
 

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 REZERVINIS 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. Viešosios infrastruktūros atnaujinimas Pakruojo rajono Lygumų miestelyje, registracijos Nr. 

51PP-53 

2. Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas - II etapas, registracijos 

Nr. 51PP-42 

II. Informacija apie projektus  

(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą 

eiliškumą) 

1.  

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 Viešosios infrastruktūros atnaujinimas Pakruojo rajono 

Lygumų miestelyje 

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, Lygumų seniūnija, 

Lygumų miestelis 
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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. 

 

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 Lygumų 

miestelyje, 

atnaujinant ir 

bendruomenių 

poreikiams pritaikant 

viešąją infrastruktūrą.  
 

 

1. Patalpų, esančių 

Juknaičių g. 5,  Lygumų 

mstl., Lygumų sen., 

kapitalinis remontas. 

2. Projekto viešinimas. 

Projektu siekiama 

atnaujinti ir pritaikyti 

Lygumų miestelio 

ambulatorijos patalpas, 

esančias Juknaičių g. 5, 

Lygumų mstl., Lygumų 

sen., bendruomenės 

reikmėms, tokiu būdu 

užtikrinant subalansuotą 

teritorinę kaimo 

ekonomikos ir 

bendruomenės plėtrą, 

gerinant paslaugų 

prieinamumą ir plėtojant 

paslaugų infrastruktūrą 

Lygumų miestelyje. 

Atlikti kapitalinio remonto 

darbai (dalies stogo 

pakeitimo ir apšiltinimo, 

langų ir durų sumontavimo, 

sanitarinių mazgų 

sutvarkymo, vidaus patalpų 

pertvarkymo ir apdailos 

darbai, pastato pritaikymo 

žmonėms su negalia) 

suteiks galimybę 

nusidėvėjusį pastatą 

pritaikyti Lygumų 

miestelio bendruomenės 

veikloms. 

 

1. Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos į mažos 

apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius, 

planuojamų 

sutvarkyti objektų 

skaičius – 1; 

2. Gyventojų, kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius – 601 

gyventojų; 

3. Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1 

projektas. 
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2.  

1. Pareiškėjo pavadinimas  Kelmės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, 

namo Nr., pašto 

indeksas, vietovė) 

 Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė 

Telefono (-ų) Nr.  (8 427) 69052 

El. pašto adresas  info@kelme.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal 

juridinio asmens 

pažymėjimą) 

 188768730 

3. Projekto pavadinimas Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros 

gerinimas – II etapas 

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, Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės apylinkių seniūnija, 

Kakoniškės ir Pagojo kaimuose 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai/mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai/mėnesiai) 

Preliminari projekto 

trukmė 

(mėnesiais) 

2020 m. liepos mėn. 2021 m. gruodžio 

mėn.  

17 mėn.  

7. Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

 

2020 m. 

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 

256 666,40 170 000,00 30 000,00  56 666,40   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 
Gerinti kokybiško 

geriamojo vandens 

tiekimo prieinamumą 

Kelmės apylinkių 

seniūnijoje įrengiant 

šiuolaikišką geriamojo 

vandens tiekimo 

sistemą Kakoniškės ir 

Pagojo kaimuose. 

1. Vandentiekio tinklų 

„Lauko vandentiekio 

tinklai Kakoniškės k., 

Kelmės r. II dalis“ 

įrengimas. 

2. Vandentiekio tinklų 

nuo Rasos g. 

Kakoniškės k. Kelmės r. 

sav. iki Pagojo g.1, 

Pagojo k. įrengimas. 

Projekto metu numatyta 

įrengti: 

1. Vandentiekio tinklus 

pagal techninio-darbo 

projekto ,,Geriamojo 

vandens tiekimo sistemų 

Kakoniškės k., Kelmės 

apylinkių sen., Kelmės r. 

sav. įrengimas“ 03 dalį – 

„Lauko vandentiekio 

1. Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos 

į mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius, įrengtos 

viešosios vandens 

tiekimo 

infrastruktūros 

objektų skaičius – 1; 
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3 Projekto viešinimas 

 
tinklai Kakoniškės k., 

Kelmės r. II dalis“; 

 2. Vandentiekio tinklus 

nuo Rasos g. Kakoniškės 

k. Kelmės r. sav. iki 

Pagojo g.1, Pagojo k. 

2. Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius – 159 

gyventojai; 

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  
2 

2. Bendra Šiaulių regiono pateiktų projektinių 

pasiūlymų prašoma paramos suma 
400 000,00 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 

 

______________ 


