
PATVIRTINTA

Šiaulių regiono plėtros tarybos

2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/5S-36

2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 51/5S-29

2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/5S-78

2012 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 51/5S-47

2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 51/5S-9

2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/5S-101

Pradžia Pabaiga

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

1. Patalpų pritaikymas 

socialiniam būstui 

(Vilniaus g. 47C)

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - padidinti Joniškio rajono 

savivaldybės socialinio būsto fondą rekonstruojant dalį 

negyvenamojo pastato (Vilniaus g. 47 C) ir pritaikant jį 

gy-venti nepasiturintiems asmenims, turintiems teisę į 

socialinį būstą. 

Siektini rezultatai: atlikti pastato (Vilniaus g. 47c) I 

aukšto dalies rekonstrukcijos darbus ir įrengti 1 

socialinį būstą, pritaikytą gyventi neįgaliam asmeniui 

arba šeimai auginančiai neįgalų asmenį; atlikti pastato 

(Vilniaus g. 47c) II aukšto rekonstrukcijos darbus ir 

įrengti 7 socialinius būstus, pritaikytus gyventi 7 

šeimoms (apgyvendinti iki 22 asmenų); parengti 

techninį projektą ir atlikti jo ekspertizę – 2 kompl.; 

atlikti techninę priežiūrą ir projekto vykdymo priežiūrą 

– 2 kompl.

81.214,21 14.331,93 95.546,14 2010-01 2011-07 2009-10-01

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

Eilės 

Nr.
Projekto pavadinimas

Projektinio pasiūlymo 

teikėjas/ Pareiškėjas

Priemonė

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai
Numatoma projekto 

veiklų trukmė

Veiksmų programa

Paraiškos dėl 

projekto finansavimo 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai data

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Projekto aprašymas (nurodomas pagrindinis tikslas ir 

siektini rezultatai)
Iš viso,  Eur

 EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 

Vaslstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos, Eur

Pareiškėjo ir 

partnerio (-ių) 

lėšos, Eur

Kiti lėšų 

šaltiniai, 

Eur

2011 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 51/5S-68

2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 51/5S-50

2011 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 51/5S-39

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

2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. R-71

2009 m. liepos 31 d.  sprendimu Nr. R-32

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

VP3-1.1-VRM-04-R  „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ 

2007-2013 METŲ ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS  NR. VP3-1.1-VRM-04-R-61

Prioritetas

ES fondų 

lėšos, Eur
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2. Bendrabučio patalpų 

Kelmės mieste 

rekonstravimas į 

socialinius būstus

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - padidinti Kelmės rajono 

savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų 

naudojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), 

turintiems teisę į socialinį būstą. 

Siektini rezultatai: sutvarkyti ir apšiltinti pastato 

stogą, pakeisti naujais pastato langus, pakeisti naujais 

pastato inžinerinius tinklus, pritaikyti pastatą asmenims 

su negalia bei dalį bendrabučio patalpų pertvarkyti į 14 

socialinių būstų. Tai padės sumažinti pastato priežiūros 

ir apšildymo išlaidas, pagerins gyventojų gyvenimo 

kokybę.

275.524,56 48.621,99 324.146,55 2009-08 2012-01 2009-10-31

3. Socialinių būstų 

įrengimas Akmenės 

mieste, pritaikant kitos 

paskirties pastatus

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - didinti savivaldybės socialinio būsto 

fondą, kuris būtų nuomojamas nepasiturintiems 

asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą. 

Siektini rezultatai: rekonstruoti Akmenės gimnazijos 

bendrabučio ir valgyklos pastatą (iki 760 kv. m), naujai 

įrengti 7 socialinius butus ir aprūpinti jais šeimas, 

turinčias teisę į socialinį būstą. Asmenų, gavusių 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis 

įrengtą būstą, preliminarus skaičius – 25.

163.357,20 28.827,76 192.184,96 2009-10 2011-04 2009-12-31

4. Socialinių būstų, 

esančių 

modernizuojamuose 

daugiabučiuose 

namuose  atnaujinimas

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie socialinio būsto sąlygų 

pagerinimo Akmenės rajone.

Siektini rezultatai: atnaujinti 27 socialinius būstus ir 

pagerinti gyvenimo sąlygas socialiniuose būstuose 

gyvenantiems asmenims, kurių preliminarus skaičius 51 

asmuo.

181.671,10 32.059,61 213.730,71

5. Socialinio būsto plėtra 

Kelmės mieste

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - padidinti Kelmės rajono 

savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų 

naudojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), 

turintiems teisę į socialinį būstą.

Siektini rezultatai: rekonstruoti valgyklos pastatą 

(apšiltinti pastatą, padidinti pastato aukštingumą iki 2 

aukštų, sutvarkyti pastato fasadą, įrengti naujus pastato 

inžinerinius tinklus) ir pritaikyti soc. būstui; įrengti 7 

socialinius būstus, 1 aukšte būstus pritaikyti asmenims 

su specialiaisiais poreikiais.

253.702,12 44.770,97 298.473,09 2012-11 2015-04 2012-09-30

Iš viso: 955.469,19 168.612,26 1.124.081,45
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