
PATVIRTINTA

Šiaulių regiono plėtros tarybos 

2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/5S-37

2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 51/5S-48

2015 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. 51/5S-9

2014 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 51/5S-23

2014 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 51/5S-22

2014 m. sausio 20  d. sprendimu Nr. 51/5S-2

2013 m. gruodžio 20  d. sprendimu Nr. 51/5S-79

2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 51/5S-62

2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 51/5S-54

2013 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 51/5S-47

2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/5S-42

2013 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 51/5S-25

2013 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 51/5S-11

2012 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-73

2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 51/5S-58

2012 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-28

2012 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-2

2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/5S-89

2011 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 51/5S-77

2011 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 51/5S-72

2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/5S-29

2011 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 51/5VL-11(S)

2010 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. R-80

Pradžia Pabaiga

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

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo 

Šiaulių regiono plėtros tarybai ir apibendrinimo Šiaulių regiono                                                

4 priedas

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

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

VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

Pareiškėjo ir 

partnerio(-ių) 

lėšos, Eur

Kiti lėšų 

šaltiniai, Eur

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 
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1. Kelmės rajono kaimo 

gyvenamųjų vietovių 

infrastruktūros 

kompleksiška plėtra

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – prisidėti prie sąlygų diversifikuoti Kelmės 

rajono kaimo vietovių gyventojų veiklą sudarymo, 

bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos 

gerinimo.

Siektini rezultatai – modernizuoti viešieji pastatai 5 

Kelmės rajono vietovėse ir pagerinta bendruomeninė 

infrastruktūra bei gyvenamoji aplinka. Rekonstravus 

pastatus bus įrengtas 1 gyventojų užimtumo centras ir 4 

viešieji pastatai pritaikyti gyventojų poreikiams. Tai 

paskatins minėtų kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojus 

užsiimti įvairia veikla.

778.263,30   68.670,22   68.670,35   915.603,87   2009-04 2012-08 2009-07-31

2. Akmenės miesto 

Stadiono gatvės 

daugiabučių namų 

kvartalo 

gyvenamosios 

aplinkos 

kompleksinis 

sutvarkymas

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti Akmenės miesto 

gyventojų veiklą ir gerinti vietos bendruomeninę 

infrastruktūrą.

Siektini rezultatai – kompleksiškai sutvarkyta Akmenės 

miesto Stadiono gatvės vienuolikos daugiabučių namų 

kvartalo bendruomeninė infrastruktūra bei gyvenamoji 

aplinka. Tvarkomos teritorijos plotas – 4 ha.

454.811,66   40.130,44   40.130,44   535.072,54   2009-01 2011-11 2009-09-31

3. Žagarės miesto 

aikštės rekonstrukcija

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gerinti Žagarės miesto aikštės infrastruktūrą, 

pritaikant viešąją erdvę gyventojų laisvalaikiui, kultūrinei 

veiklai ir verslo poreikiams. 

Siektini rezultatai – atnaujinta 1 Miesto aikštė 

(rekonstruota apšvietimo sistema, atnaujinta šaligatvių 

danga, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, atnaujinta 

mažosios architektūros elementų sistema).

992.289,46   87.554,95   163.638,56   1.243.482,97   2010-01 2014-11 2009-10-16

4. Radviliškio rajono 

savivaldybės 

Baisogalos miestelio 

centrinės aikštės 

rekonstrukcija

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – prisidėti prie prielaidų diversifikuoti gyventojų 

ūkinę veiklą Baisogalos miestelyje.

Siektini rezultatai – kaimo gyvenamoji vietovę, kurioje 

sutvarkyta viešoji aplinka - 1 vnt. 

278.931,79 24.611,64   24.611,61 328.155,04   2010-03 2014-08 2009-10-31

5. Radviliškio rajono 

savivaldybės Šiaulėnų 

miestelio centrinės 

aikštės rekonstrukcija

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gerinti bendruomeninę infrastruktūrą 

Radviliškio rajone. 

Siektini rezultatai – parengtas 1 techninis projektas 

Šiaulėnų aikštės rekonstrukcijai, rekonstruota ~7520 m² 

ploto Šiaulėnų aikštė (išasfaltuota automobilių stovėjimo 

aikštelė, išklota trinkelėmis aikštė, pakeisti šaligatvio 

bordiūrai, įrengti suoliukai ir elektros apšvietimo linija, 

užsėti gazonai, atlikta Šiaulėnų seniūnijos pastato bei 

kultūros namų pastato fasadų apdaila). Visų šių darbų 

rezultatas yra įrengta 1 laisvalaikio ir poilsio zona.

396.575,63 34.991,99   34.992,27 466.559,89   2009-09 2011-06 2009-10-31
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6. Radviliškio rajono 

savivaldybės 

Pakiršinio kaimo 

kultūros namų 

rekonstrukcija

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gerinti bendruomeninę infrastruktūrą 

Radviliškio rajone.

Siektini rezultatai – Pakiršinio kultūros namų pastato 

(plotas 545,84 m²) rekonstrukcija (pakeisti 46 langai, 40 

durų, pakeista 1 šiluminio mazgo įranga, pastato perimetru 

įrengiama nuogrinda, suremontuoti kaminai, atlikti vidaus 

remonto ir apdailos darbai, fasado apdaila, rekonstruotos 1 

šildymo ir 1 elektros sistemos, suremontuoti 1 lauko 

laiptai, sutvarkyta aplinka).

715.655,55 63.146,10   63.146,22 841.947,87   2010-01 2011-05 2009-12-31

7. Ramučių kaimo 

gyvenamosios 

aplinkos 

kompleksinis 

sutvarkymas

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti Ramučių kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti vietos bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai – pagerinta Ramučių kaimo 

gyvenamoji aplinka ir gyvenimo kokybė, kuri skatins 

alternatyvią veiklą kaime; įrengus dviračio taką su 

apšvietimu, atnaujinus privažiavimą prie sporto aikštelės 

bei sutvarkius teritoriją, bus sumažintas skirtumas tarp 

miesto ir kaimo.

154.633,94   13.644,19   13.644,17   181.922,30   2009-04 2011-10 2010-06-30

8. Gyvenamosios 

aplinkos gerinimas 

Gruzdžių miestelyje: 

miestelio aikštės 

rekonstrukcija

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę 

veiklą kaimo vietovėse. 

Siektini rezultatai – pagerinta ir išplėtota Gruzdžių 

miestelio gyvenamoji aplinka: rekonstruota Gruzdžių 

miestelio aikštė (sutvarkytos gatvių atkarpos, įrengtas 

gatvių apšvietimas, atnaujinta ir sutvarkyta pagrindinė 

aikštės dalis, įrengti ir atnaujinti pagrindiniai 

privažiuojamieji keliai link aikštės, sutvarkytos stovėjimo 

aikštelės, įrengti pėsčiųjų takai, sutvarkyta kita socialinė 

infrastruktūra, įskaitant jos pritaikymą neįgaliesiems, 

sutvarkyta vizualinė aplinka (rezultato rodiklis). 

Įgyvendintas kaimo bendruomeninės viešosios 

infrastruktūros plėtros projektas (produkto rodiklis).

525.759,64   46.390,56   46.390,56   618.540,76   2011-02-11 2014-01-31 2011-03-15

9. Gyvenamosios 

aplinkos ir 

bendruomeninės 

infrastruktūros 

gerinimas Kurtuvėnų 

miestelyje, sutvarkant 

gatves, apšvietimus, 

šaligatvius, pėsčiųjų 

ir dviračių takus, 

privažiuojamus 

kelius, fasadus, 

skverus

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę 

veiklą kaimo vietovėse.

Siektini rezultatai – pagerinta ir išplėtota Kurtuvėnų 

miestelio bendruomeninė ir gyvenamoji aplinka: 

rekonstruota Kurtuvėnų miestelio aikštė ir jos prieigos 

(sutvarkytos gatvių atkarpos, įrengtas gatvių apšvietimas, 

atnaujinta ir sutvarkyta pagrindinė aikštės dalis, įrengti ir 

atnaujinti pagrindiniai privažiuojamieji keliai link aikštės, 

įrengti pėčiųjų takai, sutvarkytos stovėjimo aikštelės, 

pritaikyta infrastruktūra neįgaliems, sutvarkyta aplinka).

394.329,59 34.793,78   34.793,79 463.917,16   2011-09-01 2014-01-31 2011-04-01

3



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

10. Radviliškio rajono 

Arimaičių ežero 

viešųjų erdvių plėtra, 

sukuriant naują 

viešąją poilsio 

infrastruktūrą

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – Arimaičių ežero viešųjų erdvių plėtra, sukuriant 

naują viešąją poilsio infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai – sukurti naują viešąją Arimaičių ežero 

poilsio, laisvalaikio, sporto infrastruktūrą. Projekto metu 

ketinama sukurti naują viešąją Arimaičių ežero poilsio, 

laisvalaikio, sporto infrastruktūrą.

124.038,65   10.944,57   10.944,57   145.927,79   2011-10 2013-03 2011-05-31

11. Radviliškio rajono 

savivaldybės 

Grinkiškio miestelio 

centrinės aikštės 

rekonstrukcija

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gerinti bendruomeninę infrastruktūrą 

Radviliškio rajone.

Siektini rezultatai – parengtas 1 techninis-darbo 

projektas Grinkiškio miestelio aikštės rekonstrukcijai;  

įrengta 1 laisvalaikio ir poilsio zona.

131.980,85   11.645,26   11.645,48   155.271,59   2011-10 2013-03 2011-05-31

12. Radviliškio rajono 

savivaldybės Šeduvos 

miesto kultūros namų 

rekonstrukcija

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gerinti bendruomeninę infrastruktūrą 

Radviliškio rajone. 

Siektini rezultatai – parengtas 1 techninis-darbo 

projektas Šeduvos miesto kultūros namų pastato, kurio 

plotas 656,48 m², rekonstrukcijai; rekonstruotas kultūros 

namų pastatas ir jo aplinka. Planuojama atlikti Šeduvos 

miesto kultūros namų pastato renovacija, kartu su 

privažiuojamųjų kelių ir šaligatvių bei lauko apšvietimo 

rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymu.

850.853,84   75.075,34   75.075,36   1.001.004,54   2011-05 2013-03 2011-05-31

13. Gyvenamosios 

aplinkos gerinimas 

Kelmės rajono kaimo 

vietovėse

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – siekti padidinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: 

sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir 

gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Kelmės rajono kaimo 

vietovėse. 

Siektini rezultatai – bus sutvarkyta 3 kaimo gyvenamųjų 

vietovių - Grinių kaimo, Kužių miestelio ir Šaukėnų 

miestelio - viešoji infrastruktūra ir aplinka. Projektas 

prisidės prie šių priemonės rodiklių pasiekimo: kaimo 

gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka 

projektų skaičius - 1 vnt.; kaimo integruotos 

bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusiios su 

verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros 

projektų skaičius - 1 vnt.

869.718,04   76.739,83   76.739,82   1.023.197,69   2012-01 2013-12 2011-09-30

14. Žagarės miesto 

aikštės prieinamumo 

didinimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gerinti Žagarės miesto aikštės prieinamumą ir 

labiau pritaikyti viešąją erdvę gyventojų poreikiams.

Siektini rezultatai – rekonstruotas Žagarės kultūros 

centro pastatas, sutvarkyta aplinka, įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė, įrengtas viešasis tualetas; įrengta vaikų 

žaidimo aikštelė, atnaujinta šaligatvių danga Miesto 

aikštės teritorijoje.

630.962,02   55.673,10   55.673,15   742.308,27   2009-12 2015-10 2011-11-15
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15. Pakruojo rajono 

kaimo gyvenamųjų 

vietovių 

infrastruktūros 

kompleksiška plėtra 

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę 

plėtojant Pakruojo rajono seniūnijų centrų bendruomeninę 

infrastruktūrą.

Siektini rezultatai – kompleksiškai sutvarkyti Linkuvos 

miestelio Vienybės aikštę (apie 742 kv. m ploto) ir 

viešąsias erdves (apie 3000 kv. m ploto) prie jos 

(rekonstruoti apšvietimą, atnaujinti želdinius, įrengti 

(atnaujinti) šaligatvius, stovėjimo aikšteles, 

privažiuojamuosius kelius).

262.360,56 23.149,46 63.614,54 349.124,56 2012-07 2014-06 2012-07-31

16. Pietinės Pakruojo 

dvaro sodybos dalies 

pastatų 

rekonstravimas ir 

kompleksinis 

teritorijos 

sutvarkymas, 

pritaikant visuomenės 

poreikiams

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, gerinant 

Pakruojo kaimo bendruomeninę infrastruktūrą bei 

sudarant sąlygas diversifikuoti Pakruojo kaimo gyventojų 

veiklą.                                                                                                       

Siektini rezultatai: rekonstruoti pietinėje Pakruojo dvaro 

sodybos dalyje esančius 3 pastatus (oficiną, kiaulidę, 

tvartą) bei arkadas, pakeisti 3 psatatų stogus, atnaujinti 

fasadus, atlikti oficinos pastato vidaus įrengimo darbus, 

įrengti apšvietimą (1 komplektas), rekonstruoti pietinėje 

Pakruojo dvaro sodybos dalyje esančią aikštę (1 vnt.).

753.689,59   66.502,02   66.502,01   886.693,62 2012-01 2015-01 2012-07-31

17. Bendruomeninės 

infrastruktūros 

gerinimas Gasčiūnų 

kaime

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Joniškio 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: gerinti 

kaimo bendruomeninę infrastruktūrą.

Siektini rezultatai – projektas prisidės prie šių priemonės 

stebėsenos rodiklių pasiekimo: kaimo gyvenamosios 

vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka, projektų 

skaičius – 1; kaimo integruotos bendruomeninės ir 

viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius 

– 1. 

161.472,37   14.247,57   32.234,83   207.954,77   2013-08-01 2015-07-01 2013-05-13

18. Pakruojo rajono 

kaimo gyvenamųjų 

vietovių 

infrastruktūros 

kompleksiška plėtra 

(II etapas)

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę 

plėtojant Pakruojo rajono seniūnijų centrų bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai – kompleksiškai sutvarkyti Pašvitinio 

ir Rozalimo miestelių bendruomeninę infrastruktūrą ir 

viešąsias erdves.

390.467,47 34.453,01 34.453,02 459.373,50   2013-02 2015-01 2013-05-31

19. Gyvenamosios 

aplinkos gerinimas 

Kelmės rajono kaimo 

vietovėse (II etapas)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – gyvenamosios aplinkos ir bendruomeninės 

infrastruktūros gerinimas Kelmės rajono Pašiaušės ir 

Dvarčiaus kaimuose. 

Siektini rezultatai – siekiama viešąsias erdves pritaikyti 

gyventojų poreikiams 2 Kelmės rajono kaimo 

gyvenamosiose vietovėse. Įgyvendinus projektą bus 

modernizuotas vienas viešasis pastatas, pagerinta 

bendruomeninė infrastruktūra, sutvarkyta Kelmės rajono 

kaimo gyvenamųjų vietovių gyvenamoji aplinka.

292.779,71   25.833,50   31.892,67   350.505,88   2012-09 2014-09 2013-06-28
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20. Gyvenamosios 

aplinkos ir 

bendruomeninės 

infrastruktūros 

gerinimas bei viešojo 

pastato 

modernizavimas 

Kužių miestelyje

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – sudaryti sąlygas ūkinės veiklos diversifikacijai 

kaimo vietovėje Šiaulių rajone.

Siektini rezultatai: 1. Kaimo gyvenamoji vietovė (Kužių 

miestelis), kurioje sutvarkytas 1 kompleksas, t. y 

modernizuotas viešasis pastatas, pritaikant jį 

bendruomenės poreikiams; sukurtos poilsio ir laisvalaikio 

zonos - įrengta vaikų žaidimo aikštelė ir poilsio zona 

suaugusiems; pagerinta gyvenamoji aplinka - įrengtas 

apšvietimas, mašinų stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takas, 

WC bei prekybos vietos amatininkams (rezultato rodiklis); 

2. Įgyvendintas Šiaulių rajono kaimo vietovių 

kompleksinis plėtros projektas ,,Gyvenamosios aplinkos ir 

bendruomeninės infrastruktūros gerinimas bei viešojo 

pastato modernizavimas Kužių miestelyje“ (produkto 

rodiklis). 

1.122.731,61   99.064,55   99.064,57   1.320.860,73   2012-09-14 2015-12-15 2013-06-28

21. Bendruomeninės 

infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos kompleksinė 

plėtra Akmenės ir 

Ventos miestuose

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracija

Tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti Akmenės ir 

Ventos miestų gyventojų veiklą ir gerinti vietos 

benruomeninę infrastruktūrą bei gyvenimo kokybę. 

Siektini rezultatai – projektu siekiama kompleksiškai 

sutvarkyti Akmenės ir Ventos miestų centrų 

bendruomeninę infrastruktūrą bei gyvenamąją aplinką. 

Bus pasiekti šie rodikliai: kaimo gyvenamosios vietovės, 

kuriose sutvarkyta viešoji aplinka, projektų skaičius - 1 

vnt.; kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius - 1 vnt.

865.589,51 76.375,55 96.373,12 1.038.338,18 2012-07 2015-07 2013-07-30

Iš viso: 11.147.894,78 983.637,63 1.144.231,11 13.275.763,52
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