
PATVIRTINTA

Šiaulių regiono plėtros tarybos 

2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/5S-33

2015 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 51/5S-42

2015 m. birželio 22 d. Nr. 51/5S-21

2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 51/5S-11

2014 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 51/5S-58

2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 51/5S-36

2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 51/5S-26

2014 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 51/5S-21

2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/5S-4

2014 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. 51/5S-1

2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 51/5S-73

2013 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. 51/5S-65

2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 51/5S-53

2013 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. 51/5S-50

2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/5S-39

2013 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 51/5S-17

2013 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 51/5S-7

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-71

2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 51/5S-65

2012 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 51/5S-45

2012 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-1

2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/5S-98

2011 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 51/5S-36

2011 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 51/5VL-9(S)

2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. R-54

2009 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. R-52

2009 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. R-11

Pradžia Pabaiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros 

Šiaulių r. savivaldybės 

teritorijoje plėtros 

specialiojo plano rengimas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą vandens tiekimo ir 

nuotekų  tvarkymo infratsruktūros Šiaulių rajone darnų 

vystymąsi bei racionalų šios srities teritorijos panaudojimą, 

atsižvegiant į teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.

Siektinas rezultatas - parengtas specialusis planas. 

27.465,03 4.846,77 32.311,80 2009-03 2011-01 2009-05-15

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Šiaulių regiono plėtros tarybai ir 

apibendrinimo Šiaulių regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos aprašo

4  priedas

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 

Projekto pavadinimas

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai

ES fondų 

lėšos, Eur

Vaslstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos, Eur

Pareiškėjo ir 

partnerio(-ių) 

lėšos, Eur

Kiti lėšų 

šaltiniai, 

Eur

Iš viso, Eur

Paraiškos dėl 

projekto 

finansavimo 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai data

2007-2013 METŲ ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. VP1-4.2-VRM-04-R-61 

Projektinio pasiūlymo 

teikėjas/ Pareiškėjas

Projekto aprašymas (nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini 

rezultatai)

Prioritetas

Numatoma projekto 

veiklų trukmė

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Veiksmų programa Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Eilės 

nr.

Priemonė VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ 
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2. Radviliškio rajono 

savivaldybės specialiojo 

vandentvarkos plano 

parengimas

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų 

vystymąsi racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą;                 

Siektinas rezultatas - parengtas Radviliškio r. savivaldybės 

specialusis vandentvarkos planas.

9.942,30 1.754,61 11.696,91 2009-05 2010-12 2009-05-31

3. Radviliškio rajono 

savivaldybės Baisogalos 

miestelio bendrojo plano 

parengimas

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų 

vystymąsi racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą;  

Siektinas rezultatas - parengtas Radviliškio r. savivaldybės 

Baisogalos miestelio bendrasis planas.

15.897,49 2.805,73 18.703,22 2009-05 2011-02 2009-05-31

4. Joniškio miesto bendrojo 

plano rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Joniškio miesto darnų 

vystymąsi ir racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą.  

Siektinas rezultatas - parengtas bendrasis planas (1 vnt.).

72.532,60 12.799,85 85.332,45 2010-01 2012-07 2009-05-31

5. Gruzdžių miestelio 

centrinės aikštės detalusis 

planas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Gruzdžių miestelio 

dalies centrinės aikštės darnų vystymąsi bei racionalų šios 

teritorijos panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Siektinas rezultatas - parengtas detalusis planas. 

4.284,96 756,17 5.041,13 2009-07 2010-10 2009-06-01

6. Kurtuvėnų miestelio 

centrinės aikštės detalusis 

planas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Kurtuvėnų miestelio 

dalies centrinės aikštės darnų vystymąsi bei racionalų šios 

teritorijos panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros 

ilgalaikius poreikius.

Siektinas rezultatas - parengtas detalusis planas. 

6.945,89 1.225,74 8.171,63 2009-07 2010-10 2009-06-15

7. Akmenės rajono 

savivaldybės teritorijų 

planavimo dokumentų 

rengimas

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius /Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Akmenės rajono 

savivaldybės konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų 

teritorijų., lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į 

rajono plėtros ilgalaikius poreikius. 

Siektini rezultatai - parengti detalieji planai (4 vnt.) ir 

specialusis planas (1 vnt.) 

47.445,69 8.372,77 55.818,46 2008-08 2011-11 2009-07-31

8. Pakruojo rajono  didžiųjų 

prekybos įmonių išdėstymo 

specialiojo plano rengimas

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Pakruojo rajono darnų 

vystymąsi beo racionalų rajono teritorijų, lėšų  ir kitų išteklių 

panaudojimą, atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius. 

Siektini rezultatai - parengtas specialusis planas. 

21.239,49 3.748,15 24.987,64 2008-11 2010-05 2009-07-31
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9. Vandenviečių teritorijų 

sanitarinės apsaugos zonų 

Šiaulių rajono savivaldybės 

teritorijoje specialusis 

planas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą vandenviečių teritorijų 

sanitarinių apsaugos zonų Šiaulių rajone darnų vystymąsi bei 

racionalų šios srities teritorijos panaudojimą, atsižvelgiant į 

teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius; Siektini rezultatai - 

parengtas specialusis planas. 

19.694,17 3.475,43 23.169,60 2009-12 2011-07 2009-08-01

10. Kuršėnų miesto bendrasis 

planas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Kuršėnų miesto darnų 

vystymąsi bei racionalų šios teritorijos panaudojimą, 

atsižvelgiant į teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.                    

Siektini rezultatai - parengtas bendrasis planas. 

48.939,99 8.636,47 57.576,46 2009-10 2011-06 2009-08-01

11. Pakruojo miesto teritorijos 

ribų patikslinimo plano 

rengimas

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Pakruojo rajono darnų 

vystymąsi beo racionalų rajono teritorijų, lėšų  ir kitų išteklių 

panaudojimą, atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius; 

Siektini rezultatai - parengtas Pakruojo miesto teritorijos ribų 

patikslinimo planas. 

23.386,77 4.127,08 27.513,85 2009-12 2011-09 2009-08-31

12. Pakruojo rajono vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano 

rengimas

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Pakruojo rajono darnų 

vystymąsi beo racionalų rajono teritorijų, lėšų  ir kitų išteklių 

panaudojimą, atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius; 

Siektini rezultatai - parengtas specialusis planas. 

22.505,46 3.971,55 26.477,01 2009-05 2010-12 2009-08-31

13. Užvenčio miesto, Girnikų ir 

Darčiaus kaimų bendrojo 

plano parengimas

Kelmės  rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - parengti Kelmės r. Užvenčio miesto, Girnikų 

kir Darčiaus kaimų bendrąjį planą.                     

Siektini rezultatai - parengtas Kelmės r. Užvenčio miesto, 

Girnikų k.ir Dvarčiaus kaimų  bendrasis planas.

17.347,78 3.061,39 20.409,17 2010-04 2012-07 2009-09-30

14. Akmenės rajono 

savivaldybės detaliųjų ir 

specialiųjų planų rengimas

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius /Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Akmenės rajono 

savivaldybės konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų 

teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į 

rajono plėtros ilgalaikius poreikius. 

Siektini rezultatai - parengti teritorijų planavimo dokumentai - 

detalieji ir specialieji planai. 

78.209,37 13.801,77 92.011,14 2010-05 2012-04 2010-02-28

15. Šiaulių rajono susisiekimo 

sistemos specialusis planas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - siekti užtikrinti  sėkmingą susisiekimo 

sistemos vystymąsi Šiaulių rajone.                  

Siektini rezultatai - parengtas teritorijų planavimo dokumentas 

- Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialusis planas (1 

vnt.). 

25.728,83 4.540,39 30.269,22 2010-06 2012-04 2010-03-01

16. Radviliškio rajono 

savivaldybės Šeduvos 

miesto bendrojo plano 

parengimas

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų 

vystymąsi racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.  

Siektinas rezultatas - parengtas Šeduvos miesto bendrojo 

plano projektas.

34.986,17 6.174,02 41.160,19 2010-09 2012-07 2010-03-31
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17. Radviliškio rajono 

savivaldybės atskirų 

teritorijų specialiųjų  ir 

detaliųjų planų rengimas

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų 

vystymąsi racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. 

Siektini rezultatai - parengti teritorijų planavimo dokumentai: 

Radviliškio r. savivaldybės kaimų administracinių ribų 

nustatymo specia-lusis planas (1 vnt.); Radviliškio miesto 

žemės sklypų prie daugiabučių gyve-namųjų namų nustatymo 

detalieji planai (8 vnt.); Šeduvos miesto žemės sklypų prie 

daugiabučių gyvenamųjų namų nustatymo detalieji planai (3 

vnt.). 

72.868,83 12.859,28 85.728,11 2010-08 2012-12 2010-03-31

18. Kelmės rajono savivaldybės 

teritorijos planavimo  

dokumentų parengimas 

Kelmės  rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - parengti Kelmės r. Kražių miestelio bendrąjį 

planą, sodų bendrijų „Kražantė“ ir „Statybininkas“ bei 

teritorijos tarp Žemaitės ir stoties gatvių Tytuvėnų m. teritorijų 

detaliuosius planus  ir Geležinkelio stočių gyvenamųjų vietovių 

pavadinimo ir teritorijų ribų keitimo specialųjį planą. 

Siektini rezultatai: Kelmės r. Kražių miestelio bendrasis 

planas, sodų bendrijų „Kražantė“ ir „Statybininkas“ bei 

teritorijos tarp Žemaitės ir stoties gatvių Tytuvėnų m. teritorijų 

detalieji planai ir Geležinkelio stočių  gyvenamųjų vietovių 

pavadinimo ir teritorijų ribų keitimo specialusis planas.

53.773,14 9.489,36 63.262,50 2010-06 2013-02 2010-03-31

19. Pakruojo miesto bendrojo 

plano rengimas

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Pakruojo miesto darnų 

vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą.       

Siektinas rezultatas - parengtas Pakruojo miesto bendrasis 

planas - 1 vnt. 

25.729,16 4.540,44 30.269,60 2010-10 2013-11 2010-06-30

20. Šilumos ūkio specialiojo 

plano rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos 

ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų 

ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis 

sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.  

Siektini rezultatai - parengtas Šilumos ūkio specialusis planas - 

1 vnt. 

12.809,70 2.260,76 15.070,46 2010-10 2012-10 2010-05-31

21. Paežerių tvenkinio 

rekreacinių zonų specialusis 

planas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą rekreacinių zonų 

Šiaulių rajone darnų vystymąsi bei racionalų šios teritorijos 

panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros ilgalaikius 

poreikius;                

Siektinas rezultatas - parengtas specialusis planas.

11.738,95 2.071,58 13.810,53 2010-10 2012-01 2010-06-01

22. Šiaulių miesto 

vandentvarkos specialiojo 

plano parengimas

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

miesto savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Šiaulių miesto 

vandentvarkos infrastruktūros plėtrą, atsižvelgiant į ilgalaikius 

poreikius;             

Siektinas rezultatas - parengtas Šiaulių miesto vandentvarkos 

specialusis planas. 

96.863,89 46.671,79 143.535,68 2007-09 2011-04 2010-10-31
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23. Kelmės rajono savivaldybės 

teritorijos planavimo 

dokumentų rengimas

Kelmės  rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas teritorijos plėtrai ir 

vystymuisi Kelmės rajone.

Siektini rezultatai: 2 bendrieji planai (Šaukėnų ir Liolių 

miestelių); 3 specialieji planai (Kelmės rajono vietinės reikšmės 

kelių ir vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo 

planai bei Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialiojo 

plano pakeitimas); 4 detalieji planai (sodų bendrijos „Vingis“, 

„Rasa“; gyvenamojo kvartalo Janonio g. Kelmės m.); 7 planai, 

prilyginti detaliojo teritorijų planavimo dokumentui). 

140.062,04 24.716,84 164.778,88 2011-09 2015-08 2011-01-14

24. Žagarės miesto bendrojo 

plano rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti darnų Žagarės miesto vystymąsį ir 

racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Siektinas rezultatas - parengtas Žagarės miesto bemdrasis 

planas (1 vnt.), kuris sukurs pagrindą teritorijos darniai plėtrai, 

nustatys sąlygas specialiesiems ir detaliesiems planams rengti.

28.935,07 5.106,20 34.041,27 2011-07 2014-01 2011-03-31

25. Joniškio ir Žagarės miestų 

teritorijų ribų patikslinimo 

specialiųjų planų rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Joniškio rajono savivaldybės 

teritorijod darnų vystymąsį ir racionalų teritorijos lėšų ir kitų 

išteklių naudojimą.

Siektini rezultatai: parengti specialieji planai - 2 vnt.

19.083,51 3.367,67 22.451,18 2011-10 2013-10 2011-04-30

26. Šiaulių rajono savivaldybės 

miestelių bendrųjų planų 

parengimas (Gruzdžių, 

Kurtuvėnų)

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - parengti miestelių teritorijų planavimo 

dokumentus erdvinės urbanistinės infrastruktūros plėtrai bei 

prisidėti prie darnaus ir racionalaus regiono vystymosi.

Siektini rezultatai: parengti planavimo dokumentai (2 vnt.): 

Gruzdžių miestelio bendrasis planas, Kurtuvėnų miestelio 

bendrasis planas.

29.012,94 5.119,93 34.132,87 2011-07 2012-12 2011-04-30

27. Šiaulių rajono savivaldybės 

miestelių bendrųjų planų 

parengimas (Kužių, 

Meškuičių, Kairių)

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - parengti miestelių teritorijų planavimo 

dokumentus erdvinės urbanistinės infrastruktūros plėtrai bei 

prisidėti prie darnaus ir racionalaus regiono vystymosi.

Siektini rezultatai - parengti planavimo dokumentai (3 vnt.): 

Kužių miestelio bendrasis planas, Meškuičių miestelio 

bendrasis planas, Kairių miestelio bendrasis planas.

70.953,63 12.521,23 83.474,86 2011-04 2013-04 2011-08-31

28. Pakruojo ir Linkuvos 

miestų teritorijose žemės 

sklypų suformavimas prie 

esamų daugiabučių namų

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Pakruojo ir Linkuvos 

teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų žemės panaudojimą 

atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius.

Siektini rezultatai - Pakruojo ir Linkuvos miestuose esamų 

daugiabučių gyvenamųjų namų naudojamų žemės sklypų 

suformavimo planai - 119 vnt.

30.035,93 5.300,45 35.336,38 2012-02 2015-05 2011-10-31
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29. Radviliškio miesto sodų 

bendrijų teritorijų 

konversijos į gyvenamąsias 

teritorijas detaliųjų planų 

rengimas

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų 

vystymąsį, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Siektini rezultatai: Radviliškio miesto sodų bendrijų 

„Vyturėlis“, „Bitutė“, „Ąžuolas“, „Dobilas“, „Obelėlė“, 

„Ramunė“ teritorijų konversijos į gyvenamąsias vietoves 

detalieji planai. Detalieji planai - 6 vnt.

40.860,25 7.210,67 48.070,92 2012-01 2013-10 2011-10-31

30. Pakruojo rajono 

savivaldybės teritorijoje 

esančių seniūnijų ir kaimų 

gyvenamųjų vietovių ribų 

nustatymo specialiojo plano 

parengimas

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Pakruojo rajono 

teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų 

išteklių panaudojimą atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius 

poreikius.

Siektini rezultatai: Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje 

esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo 

specialųjį planas - 1 vnt.; 354 gyvenamųjų vietovių ribų 

nustatymo arba pakeitimo planai.

77.740,10 13.728,37 91.468,47 2011-10 2013-05 2011-10-31

31. Radviliškio ir Šeduvos 

miestų atskirų teritorijų 

detaliųjų ir specialiųjų 

planų rengimas

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų 

vystymąsį, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Siektini rezultatai: Radviliškio miesto kapinių išplėtimo 

detalusis planas; Šeduvos miesto kapinių išplėtimo detalusis 

planas; Radviliškio miesto rytinės dalies II rajono išplanavimo 

detalusis planas; Radviliškio miesto lietaus nuotekų tinklų 

infrastruktūros plėtros specialusis planas; Radviliškio miesto 

teritorijos administracinių ribų tikslinimo specialusis planas. 

Detalieji planai - 3 vnt., specialieji planai - 2 vnt.

90.363,00 15.946,41 106.309,41 2011-06 2013-04 2011-10-31

32. Teritorijų planavimo 

dokumentų rengimas 

Pakruojo rajono 

savivaldybėje

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Pakruojo rajono 

savivaldybės konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų 

teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į 

rajono plėtros ilgalaikius poreikius.

Siektini rezultatai: parengti teritorijų planavimo dokumentai - 

16 detaliųjų planų.

20.625,90 3.639,87 24.265,77 2011-11 2013-11 2011-11-30

33. Pakruojo rajono 

savivaldybės teritorijos 

dalių šilumos ūkio 

specialiojo plano keitimas

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Pakruojo rajono 

savivaldybės teritorijos dalių šilumos ūkio darnų vystymąsi bei 

racionalų teritrijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius.

Siektinas rezultatas - parengtas Pakruojo rajono savivaldybės 

teritorijos dalių šilumos ūkio specialiojo plano keitimas (1 

specialusis planas).

13.648,44 2.408,57 16.057,01 2011-11 2013-06 2011-11-30

34. Teritorijų planavimo 

dokumentų rengimas 

Akmenės rajono 

savivaldybėje

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius /Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Akmenės rajono 

savivaldybės konkrečių teritorijų darnų vystymąsį bei racionalų 

teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į 

rajono plėtros ilgalaikiuss poreikius.

Siektini rezultatai - parengti teritorijų planavimo dokumentai 

(8 detalieji ir 3 specialieji planai).

94.401,51 16.659,08 111.060,59 2011-04 2013-12 2011-12
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35. Joniškio rajono 

savivaldybės seniūnijų, 

kaimų gyvenamųjų vietovių 

ribų nustatymo specialiojo 

plano rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Joniškio rajono 

savivaldybės kaimų gyvenamųjų vietovių darnų vystymąsį, 

racionaliai vystyti socialinę aplinką ir tvarkyti nekilnojamojo 

turto registrą.

Siektini rezultatai - parengtas specialusis planas (1 vnt.).

21.154,32 3.733,15 24.887,47 2012-05 2014-05 2012-01-31

36. Šiaulių rajono savivaldybės 

šilumos ūkio specialusis 

planas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Šiaulių rajono savivaldybės 

šilumos ūkio darnų vystymąsi bei racionalų lėšų panaudojimą. 

Siektinas rezultatas - parengtas Šiaulių rajono šilumos ūkio 

specialusis planas  (1 vnt.).

33.400,62 5.894,24 39.294,86 2012-01 2013-06 2012-02-20

37. Šiaulių rajono miestelių ir 

kaimų bendrųjų planų 

rengimas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas -užtikrinti darnų Šiaulių rajono miestelių ir 

kaimų vystymąsi bei racionalų išteklių panaudojimą.

Siektini rezultatai: Bazilionų miestelio bendrasis planas (1 

vnt.); Šakynos miestelio bendrasis planas (1 vnt.); Aukštelkės 

kaimo bendrasis planas (1 vnt.); Bubių kaimo bendrasis planas 

(1 vnt.).

50.164,34 8.852,55 59.016,89 2012-01 2015-09 2012-02-29

38. Šiaulių miesto išorinės 

vaizdinės reklamos 

specialiojo plano 

parengimas

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

miesto savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - pagerinti Šiaulių miesto urbanistinį 

architektūrinį įvaizdį, atsižvelgiant į ilgalaikius poreikius. 

Siektini rezultatai - parengtas ir patvirtintas Šiaulių miesto 

išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas.

31.420,14 5.544,73 36.964,87 2012-07 2014-08 2012-03

39. Žemės sklypų suformavimo 

prie daugiabučių namų 

Joniškio mieste detaliųjų 

planų rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Joniškio rajono savivaldybės darnų 

vystymąsį bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą.

Siektini rezultatai - parengti žemės sklypų suformavimo prie 

daugiabučių namų Joniškio mieste detalieji planai (8 vnt.).

19.447,98 3.432,00 22.879,98 2012-10 2014-10 2012-04-30

40. Detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentų 

parengimas 

Kelmės  rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti darnų Kelmės rajono gyvenamųjų 

vietovių vystymąsi bei racionalų išteklių panaudojimą. 

Siektini rezultatai - parengti 11 detaliojo teritorijų planavimo 

dokumentai: 9 planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo 

dokumentui ir 2 detalieji planai. 

12.640,78 2.230,73 14.871,51 2012-09 2015-12 2012-05

41. Kelmės rajono savivaldybės 

gyvenamųjų vietovių 

teritorijų ribų nustatymo 

plano parengimas

Kelmės  rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti darnų Kelmės rajono gyvenamųjų 

vietovių vystymąsį bei racionalų išteklių panaudojimą.

Siektinas rezultatas - parengtas Kelmės rajono savivaldybės 

gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas.

29.919,95 5.280,00 35.199,95 2012-05 2013-11 2012-05-31

42. Radviliškio rajono 

savivaldybės šilumos ūkio 

specialiojo plano 

parengimas

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų 

vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Siektinas rezultatas - parengtas Radviliškio rajono 

savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (1 vnt.).

13.672,42 2.412,78 16.085,20 2012-11 2014-04 2012-09-28
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43. Raudėnų kaimo centrinės 

aikštės detaliojo plano ir 

Kairių ežero vandens 

juostos ir žaliosios jungties 

nustatymo specialiojo plano 

parengimas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti darnų Šiaulių rajono kaimų 

vystymąsi bei racionalų išteklių panaudojimą. 

Siektini rezultatai - parengti teritorijų planavimo dokumentai 

(2 vnt.): Raudėnų kaimo centrinės aikštės detalusis planas, 

Kairių ežero vandens apsaugos juostos ir žaliosios jungties 

nustatymo specialusis planas. 

18.761,62 3.310,89 22.072,51 2012-09 2015-02 2013-12

44. Zoknių gyvenamojo rajono 

Šiauliuose detaliojo plano 

parengimas

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

miesto savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Šiaulių miesto Zoknių 

gyvenamojo rajono darnų vystymąsi, atsižvelgiant į ilgalaikius 

poreikius.

Siektini rezultatai - parengtas Zoknių gyvenamojo rajono 

Šiauliuose detalusis planas. 

40.294,87 7.110,86 47.405,73 2012-10 2013-12 2012-10-31

45. Energijos rūšies parinkimo 

ir naudojimo Šiaulių mieste 

specialiojo plano ir 

reglamento atnaujinimas

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

miesto savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti darnų Šiaulių miesto šilumos ūkio 

modernizavimą bei plėtrą, atsižvelgiant į ilgalaikius poreikius.

Siektini rezultatai - atnaujintas Energijos rūšies parinkimo ir 

naudojimo Šiaulių mieste specialusis planas ir reglamentas.

41.371,78 7.300,90 48.672,68 2012-10 2013-12 2012-10-31

46. Žagarės miesto vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros 

planavimo dokumentų 

rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Žagarės miesto darnų vystymąsi 

bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. 

Siektini rezultatai: parengtas specialusis planas - 1 vnt.; 

parengtas detalusis planas - 1 vnt.

4.771,12 841,97 5.613,09 2013-04 2014-12 2013-01-07

47. Joniškio ir Žagarės miestų 

paviršinių (lietaus) nuotekų 

tvarkymo specialiųjų planų 

rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Joniškio ir Žagarės miestų darnų 

vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą. 

Siektini rezultatai - parengtas specialusis planas (2 vnt.).

9.712,61 1.714,01 11.426,62 2013-04 2014-10 2013-01-07

48. Joniškio miesto teritorijos 

tarp Žiemgalių ir Viestarto 

gatvių detaliojo plano 

rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą ir darnų Joniškio miesto 

vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius 

poreikius. 

Siektinas rezultatas - parengtas Joniškio miesto teritorijos tarp 

Žiemgalių ir Viestarto gatvių detalusis planas - 1 vnt.

4.633,39 817,65 5.451,04 2013-04 2014-06 2013-01-07

49. Žemės sklypų suformavimo 

prie daugiabučių 

gyvenamųjų namų Kuršėnų 

mieste detalusis planas, 

Šiaulių rajono Drąsučių ir 

Varputėnų kaimų bendrųjų 

planų parengimas

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Šiaulių rajono 

konkrečių  teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, 

lėšų ir kitų išteklių panaudojimą atsižvelgiant į rajono plėtros 

ilgalaikius poreikius.

Siektini rezultatai - parengti teritorijų planavimo dokumentai 

(3 vnt.): „Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių 

gyvenamųjų namų Kuršėnų mieste detalusis planas“; „Šiaulių 

rajono Drąsučių kaimo bendrasis planas“; „Šiaulių rajono 

Varputėnų kaimo bendrasis planas“.

40.464,93 7.140,88 47.605,81 2013-06 2014-09 2013-02-28
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50. Pakruojo rajono 

savivaldybės Žeimelio 

miestelio kapinių išplėtimo 

detaliojo plano parengimas

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti darnų Žeimelio miestelio 

vystymąsi, racionalų planuojamos kapinių teritorijos, lėšų ir 

kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į rajono plėtros 

ilgalaikius poreikius.

Siektini rezultatai - numatoma parengti Pakruojo rajono 

savivaldybės Žeimelio miestelio kapinių išplėtimo detalųjį 

planą  (įgyvendinus projektą bus parengtas detalusis planas - 1 

vnt.).

2.132,83 376,37 2.509,20 2013-03 2014-10 2013-03-30

51. Specialiųjų planų rengimas 

Akmenės rajono 

savivaldybėje

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius /Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas -  užtikrinti sistemingą Akmenės rajono 

savivaldybės konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų  

teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į 

rajono plėtros ilagalaikius poreikius.

Siektini rezultatai - parengti teritorijų planavimo dokumentai: 

6 specialieji planai ir 1 vnt. teritorijos administracinių vienetų ir 

gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas.

89.574,21 15.807,22 105.381,43 2013-01 2015-09 2013-04-01

52. Transporto organizavimo 

Šiaulių mieste specialiojo 

plano parengimas 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

miesto savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti transporto infrastruktūros plėtrą 

Šiaulių mieste, atsižvelgiant į ilgalaikius poreikius.

Siektinas rezultatas - parengtas transporto organizavimo 

Šiaulių mieste specialusis planas. 

117.592,50 20.751,63 138.344,13 2013-06 2015-11 2013-05-20

53. Detaliųjų planų rengimas 

Joniškio rajone ir mieste

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti Joniškio rajono ir miesto darnų 

vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą.

Siektinas rezultatas - parengti detalieji planai (5 vnt.).

7.664,00 1.352,47 9.016,47 2013-11 2015-02 2013-07-30

54. Joniškio miesto želdynų 

sistemos plėtojimo ir 

tvarkymo specialiojo plano 

rengimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - gerinti ir  užtikrinti Joniškio miesto darnų 

vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą

Siektinas rezultatas - parengtas specialusis planas (1 vnt.). 

6.436,87 1.135,91 7.572,78 2013-11 2015-01 2013-07-30

Iš viso: 2.001.289,26 382.757,33 2.384.046,59
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