
 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų  
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos 
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų 
rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir 
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir 
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo 
taisyklių, taikomų  nuo 2019 metų pateiktoms 
paraiškoms 
3 priedas 

 
REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS ŠIAULIŲ APSKRITIES SKYRIUS 
 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 
„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

ŠIAULIŲ  REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS 
  

 
PATVIRTINTA ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

2020 M. VASARIO 18 D.  SPRENDIMU NR. 51/5S-13 
 

Nr. I. Projektai  
(projektai, nurodant jų pavadinimą ir projektinio pasiūlymo registracijos kodą, išdėstomi 

pirmumo tvarka, pagal balų skaičių nuo daugiausiai balų gavusio projekto iki mažiausiai balų 

(bet ne mažiau kaip mažiausią privalomą balų skaičių) 
1. Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Joniškio rajono kaimo vietovėse, 

registracijos Nr. 51PP5-54  

2. Pakruojo r. savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo kultūros namų atnaujinimas, 
registracijos Nr. 51PP-52 

3. Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Akmenės rajono kaimo vietovėse, 
registracijos Nr. 51PP5-50 

4.  Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse 
(Blauzdžiūnų k., Jakiškių k., Jankūnų k.), registracijos Nr. 51PP5-51 

II. Informacija apie projektus  
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą 

eiliškumą) 
1.  

1.  Pareiškėjo pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, 

namo Nr., pašto indeksas, 
vietovė) 

Livonijos g. 4, 84124 Joniškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 426) 69 140 
El. pašto adresas savivaldybe@joniskis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal 

juridinio asmens 

pažymėjimą) 

288712070 

3. Projekto pavadinimas Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Joniškio 
rajono kaimo vietovėse 

4. Priemonės veiklos srities 
kodas 

⌧ 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 
infrastruktūrą“ 
□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 
kraštovaizdį“ 
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5. Projekto įgyvendinimo 
vietovė 

Šiaulių apskritis, Joniškio rajono savivaldybė: 
Joniškio seniūnija, Jakiškių kaimas, Maironių kaimas; 
Žagarės seniūnija, Minčaičių kaimas; 
Gaižaičių seniūnija, Gaižaičių kaimas; 
Gataučių seniūnija, Gataučių kaimas; 
Kepalių seniūnija, Šlapakių kaimas; 
Kriukų seniūnija, Kriukų miestelis; 
Rūdiškių seniūnija, Stanelių kaimas; 
Satkūnų seniūnija, Milvydžių kaimas; 
Saugėlaukio seniūnija, Bariūnų kaimas; 
Skaistgirio seniūnija, Ramoškių kaimas. 

6. Numatoma projekto 
trukmė 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai/mėnesiai) 

 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai/mėnesiai) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 

2020 m. birželio mėn. 2021m. spalio mėn. 16 mėn.  
7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 
terminas  

2020 m.  (pagal LR žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų 

pateikimo grafiką) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 
projekto vertė 

iš viso  
 

Projektui 
numatomas 

skirti 
finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto 

lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

Privačios 
lėšos 

167 187,94 133 750,35   33 437,59   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 
 
Padidinti gatvių 
apšvietimo 
paslaugos 
kokybę ir 
efektyvumą 
Joniškio rajono 
kaimo vietovėse. 
 
 
 

1. Susidėvėjusių 
apšvietimo sistemos dalių 
keitimas Jakiškių kaime   
2. Susidėvėjusių 
apšvietimo sistemos dalių 
keitimas Maironių kaime   
3. Naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Minčaičių kaime  
4. Susidėvėjusių 
apšvietimo sistemos dalių 
keitimas ir naujos 
apšvietimo linijos 
įrengimas Gaižaičių kaime 
5. Susidėvėjusių 
apšvietimo sistemos dalių 
keitimas Gataučių kaime 
6. Naujos apšvietimo 

Projekto metu planuojami 
pasiekti rezultatai: 

- pakeisti 34 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus 
Jakiškių kaime; 
- pakeisti 23 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus 
Maironių kaime; 
- įrengti 400 m naujos 
apšvietimo linijos su 9 vnt. 
LED šviestuvų Minčaičių 
kaime; 
- pakeisti 5 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus 
ir įrengti naują 100 m 
apšvietimo liniją su 
papildomu 1 vnt. LED 
šviestuvu Gaižaičių kaime; 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius, 
planuojamų sutvarkyti 
objektų skaičius: 
pakeistų šviestuvų 
skaičius – 195, įrengta 
naujos apšvietimo 
linijos – 3880 m.; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius 
– 1872 gyventojai; 
3. Regioninio 
planavimo būdu 
įgyvendintų mažos 
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infrastruktūros įrengimas 
Šlapakių kaime 
7. Naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Kriukų miestelyje   
8. Naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Stanelių kaime   
9. Susidėvėjusių 
apšvietimo sistemos dalių 
keitimas ir naujos 
apšvietimo linijos 
įrengimas Milvydžių 
kaime   
10. Naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Bariūnų kaime   
11. Naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Ramoškių kaime   
12. Projekto viešinimas 
 

- pakeisti 32 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus 
ir atnaujinti 200 m 
apšvietimo linijos Gataučių 
kaime; 
- įrengti 1000 m naują 
apšvietimo liniją su 23 vnt. 
LED šviestuvų Šlapakių 
kaime; 
- įrengti 500 m naujos 
apšvietimo linijos su 11 
vnt. LED šviestuvų Kriukų 
miestelyje; 
- įrengti 250 m naujos 
apšvietimo linijos su 5 vnt. 
LED šviestuvų Stanelių 
kaime; 
- pakeisti 20 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus 
ir įrengti 4 papildomas 
atramas su LED šviestuvais 
Milvydžių kaime; 
- įrengti naują 570 m 
apšvietimo liniją su 14 vnt. 
LED šviestuvų Bariūnų 
kaime; 
- įrengti naują 860 m 
apšvietimo liniją su 14 vnt. 
LED šviestuvų Ramoškių 
kaime. 

apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

2.  
1. Pareiškėjo pavadinimas Pakruojo rajono savivaldybės administracija 
2. 
 

Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, 
namo Nr., pašto 
indeksas, vietovė) 

Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis 

Telefono (-ų) Nr. 8 (421) 69090 
El. pašto adresas savivaldybe@pakruojis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal 

juridinio asmens 

pažymėjimą) 

 288733050 

3.  Projekto pavadinimas Pakruojo r. savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo 
kultūros namų atnaujinimas 

4.  Priemonės veiklos srities 
kodas 

⌧ 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 
infrastruktūrą“ 
□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 
kraštovaizdį“ 

5.  Projekto įgyvendinimo 
vietovė 

Šiaulių apskritis, Pakruojo rajono savivaldybė, Pašvitinio seniūnija, 
Pamūšio kaimas 

6.  Numatoma projekto 
trukmė 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai/mėnesiai) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai/mėnesiai) 

Preliminari 
projekto trukmė 

(mėnesiais) 
2020 m. rugsėjo mėn. 2022 m. rugsėjo mėn.  24 mėn.  

7. Paraiškos finansuoti 
projektą pateikimo 
terminas 
 

2020 m.  (pagal LR žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų 

pateikimo grafiką) 
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8.  Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 
projekto vertė iš 

viso 
 

Projektui 
numatomas 

skirti 
finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 
lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

Privačios 
lėšos 

250 000,00 200 000,00   50 000,00   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 
Didinti gyventojų 
poreikius tenkinančių 
paslaugų 
prieinamumą 
Pamūšio kaime, 
atnaujinant ir 
bendruomenių 
poreikiams pritaikant 
viešąją infrastruktūrą. 
 
 

1. Patalpų, esančių 
Mokyklos g. 21, 
Pamūšio k., Pašvitinio 
sen. kapitalinis 
remontas.  
2. Projekto viešinimas. 
 

Projektu siekiama atnaujinti 
ir pritaikyti Pamūšio kultūros 
namų patalpas, esančias 
Mokyklos g. 21, Pamūšio k., 
Pašvitinio sen., 
bendruomenės reikmėms, 
tokiu būdu užtikrinant 
subalansuotą teritorinę 
kaimo ekonomikos ir 
bendruomenės plėtrą, 
gerinant paslaugų 
prieinamumą ir plėtojant 
paslaugų infrastruktūrą 
Pamūšio kaime. 
Atlikti kapitalinio remonto 
darbai (stogo įrengimas, 
vidaus apdailos darbai, 
įrengtos nuotekų sistemos, 
grindų danga, sutvarkyti 
sanitariniai mazgai, naujos 
durys) suteiks galimybę 
nusidėvėjusias kultūros 
namų patalpas pritaikyti 
Pamūšio kaimo 
bendruomenės veikloms. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos 
į mažos apimties 
infrastruktūrą, 
skaičius – 1;  
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, 
skaičius – 296 
gyventojai; 
3. Regioninio 
planavimo būdu 
įgyvendintų mažos 
apimties 
infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

3.  
1. Pareiškėjo pavadinimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, 

namo Nr., pašto 
indeksas, vietovė) 

L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji 
Akmenė 

Telefono (-ų) Nr. (8 425) 57133 
El. pašto adresas info@akmene.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal 

juridinio asmens 

pažymėjimą) 

188719391 

3. Projekto pavadinimas Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Akmenės 
rajono kaimo vietovėse 
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4. Priemonės veiklos srities 
kodas 

⌧ 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 
infrastruktūrą“ 
□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 
kraštovaizdį“ 

5. Projekto įgyvendinimo 
vietovė 

Dabikinės k., Akmenės III k. (Akmenės sen.), Kruopių mstl., 
Šapnagių k. (Kruopių sen.), Pelkelės k. (Papilės sen.), Žerkščių k. 
(Ventos sen.), Menčių k., Klykolių k. (Naujosios Akmenės 
kaimiškoji sen.), Akmenės rajonas 

6. Numatoma projekto 
trukmė 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai/mėnesiai) 

 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai/mėnesiai) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 

2020 m. gruodžio 
mėn. 

2022 m. gruodžio 
mėn. 

24 mėn.  

7. Paraiškos finansuoti 
projektą pateikimo 
terminas 

2020 m.  (pagal LR žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų 

pateikimo grafiką) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 
projekto vertė 

iš viso 
 

Projektui 
numatomas skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybė
s biudžeto 

lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

Privačios 
lėšos 

250 000,00 170 000,00 30 000,00  50 000,00   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 
Užtikrinti kaimo 
vietovių modernios 
viešosios ir energetinės 
infrastruktūros plėtrą, 
atnaujinant esamą ir 
įrengiant naują 
apšvietimo inžinerinių 
tinklų sistemą Akmenės 
rajono kaimo vietovėse, 
siekiant pagerinti 
apšvietimo paslaugos 
bei gyventojų 
gyvenimo kokybę 
socialinėje, kultūrinėje 
ir ekonominėje srityse. 
 
 

Apšvietimo linijų bei 
šviestuvų įrengimas 
ir atnaujinimas 
Akmenės rajono 
kaimo vietovėse 

1) įrengta ir atnaujinta 
1000 m apšvietimo linijų ir 
29 LED šviestuvai Dabikinės 
kaime (Akmenės seniūnija); 
2) pakeista 37 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus 
Akmenės III  kaime 
(Akmenės seniūnija); 
3) įrengta ir atnaujinta 
2010 m apšvietimo linijų ir 
146 LED šviestuvų Kruopių 
miestelyje (Kruopių 
seniūnija); 
4) pakeista 43 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus ir 
įrengta nauja 300 m kabelių 
linija su 7 atramomis ir LED 
šviestuvais ir 90 m oro linija 
ir 2 LED šviestuvais 
Šapnagių kaime (Kruopių 
seniūnija); 
5) įrengta ir atnaujinta 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos 
į mažos apimties 
infrastruktūrą, 
skaičius, planuojamų 
sutvarkyti objektų 
skaičius – 8;  
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, 
skaičius – 1584 
gyventojai; 
3. Regioninio 
planavimo būdu 
įgyvendintų mažos 
apimties 
infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 
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2540 m apšvietimo linija ir 
117 LED šviestuvai Pelkelės 
kaime (Papilės seniūnija); 
6) pakeista 57 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus, 
įrengta 650 m kabelių linijos 
su 20 naujomis atramomis su 
LED šviestuvais ir 950 m oro 
linijos ir 17 LED šviestuvų 
Žerkščių kaime (Ventos 
seniūnija); 
7) pakeista 6 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus ir 
įrengta nauja 365 m kabelių 
liniją su 10 atramų ir LED 
šviestuvais Menčių kaime 
(Naujosios Akmenės 
kaimiškoji seniūnija); 
8) pakeista 12 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus ir 
įrengta nauja 390 m oro linija 
ir 12 LED šviestuvų 
Klykolių kaime (Naujosios 
Akmenės kaimiškoji 
seniūnija). 
 
4. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas UAB „Joniškio vandenys“ 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, 

namo Nr., pašto 
indeksas, vietovė) 

Bariūnų g. 1, Satkūnų kaimas, LT-84101 
Joniškio rajonas 

Telefono (-ų) Nr. (8 426) 61 196 
El. pašto adresas joniskio.vandenys@joniskis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal 

juridinio asmens 

pažymėjimą) 

  
157531950 

3. Projekto pavadinimas Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas 
Joniškio rajono kaimo vietovėse (Blauzdžiūnų k., Jakiškių k., 
Jankūnų k.) 

4. Priemonės veiklos srities 
kodas 

⌧ 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 
infrastruktūrą“ 
□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 
kraštovaizdį“ 

5. Projekto įgyvendinimo 
vietovė 

Šiaulių apskritis, Joniškio rajono savivaldybė: 
Kriukų seniūnija, Blauzdžiūnų kaimas; 
Joniškio seniūnija, Jakiškių kaimas; 

Rudiškių seniūnija, Jankūnų kaimas. 
6. Numatoma projekto 

trukmė 
Numatoma projekto 

pradžia 
(metai/mėnesiai) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai/mėnesiai) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 
2020 m. birželio mėn.  2021 m. gruodžio 

mėn. 
19 mėn.  

7.  Paraiškos finansuoti 
projektą pateikimo 
terminas  
 

2020 m.  (pagal LR žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų 

pateikimo grafiką) 
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8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 
projekto vertė 

iš viso  
 

Projektui 
numatomas skirti 

finansavimas 

 
Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybė
s biudžeto 

lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

Privačios 
lėšos 

308 166,69 149 568,00   105 115,21  53 483,48 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 
Padidinti geriamojo 
vandens tiekimo 
paslaugos kokybę 
Joniškio rajono 
kaimo vietovėse. 
 
 
 

1. Vandens gerinimo 
įrenginių statyba 
Blauzdžiūnų, Jakiškių ir 
Jankūnų kaimuose. 
2. Projekto viešinimas. 

Projekto metu planuojami 
pasiekti rezultatai: 
- Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginiai 
Blauzdžiūnų kaime; 
- Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginiai 
Jakiškių kaime; 
- Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginiai 
Jankūnų kaime. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius, 
planuojamų sutvarkyti 
objektų skaičius – 3; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius 
– 350 gyventojų; 
3. Regioninio 
planavimo būdu 
įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

    
Iš viso ŠIAULIŲ REGIONE pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir  prašoma paramos 
lėšų suma 

1. Iš viso pateikta Šiaulių regiono projektinių 
pasiūlymų  

4 

2. Bendra Šiaulių regiono pateiktų projektinių 
pasiūlymų prašoma paramos suma 

683 318,35 Eur 

3.  Iš viso Šiaulių regiono nepanaudotas skirto lėšų 
limito likutis 

73 769,00  Eur 

4. Iš viso Šiaulių regionui skirtas lėšų limitas pagal 
Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo 
metodiką 

757 087,35 Eur 

 
______________ 


