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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. Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime, registracijos Nr. 51PP5-237 
2. Viešosios infrastruktūros atnaujinimas Joniškio rajono kaimo vietovėse, registracijos Nr. 51PP5-191 
3. Radviliškio rajono savivaldybės Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio 

kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas, registracijos Nr. 51PP5-214 
4. Radviliškio rajono Aukštelkų seniūnijos Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas, 

registracijos Nr. 51PP5-224 
5. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Dvariškių kaime, registracijos Nr. 51PP5-197 
6. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaime, 

registracijos Nr. 51PP5-175 
7. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje, registracijos Nr. 51PP5-210 
8. Viešosios infrastruktūros įrengimas Naisių kaime, registracijos Nr. 51PP5-190 
9. Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime, registracijos Nr. 51PP5-235 
10. Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Minupių kaime, registracijos Nr. 51PP5-236 
11. Akmenės seniūnijos akmenės II  kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas, registracijos Nr. 51PP5-

218 
12. Akmenės rajono savivaldybės Alkiškių kultūros namų pastato atnaujinimas (modernizavimas), 

registracijos Nr. 51PP5-226 
13. Viešosios infrastruktūros įrengimas Varputėnų kaime, registracijos Nr. 51PP5-227 
14. Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime, registracijos Nr. 51PP5-231 
15. Paviršinio ir gruntinio vandens surinkimas ir nuleidimas nuo viešųjų kaimo teritorijų Joniškio rajono 

kaimo vietovėse, registracijos Nr. 51PP5-242 
16. Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kaimo, Parko g. 6, pastato pritaikymas amatų veiklos plėtrai, 

registracijos Nr. 51PP5-179 
17. Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas, registracijos Nr. 51PP5-232 
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18. Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas, registracijos Nr. 51PP5-233 
19. Viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas Akmenės rajono Kivylių kaime, registracijos Nr. 51PP5-

217 
20. Mikniūnų kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba, registracijos 

Nr. 51PP5-212 
21. Draudelių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba, registracijos 

Nr. 51PP5-209 
22. Medikonių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba, registracijos 

Nr. 51PP5-211 
23. Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Joniškio rajono kaimo vietovėse, registracijos Nr. 

51PP5-241 
24. Šaukoto miestelio centrinės aikštės kompleksinis sutvarkymas, registracijos Nr. 51PP5-222 
25. Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Grinkiškio miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno 

atnaujinimas, registracijos Nr. 51PP5-225 
26. Radviliškio rajono Šiaulėnų seniūnijos Šiaulėnų miestelio mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas, 

registracijos Nr. 51PP5-221 
27. Radviliškio rajono Skėmių seniūnijos Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas, 

registracijos Nr. 51PP5-223 
28. Rimšonių kaimo vandentiekio tinklų statyba, registracijos Nr. 51PP5-185 
29. Viešosios infrastruktūros įrengimas Gilvyčių kaime, registracijos Nr. 51PP5-230 
30. Viešosios infrastruktūros įrengimas Žeimių kaime, registracijos Nr. 51PP5-228 
31. Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas Saulučių ir Papelkių kaimuose, registracijos Nr. 51PP5-240 
32. Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas, registracijos Nr. 

51PP5-219 
33. Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse, registracijos 

Nr. 51PP5-243 
34. Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams, 

registracijos Nr. 51PP5-238 
 
 

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

 
Nr. 1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas  Kelmės rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
 V. Didžiojo g. 58,  LT-86143, 
Kelmė 

Telefono (-ų) Nr.  (8 427) 69 052 
El. pašto adresas  info@kelme.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

  
188768730 

3. Projekto pavadinimas  Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių 
kaime 

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 regionas, Kelmės rajono savivaldybė, Tytuvėnų apyl. seniūnija, 
Budraičių kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė 
 
 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 
2018/01 2019/04 15 

7.  Paraiškos finansuoti 
projektą pateikimo terminas 
(metai/mėnuo/diena) 

 

2017 
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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 
viešosi

os 
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 

Sudaryti galimybes 
Tytuvėnų apylinkių 
seniūnijos  
Budraičių ir 
aplinkinių kaimų 
gyventojams ir 
mokiniams 
naudotis patrauklia 
sporto 
infrastruktūra  ir 
skatinti gyventojų 
užimtumą. 
  

1. Visuomeninės paskirties 
pastato priestato 
rekonstrukcija; 
2. Įrangos įsigijimas, 
komplektavimas, įrengimas; 
3. Viešinimas. 
 

Projekto metu planuojami 
pasiekti rezultatai: 
investicijos į mažos 
apimties infrastruktūrą– 
sutvarkytas 1 objektas. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į mažos 
apimties infrastruktūrą, 
skaičius – 1 objektas; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 234 
gyventojai; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

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

pašto indeksas, vietovė) 
Livonijos g. 4, LT-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  Viešosios infrastruktūros atnaujinimas 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, Kriukų 
miestelis; Skaistgirio seniūnija, Skaistgirio kaimas. 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 
2017/06 2018/12 19 

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 
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  EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
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 
Sudaryti sąlygas 
didėti gyventojų 
užimtumui Kriukų 
ir Skaistgirio 
miesteliuose, 
skatinant socialinę 
ir ekonominę 
plėtrą. 
  

1.  Kriukų miestelio 
stadiono sutvarkymas 
2. Skaistgirio miestelio 
centrinės aikštės 
sutvarkymas. 
3. Skaistgirio miestelio 
rekreacinės zonos 
sutvarkymas 

Projekto metu planuojami 
pasiekti rezultatai: sutvarkyti 3 
objektai – Kriukų miestelio 
stadionas, Skaistgirio miestelio 
centrinė aikštė ir Skaistgirio 
miestelio rekreacinė erdvė. 
Detaliau šiuos rezultatus 
apibūdina žemiau nurodytų 
ketinamų pasiekti fizinių 
rodiklių apibūdinimas.  

1. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, 
skaičius – 1395 
gyventojai; 
2. Regioninio 
planavimo būdu 
įgyvendintų mažos 
apimties 
infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

Nr. 3 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis 

Telefono (-ų) Nr. (8 421) 61227 
El. pašto adresas info@vandentiekis.com 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
167922698 

3. Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, 
Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo 
sistemų įrengimas 

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, Radviliškio savivaldybė, Prastavonių, Kunigiškių, 
Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimai 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

2019/03 2020/06 18 
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  Pareiškėjo lėšos 
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Respublikos  
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo  

finansavimo)  
lėšos 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto  

lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s 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 
Skatinti ekonominę plėtrą, 
mažinti skurdą bei prisidėti prie 
subalansuotos teritorinės kaimo 
ekonominės ir bendruomenių 
plėtros gyventojams tiekiant 
kokybišką geriamąjį vandenį 
Prastavonių, Kunigiškių, 
Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir 
Jonaitiškio kaimuose. 

Vandens 
gerinimo 
sistemų 
diegimas. 
 

Įdiegtos 6 geriamojo vandens 
gerinimo sistemos. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos  apimties 
infrastruktūrą, skaičius 
– 6; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius 
– 294 gyventojai; 
3. Regioninio 
planavimo būdu 
įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 7. 

Nr. 4 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Aušros al. 10, LT-82196 
Radviliškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 422) 69 003 
El. pašto adresas informacija@radviliskis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
18872247 

3. Projekto pavadinimas Radviliškio rajono Aukštelkų seniūnijos Aukštelkų mokyklos lauko 
sporto aikštyno 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, Radviliškio rajono savivaldybė, Aukštelkų seniūnija, 
Aukštelkų kaimas, Taikos g. 12. 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 
2017/04 2018/09 18 

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 
Pareiškėjo lėšos 



6 
 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

174 016,06 139 212,84   34 803,22   

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

rodikliai 
Viešosios 
infrastruktūros 
plėtra Aukštelkų 
kaimiškoje 
vietovėje, didinant 
aplinkos 
patrauklumą, 
stiprinant socialinį 
bei ekonominį 
vietovės potencialą. 

Aukštelkų kaimo pagrindinės 
mokyklos sporto aikštyno 
atnaujinimas, sukuriant 
gyventojų poreikius  
atitinkančią 
viešąją poilsio, laisvalaikio 
infrastruktūrą bei pagerinant 
gyvenamąją bei viešąją 
aplinką. 
 

Rekonstruotas 1974,16 kv. 
m Aukštelkų kaimo sporto 
aikštynas: 
� įrengta aptverta 
universali 663,83 kv. m 
krepšinio-tinklinio aikštelė; 
įrengtos dvi lauko teniso 
aikštelės, užimančios 
1310,33 kv. m plotą. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius, 
planuojamų sutvarkyti 
objektų skaičius – 1; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
1395 gyventojai; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

Nr. 5 
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) 69 090 
El. pašto adresas savivaldybe@pakruojis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
288733050 

3. Projekto pavadinimas Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Dvariškių 
kaime 

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, 
Dvariškių 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 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 
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EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
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 
Dvariškių kaime, 
pritaikant patalpas 
paslaugų centro 
veiklai. 

Pastato esančio Kruojos g. 
45, kapitalinis remontas 

Kapitališkai suremontuotas 
ir paslaugų centro veiklia 
pritaikytas pastatas esantis 
Kruojos g. 45, Dvariškių 
kaime.  
Projekto metu ketinama 
atlikti pastato kapitalinio 
remonto darbus: ardymo ir 
apdailos darbus, įrengti 
elektros instaliaciją, 
vėdinimą, šildymo sistemą, 
vandentiekio ir nuotekų 
tinklus (su vietiniais 
buitinių nuotekų valymo 
įrenginiais). Atlikti išorės 
tvarkymo darbus. 
Įgyvendinus projektą 
pastatas, esantis Kruojos g. 
45, bus pritaikytas paslaugų 
centro veiklai, kuri bus 
orientuota į Dvariškių 
kaimo gyventojams 
reikiamų paslaugų 
(socialinių , kultūrinių, 
sveikatingumo, transporto, 
naudojimosi internetu) 
teikimą.  

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

Nr. 6 
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) 69 090 
El. pašto adresas savivaldybe@pakruojis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
288733050 

3. Projekto pavadinimas Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Pašvitinio 
seniūnijos Pamūšio kaime 

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 

Numatoma projekto 
pabaiga 

Preliminari projekto 
trukmė 
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(metai / mėnuo) (metai / mėnuo) (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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
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, 
pritaikant patalpas 
paslaugų centro 
veiklai. 

1. Pastato esančio Mokyklos 
g. 12, kapitalinis remontas; 
2. Viešinimas. 

Kapitališkai suremontuotas 
ir paslaugų centro veiklia 
pritaikytas pastatas esantis 
Mokyklos g. 12, Pamūšio 
kaime.  
Projekto metu bus 
atliekami pastato ardymo ir 
apdailos darbai, įrengta 
elektros instaliacija, 
vandentiekio ir nuotekų 
tinklų įrengimas (su 
vietiniais buitinių nuotekų 
valymo įrenginiais), langų 
keitimas, stogo įrengimas, 
katilinės įrengimas. 
Įgyvendinus projektą 
pastatas, esantis Mokyklos 
g. 12, bus pritaikytas 
paslaugų centro veiklai, 
kuri bus orientuota į 
Pamūšio kaimo 
gyventojams reikiamų 
paslaugų (socialinių , 
kultūrinių, aktyvaus 
laisvalaikio) teikimą.  

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

Nr. 7 
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) 69 090 
El. pašto adresas savivaldybe@pakruojis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
288733050 
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3. Projekto pavadinimas Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Žeimelio 
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, Žeimelio seniūnija, 
Žeimelio miestelis 

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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
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 
Žeimelio kaime, 
pritaikant patalpas 
bendruomenės 
veikloms. 

1. Patalpų, esančių  Vytauto 
Didžiojo g. 8, Žeimelio mstl., 
kapitalinis remontas; 
2. Automobilių stovėjimo 
aikštelės, esančios Vytauto 
Didžiojo g. 8, Žeimelio mstl., 
įrengimas; 
3. Viešinimas. 

Projektu siekiama pritaikyti 
Žeimelio gimnazijos 
patalpas, esančias Vytauto 
Didžiojo g. 8, Žeimelio 
mstl., (aktų ir sporto sales) 
ir infrastruktūrą (atnaujinti 
prie gimnazijos esančios 
automobilių stovėjimo 
aikštelės dangą), 
bendruomenės reikmėms, 
tokiu būdu užtikrinant 
subalansuotą teritorinę 
kaimo ekonomikos ir 
bendruomenės plėtrą, 
gerinant paslaugų 
prieinamumą ir plėtojant 
paslaugų infrastruktūrą 
Žeimelio miestelyje. 

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

Nr. 8 
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  188726051 
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(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
3. Projekto pavadinimas Viešosios infrastruktūros įrengimas Naisių kaime 
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, Meškuičių seniūnija, Naisių 
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 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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

125 000,00 100 000,00   25 000,00   
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 
Padidinti Naisių 
kaimo 
gyvenamosios 
aplinkos 
patrauklumą.   

1. Laisvalaikio ir poilsio 
įrenginių įrengimas ir 
montavimas. 
2. Susisiekimo 
infrastruktūros pagerinimo 
darbai. 
3. Viešinimas. 

Projekto metu siekiama 
pagerinti gyvenamąją aplinką 
visiems Naisių kaimo 
gyventojams. Rezultatai bus 
pasiekti  įrengiant  laisva-laikio 
ir modernizuojant susisiekimo 
infrastruktūrą  Naisių kaime.  
Strategiškai patogioje 
teritorijoje, netoli Baltų arenos 
šiuo metu nėra įrengta jokia 
infrastruktūra. Projekto 
įgyvendinimo metu bus 
įrengiama pavėsinė (1), vaikų 
žaidimų įrenginiai (8), sporto 
įrenginiai (8), suoliukai (8) ir 
šiukšliadėžės (5), apšvietimas 
(600 m). Sutvarkomi 
nusidėvėjusi kelio danga: 
įrengiami šaligatviai 
Beržinyškės, Dvarlaukio ir Z. 
Gėlės gatvėse, pabaigiamas 
gatvių asfaltavimas (šaligatviai – 
600 m2, asfalo danga – 500 m2). 

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

Nr. 9 
1.  Pareiškėjo pavadinimas  Kelmės rajono savivaldybės administracija 
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2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 
pašto indeksas, vietovė) 

V. Didžiojo g. 58,  LT-86143 , 
Kelmė 

Telefono (-ų) Nr.  (8 427) 69 052 
El. pašto adresas  info@kelme.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

  
188768730 

3. Projekto pavadinimas Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime 
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 regionas, Kelmės rajono savivaldybė, Pakražančio seniūnija, 
Žalpių miestelis 

6. Numatoma projekto trukmė 
 
 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 
2017/10 2019/10 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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

249 925,53 199 940,42   49 958,11   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 
Sudaryti galimybes 
Žalpių miestelio ir 
aplinkinių kaimų  
gyventojams 
naudotis patrauklia 
bendruomenės 
infrastruktūra, 
padidinti 
bendruomeninės 
veiklos plėtros 
galimybes kurti 
darbo vietas ir jas 
išlaikyti. 

1. Visuomeninės paskirties 
pastato rekonstrukcija; 
2. Teritorijos prie 
rekonstruoto pastato 
sutvarkymas; 
3.Viešinimas. 
 

Projekto metu planuojami 
pasiekti rezultatai: 
investicijų į mažos 
apimties infrastruktūrą, 
skaičius – sutvarkytas 1 
objektas. Detaliau šiuos 
rezultatus apibūdina 
žemiau nurodytų 
ketinamų pasiekti fizinių 
rodiklių apibūdinimas: 
- rekonstruotas 
visuomeninės paskirties 
pastatas – 1 vnt.; 
- sutvarkyta teritorija prie 
rekonstruoto pastato – 1 
vnt.  
 
 

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1 
objektas; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 172 
gyventojai; 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1 projektas. 

Nr.10 
1.  Pareiškėjo pavadinimas  Kelmės rajono savivaldybės administracija 
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2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 
pašto indeksas, vietovė) 

 V. Didžiojo g. 58, LT-86143,  
Kelmė 

Telefono (-ų) Nr.  (8 427) 69 052 
El. pašto adresas  info@kelme.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

  
188768730 

3. Projekto pavadinimas Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Minupių kaime 
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 regionas, Kelmės rajono savivaldybė, Užvenčio seniūnija, 
Minupių kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė 
 
 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 
2017/07 2018/10 16 

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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

249 925,53 199 940,42   49 958,11   

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

Sudaryti galimybes 
Minupių kaimo ir 
aplinkinių kaimų  
gyventojams 
naudotis patrauklia 
bendruomenės 
infrastruktūra 

1. Visuomeninės paskirties 
pastato rekonstrukcija; 
2.Viešinimas. 

 

Projekto metu planuojami 
pasiekti rezultatai: 
investicijų į mažos 
apimties infrastruktūrą, 
skaičius – sutvarkytas 1 
objektas. Detaliau šiuos 
rezultatus apibūdina 
žemiau nurodytų 
ketinamų pasiekti fizinių 
rodiklių apibūdinimas: 
- rekonstruotas 
visuomeninės paskirties 
pastatas – 1 vnt.  

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1 
objektas; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 180 
gyventojų; 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1 projektas. 

Nr. 11 
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) 57 133 
El. pašto adresas  info@akmene.lt 
Registravimo kodas   

 188719391 
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(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
3. Projekto pavadinimas Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas 
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 regionas, Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės seniūnija, 
Akmenės II kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė 
 
 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo)  

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais)  
2017/10 2019/09 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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

246 008,75 196 807,00   49 201,75  
 

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

Prisidėti prie vietos 
plėtros Akmenės II 
kaime skatinimo, 
padidinant viešųjų 
paslaugų 
prieinamumą 
kaimo 
gyventojams. 

1. Poilsio ir laisvalaikio 
zonos sukūrimas; 
2. Dalies Vyšnių gatvės 
rekonstravimas; 
3. Dalies Ąžuolų gatvės 
rekonstravimas. 
 
 

Sukurta poilsio ir 
laisvalaikio zona 
Akmenės II kaime – 1 
objektas; 
Rekonstruotų gatvių ilgis 
– 580 m. 

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 3 
objektas; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 307 
gyventojai; 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1 projektas. 

Nr.12 
1.  Pareiškėjo pavadinimas  Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
 Nepriklausomybės al. 25, Naujoji 
Akmenė 

Telefono (-ų) Nr.  (8 425) 56 996 
El. pašto adresas  info@akmeneskc.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
 188213974 

3. Projekto pavadinimas Akmenės rajono savivaldybės Alkiškių kultūros namų pastato 
atnaujinimas (modernizavimas) 
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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 

 Šiaulių regionas, Akmenės rajono savivaldybė, Naujosios Akmenės 
kaimiškoji seniūnija, Alkiškių kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė 
 
 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 
2017/09 2019/08 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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

246 008,75 196 807,00   49 201,75   

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

Prisidėti prie vietos 
plėtros Alkiškių 
kaime skatinimo, 
padidinant viešųjų 
paslaugų 
prieinamumą 
kaimo 
gyventojams. 

1. Kultūros namų pastato 
modernizavimas. 
 
 

Atnaujintas visuomeninės 
paskirties pastatas – 1 
objektas. 

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1 
objektas; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 374 
gyventojai; 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1 projektas. 

Nr. 13 
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) 59 66 42 
El. pašto adresas priimamasis@siauliuraj.lt 

Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188726051 

3. Projekto pavadinimas Viešosios infrastruktūros įrengimas Varputėnų kaime 
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, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, 
Varputėnų kaimas 
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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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

75 038,02 60 030,42   15 007,60   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Varputėnų kaimo 
infrastruktūros 
įrengimas, 
pritaikant 
bendruomenės 
poreikiams. 

Sutvarkyti Vaigutės ežero 
teritoriją ir šalia jos esantį 
gerbūvį. 

Siekiama sutvarkyti 
Vaigutės ežero krantinę 
(iškirsti medžius, atvežti 
smėlio, pastatyti suoliukus 
ir tiltelį į ežerą).  
Įrengti poilsio zoną 
teritorijoje šalia ežero 
(įrengti vaikų žaidimų 
aikštelę, tinklinio sporto 
aikštelę, pavėsinę, 
suoliukus, sceną ir lauko 
tualetą. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 2 
(krantinė ir teritorija šalia 
jos); 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
228; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 14 
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) 59 66 42 
El. pašto adresas priimamasis@siauliuraj.lt 

Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
188726051 

3. Projekto pavadinimas Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime 
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, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, 
Sutkūnų kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 
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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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

127 347,30 101 877,84   25 469,46   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Sutkūnų kaimo 
bendruomenės 
gerbūvio 
pagerinimas 
sutvarkant kaimo 
viešąją 
infrastruktūrą. 

Viešosios infrastruktūros 
įrengimas Sutkūnų kaime.  

Siekiama sutvarkyti 
Sutkūnų kaimo viešąją 
infrastruktūrą: pakeisti 400 
kv. m parko aikštės dangos, 
įrengti 1 lauko sceną, 
suoliukus, viešąjį tualetą, 
atnaujinti pėsčiųjų takus 
parke – 1592,692 kv. m., 
įrengti apšvietimą, 
prijungiant prie esamų 
tinklų (100 m). 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius –    
1; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
512; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 15 
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 Paviršinio ir gruntinio vandens surinkimas  ir nuleidimas nuo viešųjų 
kaimo teritorijų 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: Joniškio seniūnija, Kalnelio 
kaimas; Gaižaičių seniūnija, Gaižaičių kaimas; Gataučių seniūnija Jauniūnų 
kaimas,  Niūraičių kaimas; Kriukų seniūnija, Skakų kaimas; Skaistgirio 
seniūnija, Skaistgirio miestelis. 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 
2017/06 2019/05 24 



17 
 

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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

188 820,65 148 862,00   39 958,65   

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

rodikliai 
Užtikrinti lietaus 
nuotekų tvarkymo 
paslaugų 
prieinamumą 
Joniškio rajono 
savivaldybės 
gyventojams. 
  

1. Paviršinio ir gruntinio 
vandens surinkimo bei 
nuleidimo sistemų 
projektavimas Kalnelio, 
Gaižaičių, Jauniūnų, 
Niūraičių, Skakų kaimuose ir 
Skaistgirio miestelyje. 
2. Paviršinio ir gruntinio 
vandens surinkimo bei 
nuleidimo sistemų  statyba 
Kalnelio, Gaižaičių, 
Jauniūnų, Niūraičių, Skakų 
kaimuose ir Skaistgirio 
miestelyje. 
3. Projekto viešinimas. 

Įrengtas 7815 m paviršinio ir 
gruntinio vandens surinkimo bei 
nuleidimo sistemos ilgis: 
- 850 m Kalnelio kaime, 
Žagarės, Parko, Sidabros ir 
Taikos gatvėse ; 
- 1340 m Gaižaičių kaime, 
Vilties, Sodų ir Gėlių gatvėse; 
- 2420 m Jauniūnų kaime, 
Purienų, Ąžuolų ir Saulės mūšio 
gatvėse; 
- 1930 m Niūraičių kaime, 
Pievų ir Prisiminimų gatvėse; 
- 950 m Skakų kaime, 
Senojoje gatvėje; 
325 m Skaistgirio miestelyje, 
Liepų gatvėje. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą (įrengtų 
paviršinio ir gruntinio 
vandens surinkimo bei 
nuleidimo sistemų 
bendras ilgis, m) – 
7815; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius 
– 1961 gyventojai; 
3. Regioninio 
planavimo būdu 
įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

Nr. 16. 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Aušros al. 10, LT-82196 
Radviliškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 422) 69 003 
El. pašto adresas  informacija@radviliskis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
18872247 

3. Projekto pavadinimas Radviliškio rajono Aukštelkų seniūnijos Aukštelkų mokyklos lauko 
sporto aikštyno 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, Radviliškio rajono savivaldybė, Pakiršinio kaimas Parko 
g. 6 
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6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 
2017/09 2019/09 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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

215 000,00 172 000,00   43 000,00   

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

rodikliai 
Socialinės ir 
ekonominės 
Radviliškio rajono 
Pakiršinio kaimo 
plėtros skatinimas. 

1. Pastato, esančio Parko g. 6 
Pakiršinio k. Radviliškio r., 
kapitalinis remontas. 
2. Įrangos įsigijimas etninės 
kultūros ir amatų veiklos 
plėtrai 
 

Sutvarkytas 1 vnt. viešosios 
paskirties pastatas, esantis 
Parko g. 6 Pakiršinio k., 
Radviliškio r. sav.; 
Įrengti 3 studijų komplektai 
– medžio drožybos, audimo 
ir keramikos. Pastatas yra 
įveiklinamas ir yra pilnai 
pritaikytas etninės kultūros 
ir amatų veiklos plėtrai ir 
projekto tikslinių grupių 
poreikiams; 
Įrengta pastato apsauginių 
vidaus žaliuzių sistema (1 
kompl.); 
Kaimo gyventojai, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra – 532 (2011 
m. gyventojų surašymo 
duomenys). 

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

Nr. 17 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vytauto Didžiojo g. 58,  
LT-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 
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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 

Šiaulių apskritis, Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės apylinkių seniūnija, 
Kakoniškės kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

2017/07 2018/12 17 
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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s 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 
Gerinti kokybiško 
geriamojo vandens 
tiekimo 
prieinamumą 
Kelmės apylinkių 
seniūnijoje 
įrengiant 
šiuolaikišką 
geriamojo vandens 
tiekimo sistemą 
Kakoniškės kaime. 

Geriamojo vandens tiekimo 
sistemos Kelmės apylinkių 
seniūnijos Kakoniškės kaime 
įrengimas. 

Įrengti magistralinius 
vandentiekio tinklus, 
skirtus 185 gyventojams 
Kakoniškės kaime (iš viso 
apie 4550 metrų) su 
būtina įranga. 

Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
185; 
Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1. 

Nr. 18 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vytauto Didžiojo g. 58,  
LT-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 Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros 
gerinimas 

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, Tytuvėnų apylinkių seniūnija, 
Johampolės ir Mockaičių kaimai 
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6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

2017/07 2018/12 17 
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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s 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 
Gerinti kokybiško 
geriamojo vandens 
tiekimo 
prieinamumą 
Tytuvėnų apylinkių 
seniūnijoje 
įrengiant 
šiuolaikišką 
geriamojo vandens 
tiekimo sistemą 
Johampolės ir 
Mockaičių 
kaimuose. 

Geriamojo vandens tiekimo 
sistemos Tytuvėnų apylinkių 
seniūnijos Johampolės ir 
Mockaičių kaimuose 
įrengimas. 

Įrengti: vieną vandenvietę, 
skirtą 173 gyventojams su 
vandens gręžiniu, 
reikalingais įrengimais ir 
vandens nugeležinimo 
filtrais; 
magistralinius vandentiekio 
tinklus Johampolės ir 
Mockaičių kaimuose (iš 
viso – apie 1800 metrų) su 
būtina įranga. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 
1; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
173; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 19 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Akmenės rajono Akmenės gimnazija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
 Laižuvos g. 7, LT-85357 Akmenė, 
Akmenės seniūnija 

Telefono (-ų) Nr.  (8 425) 59 431 
El. pašto adresas  akvm@mail.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

  
190447774 

3. Projekto pavadinimas Viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas Akmenės rajono Kivylių 
kaime 

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 regionas, Kelmės rajono savivaldybė, Užvenčio seniūnija, 
Minupių kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė 
 
 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 
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2017/11 2019/10 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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

125 000,00 100 000,00   25 000,00  
 

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

Prisidėti prie vietos 
plėtros Kivylių 
kaime skatinimo, 
padidinant viešųjų 
paslaugų 
prieinamumą 
kaimo gyventojams 

1.  Viešosios sporto 
infrastruktūros sutvarkymas . 

Sutvarkyta viešoji sporto 
infrastruktūra – 1 
objektas. 

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1 
objektas; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 443 
gyventojai; 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1 projektas. 

Nr. 20 

1.  Pareiškėjo pavadinimas  UAB „Pakruojo vandentiekis“  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis 

Telefono (-ų) Nr. (8 421) 61227 
El. pašto adresas info@vandentiekis.com 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
167922698 

3. Projekto pavadinimas Mikniūnų kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens 
gerinimo įrenginių statyba 

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 savivaldybė, Pašvitinio seniūnija, Mikniūnų 
kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

2017/06 2018/06 12 
7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo terminas 
(metai/mėnuo/diena) 

 
2017 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  
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(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 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

72 600,00 48 000,00   24 600,00   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Pagerinti Mikniūnų 
kaimo gyventojų 
buitį, gyventojams 
suteikiant galimybę 
naudotis 
centralizuotai 
tiekiamu geros 
kokybės 
geriamuoju 
vandeniu.  

Vandens gerinimo įrenginių 
statyba. 
Vandentiekio tinklų 
rekonstrukcija. 

Pastatomi vandens 
gerinimo įrenginiai (1 
kompl.) ir rekonstruojami 
vandentiekio tinklai: 
Trivalakių g. –  
apie 236 m, Tvenkinių g. 
– apie 261 m. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 2; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
100 (prisijungę vartotojai); 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 21 
1.  Pareiškėjo pavadinimas UAB „Pakruojo vandentiekis“  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis 

Telefono (-ų) Nr. (8 421) 61227 
El. pašto adresas info@vandentiekis.com 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

167922698 

3. Projekto pavadinimas Draudelių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens 
gerinimo įrenginių statyba 

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 savivaldybė, Pašvitinio seniūnija, Draudelių 
kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

2017/06 2018/06 12 
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 
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  EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos  

Respublikos  
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo  

finansavimo)  
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto  

lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

72 600,00 48 000,00   24 600,00   
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos  
veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  
rodikliai 

Pagerinti Draudelių kaimo 
gyventojų buitį, 
gyventojams suteikiant 
galimybę naudotis 
centralizuotai tiekiamu 
geros kokybės geriamuoju 
vandeniu.  

Vandens gerinimo 
įrenginių statyba. 
Vandentiekio tinklų 
rekonstrukcija. 

Pastatomi vandens 
gerinimo įrenginiai ir 
rekonstruojami 
vandentiekio tinklai:  
Sodų g. – apie 290 m, 
Aušros g. – apie 269 m.  

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 2; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
159 (prisijungę vartotojai); 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 22 
1.  Pareiškėjo pavadinimas UAB „Pakruojo vandentiekis“  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis 

Telefono (-ų) Nr. (8 421) 61227 
El. pašto adresas info@vandentiekis.com 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

167922698 

3. Projekto pavadinimas Medikonių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens 
gerinimo įrenginių statyba 

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 savivaldybė, Rozalimo seniūnija, Medikonių 
kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

  2017/06 2017/06 12 
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 Pareiškėjo lėšos 
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Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto  

lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

72 600,00 48 000,00   24 600,00   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Pagerinti Medikonių kaimo 
gyventojų buitį, 
gyventojams suteikiant 
galimybę naudotis 
centralizuotai tiekiamu 
geros kokybės geriamuoju 
vandeniu.  

Vandens gerinimo 
įrenginių statyba. 
Vandentiekio tinklų 
rekonstrukcija. 

Pastatomi vandens 
gerinimo įrenginiai (1 
kompl.) ir 
rekonstruojami 
vandentiekio tinklai 
Miškadvario  g. – apie 
400 m.  

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 2 (1 
– vandens gerinimo įrenginių 
statyba, 1 –  vandentiekio 
tinklų rekonstrukcija); 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 105 
(prisijungę vartotojai); 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1. 

Nr. 23 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės administracija  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Livonijos g. 4, LT-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“ 

5. Projekto įgyvendinimo 
vietovė 

Šiaulių apskritis, Joniškio rajono savivaldybė: Joniškio seniūnija, Linkaičių 
kaimas; Žagarės seniūnija, Žagariškių kaimas; Gaižaičių seniūnija, Gaižaičių 
kaimas; Gataučių seniūnija, Gataučių kaimas; Kepalių seniūnija, Kepalių 
kaimas; Kriukų seniūnija, Kriukų miestelis; Rūdiškių seniūnija, Jankūnų 
kaimas, Beržėnų kaimas; Satkūnų seniūnija, Tautginių kaimas; Saugėlaukio 
seniūnija, Bariūnų 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 
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 
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EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

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

1. Susidėvėjusių apšvietimo 
sistemos dalių keitimas ir 
naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Linkaičių kaime   
2. Naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Žagariškių kaime   
3. Susidėvėjusių apšvietimo 
sistemos dalių keitimas 
Gaižaičių kaime 
4. Susidėvėjusių apšvietimo 
sistemos dalių keitimas ir 
apšvietimo sistemos 
perstatymas Gataučių kaime 
5. Susidėvėjusių apšvietimo 
sistemos dalių keitimas ir 
naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Kepalių kaime   
6. Naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Kriukų miestelyje   
7. Susidėvėjusių apšvietimo 
sistemos dalių keitimas ir 
naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Jankūnų kaime 
8. Susidėvėjusių apšvietimo 
sistemos dalių keitimas ir 
naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Beržėnų kaime 
9. Naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Tautginių kaime   
10. Susidėvėjusių apšvietimo 
sistemos dalių keitimas ir 
naujos apšvietimo 
infrastruktūros įrengimas 
Bariūnų kaime   
11. Projekto viešinimas.  

Projekto metu planuojami 
pasiekti rezultatai: 
- pakeisti 24 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus ir 
įrengti 200 m naujos apšvietimo 
linijos Linkaičių kaime; 
- įrengti 430 m naujos 
apšvietimo linijos Žagariškių 
kaime; 
- pakeisti 4 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus ir 
rekonstruoti 400 m esamos oro 
apšvietimo linijos Gaižaičių 
kaime; 
- įrengta 800 m naujos 
apšvietimo linijos Gataučių 
kaime; 
- pakeisti 48 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus, 
įrengti 4 naujas atramas ir 
įrengti 200 m naujos apšvietimo 
linijos Kepalių kaime; 
- įrengti 1010 m naujos 
apšvietimo linijos Kriukų 
miestelyje; 
- pakeisti 5 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus ir 
įrengti 80 m naujos apšvietimo 
linijos Jankūnų kaime; 
- pakeisti 5 vnt. esamų 
šviestuvų į LED šviestuvus ir 
įrengti 80 m naujos apšvietimo 
linijos Beržėnų kaime; 
- įrengti 360 m naujos 
apšvietimo linijos Tautginių 
kaime; 
pakeisti 15 vnt. esamų šviestuvų 
į LED šviestuvus, rekonstruoti 
170 m ir įrengti 260 m naujos 
apšvietimo linijos Bariūnų 
kaime. 
 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą: Bendras 
pakeistų šviestuvų 
skaičius -101 vnt.; 
Įrengta naujos 
apšvietimo linijos -
3420 m; Įrengtų naujų 
atramų skaičius – 4 vnt.; 
Rekonstruotos esamos 
apšvietimo linijos ilgis 
– 570 m. 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius 
– 2724 gyventojai; 
3. Regioninio 
planavimo būdu 
įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

Nr. 24 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 
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2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 
pašto indeksas, vietovė) 

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 422) 69 003 
El. pašto adresas informacija@radviliskis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
188726247 

3. Projekto pavadinimas Šaukoto miestelio centrinės aikštės kompleksinis sutvarkymas 
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, Radviliškio rajono savivaldybė, Šaukoto seniūnija, 
Šaukoto miestelis, Šiaulėnų g. 25  

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

  2017/04 2018/09 18 
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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

270 569,39 200 000,00   70 569,39   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Viešosios infrastruktūros 
plėtra kaimiškoje vietovėje, 
didinant aplinkos 
patrauklumą, stiprinant 
socialinį, ekonominį bei 
kultūrinį vietovės 
potencialą. 

Šaukoto miestelio 
aikštės įrengimas, 
sukuriant viešąją 
poilsio, laisvalaikio 
infrastruktūrą ir 
pagerinant 
gyvenamąją bei 
viešąją aplinką. 

Įrengta 14 604 kv. m 
Šaukoto miestelio 
centrinė aikštė, įrengta: 
108,18 kv. m lauko 
estrada; turgaus zona; 4 
vnt. vaikų žaidimo 
įrenginių; 4 vnt. sporto 
treniruoklių; 696,42 kv. m 
pėsčiųjų takų. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
445; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 25 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 422) 69 003 
El. pašto adresas informacija@radviliskis.lt 
Registravimo kodas   
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(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
188726247 

3. Projekto pavadinimas Radviliškio r., Grinkiškio sen., Grinkiškio miestelio mokyklos lauko 
sporto aikštyno 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, Radviliškio rajono savivaldybė, Grinkiškio seniūnija, 
Grinkiškio miestelis, Tilto g. 34 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

  2017/04 2018/03 12 
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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

76 156,68 60 925,33   15 231,35   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Viešosios infrastruktūros 
plėtra Grinkiškio 
kaimiškoje vietovėje, 
didinant aplinkos 
patrauklumą, stiprinant 
socialinį bei ekonominį 
vietovės potencialą. 

Grinkiškio miestelio 
gimnazijos sporto 
aikštyno įrengimas, 
sukuriant gyventojų 
poreikius  atitinkančią 
viešąją poilsio, 
laisvalaikio 
infrastruktūrą bei 
pagerinant gyvenamąją 
bei viešąją aplinką. 

Sutvarkytas ir įrengtas 
1415,37 kv. m 
mokyklos sporto 
aikštynas (įrengta 
universali 740,64 kv. 
m krepšinio-tinklinio 
aikštelė; įrengta ir 
aptverta 674,73 kv. m 
lauko teniso aikštelė; 
įrengti suoliukai 
žiūrovams (8 vnt.), 
šiukšliadėžės; 
atnaujinta veja. 

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 678; 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1. 

Nr. 26 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 422) 69 003 
El. pašto adresas informacija@radviliskis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
188726247 

3. Projekto pavadinimas Radviliškio rajono Šiaulėnų seniūnijos Šiaulėnų miestelio mokyklos 
lauko sporto aikštyno atnaujinimas 
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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 

Šiaulių apskritis, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulėnų seniūnija, 
Šiaulėnų miestelis, Žalioji g. 9 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

  2017/04 2018/09 18 
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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

148 246,79 118 597,42   29 649,37   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Viešosios infrastruktūros 
plėtra Šiaulėnų 
kaimiškoje vietovėje, 
didinant aplinkos 
patrauklumą, stiprinant 
socialinį bei ekonominį 
vietovės potencialą. 

Šiaulėnų Marcelino 
Šikšnio gimnazijos 
sporto aikštyno 
atnaujinimas, sukuriant 
gyventojų poreikius  
atitinkančią viešąją 
poilsio, laisvalaikio 
infrastruktūrą bei 
pagerinant gyvenamąją 
bei viešąją aplinką. 

Rekonstruotas 1345,28 
kv. m Šiaulėnų 
gimnazijos sporto 
aikštynas (įrengta ir 
aptverta universali 688,89 
kv. m krepšinio-tinklinio 
aikštelė; įrengta 656,39 
kv. m lauko teniso 
aikštelė; atnaujinta 180 m 
bėgimo takų). 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
751; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 27 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 422) 69 003 
El. pašto adresas informacija@radviliskis.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
188726247 

3. Projekto pavadinimas Radviliškio rajono Skėmių seniūnijos Pociūnėlių miestelio mokyklos 
lauko sporto aikštyno 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“ 
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5. Projekto įgyvendinimo 
vietovė 

Šiaulių apskritis, Radviliškio rajono savivaldybė, Skėmių seniūnija, 
Pociūnėlių miestelis, Dontuvos g. 1 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais) 

  2017/04 2018/09 18 
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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

159 424,43 127 539,53   31 884,90   
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos  
veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  
rodikliai 

Viešosios infrastruktūros 
plėtra Pociūnėlių 
kaimiškoje vietovėje, 
didinant aplinkos 
patrauklumą, stiprinant 
socialinį bei ekonominį 
vietovės potencialą. 

Pociūnėlių miestelio 
pagrindinės mokyklos 
sporto aikštyno 
atnaujinimas, sukuriant 
gyventojų poreikius  
atitinkančią viešąją 
poilsio, laisvalaikio 
infrastruktūrą bei 
pagerinant gyvenamąją 
bei viešąją aplinką. 

Rekonstruotas 1399,55 
kv. m Pociūnėlių 
pagrindinės mokyklos 
sporto aikštynas 
(įrengta ir aptverta 
universali 664,60 kv. 
m krepšinio-tinklinio 
aikštelė; įrengta 
129,95 kv. m krepšinio 
aikštelė vaikams; 
įrengta 605,00 kv. m 
lauko teniso aikštelė; 
rekonstruoti bėgimo 
takai). 

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 751; 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1. 

Nr. 28 
1.  Pareiškėjo pavadinimas UAB „Pakruojo vandentiekis“  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis 

Telefono (-ų) Nr. (8 421) 61227 
El. pašto adresas info@vandentiekis.com 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
167922698 

3. Projekto pavadinimas Rimšonių kaimo vandentiekio tinklų statyba 
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 savivaldybė, Klovainių seniūnija, Rimšonių 
kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto  
pradžia 

Numatoma projekto 
pabaiga 

Preliminari projekto 
trukmė  
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(metai / mėnuo) (metai / mėnuo) (mėnesiais) 

2017/06 2018/06 12 
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 

Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Kitos 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

99 825,00 66 000,00   33 825,00   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Pagerinti Rimšonių kaimo 
gyventojų buitį, 
gyventojams suteikiant 
galimybę naudotis 
centralizuotai tiekiamu 
geros kokybės vandeniu. 

Vandentiekio tinklų 
statyba. 

Pakloti vandentiekio 
tinklai 1,2 km. 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į mažos 
apimties infrastruktūrą, 
skaičius – 1 (1 vandentiekio 
tinklų statyba); 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / infrastruktūra, 
skaičius – 24; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 29 
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) 59 66 42 
El. pašto adresas priimamasis@siauliuraj.lt 

Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
188726051 

3. Projekto pavadinimas Viešosios infrastruktūros įrengimas Gilvyčių kaime 
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, Bubių seniūnija, Gilvyčių 
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 pateikimo terminas 
(metai/mėnuo/diena) 

  
2017 
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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 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

170 910,35 136 728,28   34 182,07   

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 
Pagrindinis tikslas  Planuojamos  

veiklos 
Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  

rodikliai 
Gilvyčių kaimo viešosios 
infrastruktūros 
sutvarkymas ją pritaikant 
bendruomenės 
poreikiams. 

Rekonstruoti pastatą, 
įsikūrusį adresu 
Pušyno g. 9 ir įrengti 
automobilių 
privažiavimą; 
Sutvarkyti laisvalaikio 
ir poilsio infrastruktūrą 
(daugiafunkcė sporto 
aikštelė, vaikų žaidimų 
aikštelė, treniruoklių 
aikštelė). 
 

Siekiama sukurti 
patrauklią Gilvyčių kaimo 
erdvę vietos gyventojams 
rekonstruojant pastatą 
Pušyno g. 9 ir 
automobilių privažiavimą, 
įrengiant daugiafunkcinę 
aikštelę (tinkama 
krepšinio ir tinklinio 
sportui), treniruoklių 
aikštelę, vaikų žaidimų 
aikštelę, poilsio zoną, 
įsigyjant mobilius 
suoliukus (20 komplektų), 
mobilią lauko sceną ir 
šiukšliadėžes (2 
komplektai). 

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 5; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 
265; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1. 

Nr. 30 
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) 59 66 42 
El. pašto adresas priimamasis@siauliuraj.lt 

Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 
188726051 

3. Projekto pavadinimas Viešosios infrastruktūros įrengimas Žeimių kaime 
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, Ginkūnų seniūnija, Žeimių 
kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė 
 

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)  
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(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 
viešosio
s lėšos 

Privačios 
lėšos 

110 657,60 88 526,08   22 131,52   
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos  
veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos  
rodikliai 

Pagerinti Žeimių kaimo 
gyventojų gerbūvį, 
sutvarkant viešąją 
infrastruktūrą. 

Kompleksiškai 
sutvarkyti Žeimių 
viešąją infrastruktūrą, 
pritaikant vietos 
gyventojų poreikiams 
(viešųjų erdvių 
sutvarkymas, įrangos 
įsigijimo darbai). 

Siekiama sukurti 
kokybišką poilsio ir 
laisvalaikio erdvę Žeimių 
kaime, pagerinančią 
vietos gerbūvį; įrengti 
viešoji poilsio zoną, su 
suoliukais, vaikų žaidimų 
aikštele; įrengti tinklinio 
ir krepšinio aikšteles, 
sutvarkyti viešąją 
infrastruktūrą, įrengiant 
dviračių stovus, pavėsinę 
su lauko židiniu ir lauko 
treniruokliais. Saugumui 
ir komfortabiliam 
infrastruktūros 
naudojimui užtikrinti 
įrengti apšvietimą. 

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

Nr. 31 
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 Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas Saulučių ir Papelkių 
kaimuose 

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, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, 
Saulučių kaimas ir Papelkių 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 pateikimo terminas 
(metai/mėnuo/diena) 

2017 
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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 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

111 331,62 89 065,30   22 266,32   

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

rodikliai 
Projekto tikslas – 
skatinti vietos 
plėtrą Saulučių ir 
Papelkių kaimuose, 
įrengiant viešąją 
infrastruktūrą.  
 

1. Vandentiekio sistemų 
įrengimas ir Žaigės g. asfalto 
dangos atstatymas  Saulučių 
ir Papelkių kaimuose. 
 

Įgyvendinamu projektu 
siekiama skatinti vietos 
plėtrą Saulučių ir Papelkių 
kaimuose, įrengiant viešąją 
infrastruktūrą.  
Vandens tiekimo sistemos 
įrengimas Saulučių ir 
Papelkių kaimuose bei 
pagrindinės Saulučių kaimo 
gatvės – Žaigės g. – asfalto 
dangos atstatymas ženkliai 
pagerintų esamą situaciją, 
sukurtų prielaidas 
tolimesniam gerbūvio 
puoselėjimui, palengvintų 
gyventojų būtinąsias 
buitines sąlygas, užtikrintų 
kokybiško, higienos 
normas atitinkančio 
geriamojo vandens tiekimą 
ir saugią susiekimo 
infrastruktūrą visiems 
Saulučių ir Papelkių kaimų 
gyventojams (iš viso 98).  

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius, 
planuojamų sutvarkyti 
objektų skaičius – 3; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / infrastruktūra, 
skaičius – 98 gyventojai; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

Nr. 32 
1.  Pareiškėjo pavadinimas Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla 
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
 Papilės g. 14, Kruopių miestelis, 
LT-85213 Akmenės rajonas 

Telefono (-ų) Nr.  (8 425) 43 721 
El. pašto adresas  kruopiumokykla@gmail.com 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

  
190448876 

3. Projekto pavadinimas Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros 
sutvarkymas 

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 regionas, Kelmės rajono savivaldybė, Užvenčio seniūnija, 
Minupių kaimas 
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6. Numatoma projekto trukmė 
 
 

Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo)  

Preliminari projekto 
trukmė  

(mėnesiais)  
2017/11 2019/10 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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

125 000,00 100 000,00   25 000,00   

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

Prisidėti prie vietos 
plėtros Kruopių 
miestelyje 
skatinimo, 
padidinant viešųjų 
paslaugų 
prieinamumą 
kaimo gyventojams 

1.  Viešosios sporto 
infrastruktūros sutvarkymas. 

Sutvarkyta viešoji sporto 
infrastruktūra – 1 
objektas. 

1. Veiksmų, kuriais remiamos 
investicijos į mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius – 1 
objektas; 
2. Gyventojų, kurie naudojasi 
geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius – 508 
gyventojai; 
3. Regioninio planavimo būdu 
įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų 
skaičius – 1 projektas.  

Nr. 33 
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) 
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2017/06 2019/05 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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
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. 34 
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) 
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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 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosi

os 
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. 

Iš viso ŠIAULIŲ REGIONE pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir  
prašoma paramos lėšų suma 
1. Iš viso pateikta Šiaulių regiono 

projektinių pasiūlymų:                            
34 

2. Bendra Šiaulių regiono pateiktų projektinių pasiūlymų 
prašoma paramos suma  (eurais): 

4 922 582,39 

3. Iš viso Šiaulių regionui skirtas lėšų limitas pagal 
Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodiką 
(eurais): 

4 958 717,00 

 

_____________ 


