
  

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos 

sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos 

apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ 

įgyvendinimo taisyklių 

4 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 

2017-03-31 SPRENDIMU NR. 51/5S-21 

  

 

Nr. I. Projektai 

1.  
Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse, registracijos 

Nr. 51PP5-243 

2.  Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams, 

registracijos Nr. 51PP5-238 

3.  Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams, 

registracijos Nr. 51PP5-239 

II. Informacija apie projektus  

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

Nr. 1 

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 

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, Lieporų 

kaimas; Satkūnų seniūnija, Daunoriškės kaimas; Skaistgirio seniūnija, 

Maldenių kaimas. 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 

trukmė  

(mėnesiais) 

2017/06 2019/05 24 

7.  Paraiškos finansuoti 2017 



2 

 
projektą pateikimo terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

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 

Savivaldyb

ės biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

302 500,00 200 000,00   50 000,00  52 500,00 

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 

Lieporų, Daunoriškės ir 

Maldenių kaimuose  

2. Projekto viešinimas. 

Projekto metu planuojami 

pasiekti rezultatai: 

- Pastatyti vandens gerinimo 

įrenginiai Lieporų kaime; 

- Pastatyti vandens gerinimo 

įrenginiai Daunoriškės 

kaime; 

Pastatyti vandens gerinimo 

įrenginiai Maldenių kaime. 

1. Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą – 3; 

2. Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

508 gyventojai; 

3. Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1 

projektas. 

Nr. 2 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija  

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 

Vilniaus g. 263, LT-76337, 

Šiauliai 

Telefono (-ų) Nr. (8 41) 596 642 

El. pašto adresas priimamasis@siauliuraj.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188726051 

3. Projekto pavadinimas Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir 

pritaikymas vietos gyventojų poreikiams 

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, Šiaulių rajono savivaldybė, Kairių seniūnija, Žadžiūnų 

kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 

trukmė 

(mėnesiais) 

2017/06 2019/06 24 

7.  Paraiškos finansuoti projektą 2017 



3 

 
pateikimo terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

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 

Savivaldyb

ės biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

219 653,14 175 722,51   43 930,63   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Skatinti vietos plėtrą 

Žadžiūnų kaime, įrengiant 

viešąją infrastruktūrą.  

1. Žadžiūnų kaimo 

viešojo pastato (adresu 

Gudelių g. 7)  

pritaikymas. 

bendruomenės 

reikmėms 

2. Krepšinio aikštelės 

dangos įrengimas. 

Projektu siekiama 

paskatinti vietos plėtrą 

Žadžiūnų kaime, 

padidinant pagrindinių 

paslaugų ir infrastruktūros 

prieinamumą ir kokybę. 

Šio tikslo bus siekiama 

kapitališkai 

suremontuojant viešąjį 

pastatą adresu Gudelių g. 

7 ir įrengiant krepšinio 

aikštelės dangą, tokiu 

būdu sudarant sąlygas 

tinkamos apimties ir 

kokybės kultūros, 

bibliotekos, skaityklos, 

socialinės, bendruomenės 

susibūrimų, sporto viešųjų 

paslaugų teikimui.  

1. Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius, 

planuojamų sutvarkyti 

objektų skaičius – 2; 

2. Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / infrastruktūra, 

skaičius – 299 gyventojai; 

3. Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1 

projektas. 

Nr. 3 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija  

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 

Vilniaus g. 263, LT-76337, 

Šiauliai 

Telefono (-ų) Nr. (8 41) 596 642 

El. pašto adresas priimamasis@siauliuraj.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188726051 

3. Projekto pavadinimas Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas 

vietos gyventojų poreikiams 

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, Šiaulių rajono savivaldybė, Kairių seniūnija, Žadžiūnų 

kaimas 



4 

 
6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 

trukmė 

(mėnesiais) 

2017/06 2019/06 24 

7.  Paraiškos finansuoti projektą 

pateikimo terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

2017 

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 

Savivaldyb

ės biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

219 768,97 175 815,18   43 953,79   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Skatinti vietos plėtrą 

Raudėnų kaime, įrengiant 

viešąją infrastruktūrą.  

 

1. Raudėnų kaimo 

mokyklos- 

daugiafunkcio centro 

(adresu Tryškių g. 4) II 

korpuso rekonstrukcija. 

Projektu siekiama 

paskatinti vietos plėtrą 

Raudėnų kaime, 

padidinant pagrindinių 

paslaugų ir infrastruktūros 

prieinamumą ir kokybę. 

Šio tikslo bus siekiama 

rekonstruojant Raudėnų 

mokyklos-daugiafunkcio 

II korpuso patalpas, 

siekiant pritaikyti jas 

bendruomenės reikmėms: 

tinkamos apimties ir 

kokybės kultūros, 

bibliotekos, socialinės, 

bendruomenės 

susibūrimų, užimtumo 

viešosioms paslaugoms.  

1. Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius, 

planuojamų sutvarkyti 

objektų skaičius – 1; 

2. Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / infrastruktūra, 

skaičius – 390 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:                            
3 

2. Bendra Šiaulių regiono pateiktų projektinių pasiūlymų prašoma 

paramos suma  (eurais): 
551 537,69 

3. Iš viso Šiaulių regionui skirtas lėšų limitas pagal Paramos lėšų 

limitų regionams skaičiavimo metodiką (eurais): 
4 958 717,00 

______________________ 


