
PATVIRTINTA
Šiaulių regiono plėtros tarybos 
2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/5S-34
2015 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 51/5S-22
2015 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 51/5S-15
2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 51/5S-27
2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/5S-5
2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/5S-41
2013 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 51/5S-32
2013 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 51/5S-19
2013 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 51/5S-9
2012 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-72
2012 m.rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 51/5S-56
2012 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-27
2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/5S-100
2011 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 51/5S-82
2011 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 51/5VL-6(S)

2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. R-36
2009 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. R-6

Pradžia Pabaiga

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

1. Žemaičių gatvės atkarpos, 

aikštės šalia M. Mažvydo 

akligatvio ir Joniškio 

miesto parko pritaikymas 

gyventojų verslo 

poreikiams, kultūrinei 

veiklai, gyventojų 

laisvalaikiui

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - gerinti aikštės šalia M. Mažvydo akligatvio, 

jai priklausančios Žemaičių gatvės atkarpos ir Joniškio miesto 

parko infratstruktūrą, pritaikant viešąją erdvę gyventojų 

laisvalaikiui, kultūrinei veiklai ir verslo poreikiams.

Siektini rezultatai - įgyvendintas probleminės teritorijos 

kompleksinės plėtros projektas; įgyvendinant projektą sutvarkyta 

viešoji miesto erdvė.

865.298,73 76.349,90 76.349,88 1.017.998,51 2009-10 2012-09 2009-05

2. Kelmės miesto centrinės 

dalies pastatų 

rekonstravimas ir 

kompleksinis teritorijos 

sutvarkymas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - gerinti Kelmės miesto gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę.

Siektini rezultatai - subalansuota Kelmės rajono teritorijos 

raida, suformuota pilnavertė, sveika ir harmoninga gyvenamoji, 

darbo ir poilsio aplinka.

578.342,95 51.030,26 51.030,26 680.403,47 2009-01 2011-04 2009-06

Veiksmų programa

Prioritetas

Eilė

s nr.

Priemonė

ES fondų lėšos, 

Eur

Valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos, Eur

Pareiškėjo ir 

partnerio (-

ių) lėšos, Eur

Kiti lėšų 

šaltiniai, 

Eur

Paraiškos dėl 

projekto 

finansavimo 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai data

Iš viso,  Eur

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai
Numatoma projekto 

veiklų trukmė

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

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 

Projekto pavadinimas
Projekto aprašymas (nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini 

rezultatai)

2007-2013 METŲ ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. VP3-1.1-VRM-02-R-61

Projektinio pasiūlymo 

teikėjas/ Pareiškėjas

1
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3. Naujosios Akmenės 

senamiesčio 

gyvenamosios aplinkos 

sutvarkymas

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - didinti teritorinę socialinę sanglaudą, t y. 

Gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę.

Siektini rezultatai - įgyvendintas probleminės teritorijos 

kompleksinės plėtros projektas; įgyvendinant projektą sutvarkyta 

viešoji miesto erdvė.

894.823,95 78.955,05 78.955,06 1.052.734,06 2008-12 2012-01 2009-09

4. Joniškio miesto centrinės 

dalies (Žemaičių gatvės 

atkarpų) urbanistinė 

kompleksinė plėtra

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - gerinti Joniškio miesto gyvenamąją aplinką, 

plečiant viešąją erdvę gyventojų laisvalaikiui, kultūrinei veiklai ir 

verslo poreikiams (Žemaičių gatvės atkarpose).

Siektini rezultatai - įgyvendintas probleminės teritorijos 

kompleksinės plėtros projektas; įgyvendinant projektą bus 

padidintas Žemaičių gatvės atkarpoje, aikštėje šalia M. Mažvydo 

akligatvio ir Joniškio miesto parke sutvarkytos ir miestiečių bei 

svečių poreikiams pritaikytos aplinkos prieinamumas. Tam 

tikslui bus rekonstruota apšvietimo sistema, atnaujinti mažosios 

architektūros elementai, atnaujinta gatvės ir šaligatvių danga, 

apželdinta teritorija. Miesto viešoji erdvė bus dar labiau 

pritaikyta rajono gyventojų laisvalaikiui, kultūrinei veiklai bei 

verslo poreikiams.

547.065,77 48.270,51 48.270,52 643.606,80 2011-09 2012-11 2011-02

5. Kelmės miesto centrinės 

dalies teritorijos 

sutvarkymas (II etapas, A. 

Mackevičiaus g. kvartalas)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas  - gerinti Kelmės miesto gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę.

Siektini rezultatai - įgyvendintas probleminės teritorijos 

kompleksinės plėtros projektas; įgyvendinant projektą bus 

kompleksiškai sutvarkytas Kelmės m. A. Mackevičiaus g. 

kvartalas ir šalia jo esanti teritorija, suformuota pilnavertė, sveika 

ir harmoninga gyvenamoji, darbo ir poilsio aplinka.

1.674.949,27 147.789,58 147.789,70 1.970.528,55 2011-11 2013-12 2011-06

6. Joniškio miesto centrinės 

dalies kompleksiškas 

sutvarkymas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - didinti Joniškio miesto centrinės dalies 

gyvenamosios aplinkos patrauklumą, kuriant palankias sąlyga 

gyventojų poilsiui ir laisvalaikiui.

Siektini rezultatai: kompleksiškai sutvarkyta centrinė miesto 

viešoji erdvė bus pritaikyta rajono gyventojų laisvalaikiui, 

kultūrinei veiklai bei verslo poreikiams. Atnaujintų probleminių 

teritorijų miestų viešųjų erdvių projektų skaičius - 1; probleminių 

teritorijų miestų viešųjų erdvių projektų skaičius - 1.

769.701,04 67.914,79 67.914,81 905.530,64 2012-12 2015-09 2013-03-22

7. Naujosios Akmenės 

centrinės aikštės su 

prieigomis kompleksiškas 

sutvarkymas

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - didinti teritorinę socialinę sanglaudą.

Siektini rezultatai - įgyvendintas probleminės teritorijos 

kompleksinės plėtros projektas; įgyvendinant projektą bus 

pagerinta Naujosios Akmenės miesto gyvenamosios aplinkos 

infrastruktūra; sutvarkyta miesto viešoji erdvė bus patrauklesnė 

miesto ir rajono gyventojams bei miesto svečiams, didins miesto 

estetinį vaizdą, gerins miesto įvaizdį.

1.380.576,77 121.815,60 121.815,63 1.624.208,00 2012-12 2015-03 2013-04-01

8. Kelmės miesto centrinės 

dalies teritorijos 

sutvarkymas (III etapas, 

Raseinių g. kvartalas)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas  - gerinti Kelmės miesto gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę. 

Siektini rezultatai - kompleksiškai sutvarkyta 1 teritorija. 

Projekto įgyvendinimo metu bus kompleksiškai sutvarkyta 

Kelmės miesto Raseinių, B. Laucevičiaus ir šalia esančių gatvių 

kvartalo infrastruktūra, suformuota pilnavertė, sveika ir 

harmoninga gyvenamoji, darbo ir poilsio aplinka. 

631.940,45 55.759,45 55.759,46 743.459,36 2013-08 2015-08 2013-06-30

7.342.698,93 647.885,14 647.885,32 8.638.469,39Iš  viso:
2
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