo programa
savivaldyb÷,
Žem÷s ūkio
skyrius, Birštono
seniūnas
Parengtas ekologinio ūkininkavimo
2008 Birštono
skatinimo planas
savivaldyb÷,
Žem÷s ūkio
skyrius, Birštono
seniūnas

Iš viso:

0

160

0

Uždavinys 3.1.1. Pl÷toti pagrindinius kurortinių paslaugų centrus, orientuotus į didesnę prid÷tinę vertę
3.1.1.1. Įrengti sveikatingumo ir
Įrengtas sveikatingumo ir turizmo
turizmo kompleksą VšĮ „Tulp÷s“
kompleksas VšĮ „Tulp÷s“ sanatorijoje
sanatorijoje: („Kurhauzo“, Baltosios
vilos , Gulb÷s , administracinio,
poliklinikos pastatų rekonstrukcija)

2007-2012 Birštono
savivaldyb÷, VšĮ
„Tulp÷“

8000

3.1.1.2. UAB „Versm÷s“ paslaugų
infrastruktūros pl÷tra
Iš viso:

2007-2009 UAB „Versm÷“

20000

Išpl÷sta UAB „Versm÷s“ paslaugų
infrastruktūra

3000

5000

20000

28000

0

3000

20000

5000
520

Uždavinys 3.1.2. Sukurti ir pl÷toti alternatyvius paslaugų centrus
3.1.2.1. Įrengti Birštono miesto
paplūdimių infrastruktūrą (taip pat ir
druskų)

Įrengta Birštono miesto paplūdimių
infrastruktūra, įrengta paplūdimio
tinklinio aikštel÷

2010-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų skyrius

2600

260

1820

3.1.2.2. Birštone įrengti apžvalgos
bokštą

Įrengtas apžvalgos bokštas

2010-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų skyrius

2500

250

2250

Priemon÷

3.1.2.3. Pritaikyti kultūros paveldo
objektus turizmui

Pasiekimo indikatorius

Sukurti nauji kultūros turizmo objektai,
sutvarkant piliakalnius ir pilkapius

3.1.2.4. Atkurti etnografinius Siponių Atkurti etnografiniai Siponių ir
ir Nemajūnų kaimus
Nemajūnų kaimai

3.1.2.5. Pl÷toti ryšius su užsienio
valstybių partneriais, dalijantis
patirtimi etnografinių kaimų pl÷tros
klausimais
3.1.2.6. Pritaikyti rekreacijai ir
turizmui gamtos išteklius

3.1.2.7. Įrengti hipoterapijos
infrastruktūrą

3.1.2.8. Atkurti karališkųjų pastatų
ansamblį Birštone

3.1.2.9. Birštono kurorto
skverų ir žaliųjų jungčių
sutvarkymas

Nuolat pl÷tojami bendradarbiavimo
ryšiai su užsienio valstybių partneriais
etnografinių kaimų pl÷tros klausimais

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

2011-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Ūkio ir
turto valdymo
skyrius
2010-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Ūkio ir
turto valdymo
skyrius
2007-2012 Birštono
savivaldyb÷s
administracija

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt
1220
122
1098

17000

17000

100

100

Turizmui pritaikytas centrinis ir Vytauto 2007-2009 Birštono
savivaldyb÷s
parkas, atidengti šaltiniai, rekonstruotas
administracija,
fontanas ir kiti gamtos objektai
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius, Ūkio ir
turto valdymo
skyrius,
Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų skyrius

2825

2825

Įrengtas žirgynas, jodin÷jimo maniežas ir 2010-2012 Birštono
jodin÷jimo trasos, pritaikytos
neįgaliesiems
savivaldyb÷s
administracija,
Ūkio ir turto
valdymo
skyrius,
Birštono
miesto
tvarkymo
tarnyba
Atkurtas karališkųjų pastatų ansamblis 2010-2012 Birštono
Birštone
savivaldyb÷s
administracija

2500

1250

1250

15000

250

14750

Sutvarkyti kurorto skverai ir
2008-2012Birštono
žaliosios jungtys, sukurta viešoji
savivaldyb÷s
poilsio infrastruktūra.
administracija,
Birštono
miesto
tvarkymo
tarnyba
2009-2010Birštono
Sukurtos sąlygos šeimoms su
savivaldyb÷s
vaikais naudotis kurorto
administracija
teikiamomis paslaugomis

400

60

2009-2012Birštono
savivaldyb÷s
administracija

8000

600

600

6800

52145

5717

600

12308

6800

680

3.1.2.10. Sukurti sąlygas
naudotis kurorto teikiamomis
paslaugomis šeimoms,
atvykstančioms kartu su vaikais
3.1.2.11. Gerinti
Rekonstruota / įrengta
bendruomeninę infrastruktūrą bendruomenin÷ sporto,
Birštono savivaldyb÷je
laisvalaikio, saugaus eismo
infrastruktūra, užtikrintas
centralizuotas vandens tiekimas
ir nuotekų šalinimas, renovuoti
viešieji pastatai, sutvarkyta
gyvenamoji aplinka
Iš viso:

340

Uždavinys 3.1.3. Pl÷sti aktyvaus turizmo infrastruktūrą
3.1.3.1. Išpl÷sti slidin÷jimo kalno
trasas Birštone

Išpl÷stos slidin÷jimo trasos ir pritaikytos 2008-2009 Birštono
ilgesniam sezonui
savivaldyb÷s
administracija,

6120

33520

Priemon÷

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

3.1.3.2. Rekonstruoti stadioną

Rekonstruotas stadionas

2007-2009

3.1.3.3. Laisvalaikio ir sporto centro
įrengimas

2008-2010
Pastatytas ir įrengtas miesto baseinas,
boulingo, krepšinio sporto sal÷s, išpl÷sti
ir atnaujinti teniso kortai

3.1.3.5. Įrengti žaidimo aikšteles
gyvenamuosiuose kvartaluose

Įrengtos žaidimo aikštel÷s
gyvenamuosiuose kvartaluose

3.1.3.6. Įrengti dviračių, riedučių ir
slidin÷jimo trasas Birštono
savivaldyb÷je

Įrengtos dviračių, riedučių ir slidin÷jimo 2007-2012
trasos, poilsiaviet÷s ir atokv÷pio vietos,
regyklos, informaciniai stendai ir
nuorodos

2008

Atsakinga
institucija

Birštono
miesto
tvarkymo
tarnyba, Ūkio
ir turto
valdymo
skyrius
Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Ūkio ir turto
valdymo skyrius
Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Birštono sporto
centras, Ūkio ir
turto valdymo
skyrius
Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Ūkio ir turto
valdymo skyrius
Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Ūkio ir turto
valdymo skyrius,
Birštono TIC

Iš viso:

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

3000

3000

15000

15000

100

100

1500

250

25900

Uždavinys 3.1.4. Sukurti naujo Karališkojo kurorto

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt

880

15900

2009-2012 Birštono
Sukurti
savivaldyb÷
„Karališko
kurorto“
paslaugų
objektai
(pastatyti nauji
viešbučiai,
pastatytas ir
įrengtas SPA pramogų
kompleksas,
teritoriją
aptarnaujantis
komercinis
kompleksas)
2008-2012 Birštono
3.1.4.2. Įrengti golfo
Įrengta golfo
savivaldyb÷
aikštyno
aikštyno
infrastruktūrą
infrastruktūra
3.1.4.3. Įrengti komplekso teritorijoje Įrengtos gatv÷s, automobilių parkavimo 2009-2010 Birštono
aikštel÷s ir inžinerin÷s komunikacijos
savivaldyb÷, Ūkio
gatves, automobilių parkavimo
ir turto valdymo
aikšteles ir inžinerines komunikacijas
skyrius,
Iš viso:

9120

0

150000

150000

15000

15000

30000

500

195000

500

15000

0

Uždavinys 3.1.5. Vykdyti efektyvų teritorijų planavimą

a. Parengti Birštono savivaldyb÷s
teritorijos mineralinio vandens ir
išteklių panaudojimo specialųjį planą
(12400ha)

250

paslaugų komplekso infrastruktūrą

3.1.4.1. Sukurti „Karališko kurorto“
paslaugų objektus

3.1.5.1. Parengti Birštono
savivaldyb÷s kaimiškosios teritorijos
bendrąjį planą (11044ha) ir atlikti
miesto teritorijos bendrojo plano
koregavimą
3.1.5.2. Parengti Birštono
savivaldyb÷s teritorijų specialiuosius
planus:

1000

2007-2008 Birštono
Parengtas Birštono savivaldyb÷s
savivaldyb÷,
kaimiškosios teritorijos bendrasis planas
Architektūros ir
ir atliktas miesto bendrojo plano
urbanistikos
koregavimas
skyrius
Parengti specialieji teritorijų planai
2007 Birštono
savivaldyb÷,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
Parengtas Birštono savivaldyb÷s
2007 Birštono
teritorijos mineralinio vandens ir išteklių
savivaldyb÷,
panaudojimo specialusis planas
Architektūros ir
(12400ha)
urbanistikos
skyrius

1230

1230

10

10

15000

14500

179500

Priemon÷

Pasiekimo indikatorius

b. Parengti dviračių ir slidin÷jimo trasų Parengti dviračių ir slidin÷jimo trasų
specialiuosius planus (12400 ha)
specialieji planai (12400 ha)

3.1.5.3. Parengti detaliuosius teritorijų Parengti detalieji teritorijų planai
planus savivaldyb÷je
savivaldyb÷je

3.1.5.4. Birštono savivaldyb÷s Sukurtas Birštono savivaldyb÷s
teritorijų planavimo dokumentų teritorijų planavimo dokumentų
ir inžinerinių tinklų duomenų ir inžinerinių tinklų GIS
banko GIS pagrindu sukūrimas duomenų bankas

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

2007 Birštono
savivaldyb÷,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
2007-2012 Birštono
savivaldyb÷,

2008-2012Birštono
savivaldyb÷s
administracija

Iš viso:

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt
55
55

1000

1000

1000

150

3295

2445

850

0

850

0

Uždavinys 3.2.1. Užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantį bei visuomen÷s poreikius tenkinantį vandens tiekimą,
bei nuotekų bei atvirų vandens
telkinių tvarkymą
3.2.1.1. Nuot÷kų valyklos ir siurblin÷s, Rekonstruoti ir išpl÷sti vandens tiekimo 2007-2008 Birštono
savivaldyb÷, UBA
vandenviet÷s ir vandens ruošyklos
ir nuot÷kų tinklai bei susijusi
Birštono
rekonstrukcijos ir vandentiekio tinklų infrastruktūra
vandentiekis, Ūkio
pl÷tra bei renovacija (Nemuno
ir turto valdymo
aukštupio vandentvarkos projekto I-as
skyrius
etapas)

3.2.1.2. Vandentiekio tinklų
įrengimas ir pl÷tra kaimo
vietov÷se

3.2.1.3. Gerinti Birštono
savivaldyb÷s viešųjų vandens
telkinių būklę

Įrengti ar išpl÷sti vandentiekio
2008-2012Birštono
tinklai kaimiškose teritorijose
savivaldyb÷s
(Siponyse, Būdose, Bučiūnuose,
administracija,
Gelažūnuose, Nemajūnuose,
UAB
Nečiūnuose ir kt.)
,,Birštono
vandentiekis"
Pagal aplinkosaugos
2009-2012Birštono
reikalavimus išvalyti ir sutvarkyti
savivaldyb÷s
Birštono savivaldyb÷s viešieji
administracija,
vandens telkiniai
Ūkio, turto ir
kaimo pl÷tros
skyrius

Iš viso:

20500

20500

10000

1500

8500

500

75

425

31000

1575

0

29425

0

Uždavinys 3.2.2. Pl÷toti viešąją inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą
3.2.2.1. Miesto gatvių Dariaus ir
Rekonstruotos ir nutiestos naujos miesto 2007-2012 Birštono
Gir÷no g., J.Basanavičiaus aikšt÷s,
gatv÷s
savivaldyb÷, Ūkio
Kęstučio, Algirdo, Nemuno, Birut÷s g.
ir turto valdymo
rekonstrukcija, naujų Lelijų g. –
skyrius
Jaunimo g. - B. Sruogos g. kvartalo
gatvių tiesimas
3.2.2.2. Sujungti Birštono miestą tiltu Pastatytas tiltas per Nemuną
2007-2012 Birštono
per Nemuną
savivaldyb÷, Ūkio
ir turto valdymo
skyrius
3.2.2.3. Birštono savivaldyb÷s
Žvyrkeliai padengti asfaltu
2007-2012 Birštono
žvyrkelius padengti asfaltu
savivaldyb÷, Ūkio
ir turto valdymo
skyrius
3.2.2.4. Atnaujinti Birštono žvyrkelių Atnaujintos
2007-2012 Birštono
dangas
savivaldyb÷, Ūkio
žvyrkelio
ir turto valdymo
dangos
3.2.2.5. Įrengti Alksniakiemio
2008-2010 Birštono
Įrengta
gyvenamojo kvartalo infrastruktūrą
savivaldyb÷, Ūkio
„Alksniakiemio“ gyvenamojo kvartalo
ir turto valdymo
infrastruktūra
3.2.2.6. Miesto Pušyno,
Sutvarkytos Pušyno, Žverinčiaus 2008-2012 Birštono

savivaldyb÷s
administracija
3.2.2.7. Birštono vienkiemio
Sutvarkytos Birštono vienkiemio 2008-2012 Birštono
gatvių tvarkymas
gatv÷s
savivaldyb÷s
administracija
3.2.2.8. Inžinerinių tinklų sodų Įrengti inžineriniai tinklai sodų 2008-2012 Birštono
savivaldyb÷s
bendrijose įrengimas
bendrijose
administracija

33000

18000

8000

28300

28300

6500

6500

1500

1500

7000

6000

3000

3000

5000

750

4250

5000

750

4250

2000

300

1700

Žverinčiaus gatvių tvarkymas gatv÷s

Iš viso:

87300

22800

44300

Uždavinys 3.2.3. Modernizuoti privačios ir viešosios infrastruktūros objektus
3.2.3.1. Birštono
gimnazijos
renovacija

Renovuota
Birštono
gimnazija

2007-2012 Birštono
savivaldyb÷,
Birštono
gimnazija,

6000

6000

20200

0

Priemon÷

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

3.2.3.2. Vaikų lopšelio-darželio
„Vytur÷lis“ rekonstravimas –
renovavimas

Renovuotas vaikų lopšelio – darželio
pastatas

2009-2010

3.2.3.3. Kultūros centro renovacija

Renovuotas kultūros centras

2007-2012

3.2.3.4. Birštono vienkiemio darželio- Renovuotas Birštono vienkiemio darželis- 2008-2009
mokykla
mokyklos renovacija

3.2.3.5. Socialinio būsto pl÷tra ir
renovacija

Renovuotas ir išpl÷stas socialinis būstas 2007-2012

Pakeisti nusid÷v÷ję šilumos tiekimo
3.2.3.6. Anksčiau nei 1982 metais
paklotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynai
vamzdynų pakeitimas Birštono mieste

2007-2012

Atsakinga
institucija

Ūkio ir turto
valdymo
skyrius
Birštono
savivaldyb÷,
Vaikų lopšelis –
darželis
„Vytur÷lis“, Ūkio,
turto ir kaimo
pl÷tros skyrius
Birštono
savivaldyb÷,
Birštono kultūros
centras, Ūkio ir
turto valdymo
skyrius,
Birštono
savivaldyb÷,
vienkiemio
darželis –
mokykla, Ūkio ir
turto valdymo
skyrius
Birštono
savivaldyb÷, Ūkio
ir turto valdymo
skyrius
UAB „Birštono
šiluma“

3.2.3.7. Kogeneracin÷ j÷gain÷s
įrengimas Birštono katilin÷je
3.2.3.8. Daugiabučių gyvenamųjų
namų modernizavimas
3.2.3.9. Aplinkos oro kokyb÷s
monitoringo sistemos įdiegimas
Birštono mieste

Įrengta kogregacin÷ j÷gain÷

2007-2012 UAB „Birštono
šiluma“
Atnaujinti daugiabučių gyvenamųjų
2007-2012 UAB „Birštono
namų šilumos mazgai
šiluma“
Įdiegta aplinkos oro kokyb÷s monitoringo 2007-2012 Birštono
sistema
savivaldyb÷,
Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų skyrius,
Ūkio ir turto
valdymo skyrius

3.2.3.10. Biokuro katilo ir
kondensacinio ekonomaizerio
įrengimas
3.2.3.11. Meno mokyklos
pastato renovacija

Įrengtas biokuro katilo ir
kondensacinis ekonomaizeris
Renovuotas meno mokyklos
pastatas

3.2.3.12. Birštono savivaldyb÷s Renovuotas Birštono
administracinio pastato
savivaldyb÷s administracinis
renovacija
pastatas
Iš viso:
2008 m. korektūra
2009 m. korektūra
2010 m. korektūra

2008-2012UAB
,,Birštono
šiluma"
2008-2012Birštono
savivaldyb÷s
administracija,
Meno mokykla
2008-2012Birštono
savivaldyb÷s
administracija

L÷šų
poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
Savivaldyb Nacionalini ES fondai, Privačios
o biudžeto kita
÷s l÷šos,
l÷šos,
l÷šos,
užsienio
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt valstybių
parama,
tūkst. Lt

3347

768

502

5529

100

5429

1000

6000

2077

1000

6000

3000

2700

300

5000

3500

1500

8000

1000

7000

700

700

5000

2500

3000

450

2250

2500

375

2125

49076

8693

19931

15852

2500

4300

