
  
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir 
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos 
sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos 
apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į 
kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ 
įgyvendinimo taisyklių 
4 priedas 
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 Nr. I. Projektai 

1.  Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams, 
registracijos Nr. 51PP5-239 

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

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

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus g. 263, LT-76337, 
Šiauliai 

Telefono (-ų) Nr. (8 41) 596 642 
El. pašto adresas priimamasis@siauliuraj.lt 
Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 
188726051 

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

4. Priemonės veiklos 
srities  kodas 

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

5. Projekto įgyvendinimo 
vietovė 

Šiaulių apskritis, Šiaulių rajono savivaldybė, Raudėnų seniūnija, Raudėnų 
kaimas 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 
pradžia 

(metai / mėnuo) 

Numatoma projekto 
pabaiga 

(metai / mėnuo) 

Preliminari projekto 
trukmė 

(mėnesiais) 

2017/06 2019/06 24 



2 
 

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

2017 

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

Numatoma 
projekto 

vertė iš viso 
  

Projektui 
numatomas skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 
lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto 

lėšos 

Savivaldyb
ės biudžeto 

lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

Privačios 
lėšos 

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

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

rodikliai 

Skatinti vietos plėtrą 
Raudėnų kaime, įrengiant 
viešąją infrastruktūrą.  
 

1. Raudėnų kaimo 
mokyklos- 
daugiafunkcio centro 
(adresu Tryškių g. 4) II 
korpuso rekonstrukcija. 

Projektu siekiama 
paskatinti vietos plėtrą 
Raudėnų kaime, 
padidinant pagrindinių 
paslaugų ir infrastruktūros 
prieinamumą ir kokybę. 
Šio tikslo bus siekiama 
rekonstruojant Raudėnų 
mokyklos-daugiafunkcio 
II korpuso patalpas, 
siekiant pritaikyti jas 
bendruomenės reikmėms: 
tinkamos apimties ir 
kokybės kultūros, 
bibliotekos, socialinės, 
bendruomenės 
susibūrimų, užimtumo 
viešosioms paslaugoms.  

1. Veiksmų, kuriais 
remiamos investicijos į 
mažos apimties 
infrastruktūrą, skaičius, 
planuojamų sutvarkyti 
objektų skaičius – 1; 
2. Gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / infrastruktūra, 
skaičius – 390 gyventojų; 
3. Regioninio planavimo 
būdu įgyvendintų mažos 
apimties infrastruktūros 
projektų skaičius – 1 
projektas. 

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

projektinių pasiūlymų:                            
1 

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

175 815,18 

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

4 958 717,00 

______________________ 


