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1.1.1.1 Akmenės rajono savivaldybės administracijos sprendimų priėmimo 

procedūrų tobulinimas bei sistemos modernizavimas.
Įgyvendinamas viešojo administravimo sistemos modernizavimas bei 
sprendimų priėmimo procedūrų tobulinimas sukuriant „vieno langelio“ 
sistemą; naujų darbo vietų įsteigimas.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

430 430

1.1.1.2 Akmenės rajono savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 
kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas.

Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

200 200

1.1.1.3 Akmenės rajono mokytojų perkvalifikavimas. Perkvalifikuota 50 mokytojų. 2010 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.500 50 450 1.000

1.1.1.4 Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemų 
diegimas ir įgyvendinimas Akmenės r. savivaldybėje.

Įdiegta strateginio planavimo sistema; įdiegta informacinė finansų apskaitos 
valdymo sistema, pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus, parengtas Akmenės rajono savivaldybės apskaitos 
pagal VSAFAS vadovas, parvesti Akmenės rajono savivaldybės 
administracijos ir seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis mokymai, susiję su strateginio planavimo ir VSAFAS įdiegimu.

2011 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.500 225 1.275

1.1.1.5 Savivaldybės specialistų stažuotės užsienyje, susigiminiavusių 
miestų tarptautinės projektinės veiklos bei mainų rėmimas.

Specialistų, išsiųstų į stažuotes, mainų vizitus,  skaičius. Užsienio 
savivaldybių specialistų, atlikusių stažuotes, mainų vizitus Joniškio rajono 
savivaldybėje, skaičius. Bendrų projektų skaičius.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų ryšių skyrius

200 200

1.1.1.6 Joniškio rajono socialinių darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos 
didinimas.

Įgyvendinta socialinių darbuotojų mainų programa su Švedijos karalystės 
Vimerbio m. socialiniais darbuotojais. Įsisavinta mokymo programa, kitų šalių 

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos 

200 200

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Priemonės

1.1.1 uždavinys. Tobulinti viešojo sektoriaus specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas

Nr. 

I  PRIORITETAS „ŠIAULIŲ REGIONO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA“ 

Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo 

laikas Atsakinga institucija

1.1 tikslas. Socialinių procesų valdymo kompetencijų plėtotė ir mokymasis visą gyvenimą
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didinimas. Vimerbio m. socialiniais darbuotojais. Įsisavinta mokymo programa, kitų šalių 
tarpžinybinio bendradarbiavimo patirtis.

administracijos Socialinės paramos 
skyrius

1.1.1.7 Organizuoti Joniškio rajono savivaldybės administracijos valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus, 
skirtus ugdyti jų administracinius gebėjimus.

Bus užtikrintas kokybinis ir kiekybinis kvalifikacijos lygis, sudarytos 
galimybės prisitaikyti prie kintančių viešojo administravimo veiklos poreikių.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

810 300 510

1.1.1.8 Joniškio rajono savivaldybės institucijų sprendimų priėmimo ir 
įgyvendinimo proceso tobulinimas.

Sprendimai, priimami atsižvelgiant į galimas jų įgyvendinimo pasekmes, 
suinteresuotų nevalstybinių organizacijų ir socialinių grupių nuomonę. Į 
politinių sprendimų priėmimą įtraukiama  savivaldybės bendruomenė. 
Atliekamas bazinis ir išplėstinis strateginių sprendimų, programų projektų 
poveikio vertinimas. Pagerėja priimamų sprendimų kokybė. Įdiegta 
sprendimų įgyvendinimo kontrolės sistema, pritaikant pažangias informacines 
technologijas. Užtikrintas padarytų sprendimų skaidrumas Joniškio r. 
savivaldybės taryba, (skelbiamos kasmetinės ataskaitos, informacija interneto 
svetainėje, rengiamos spaudos konferencijos ir kt.).

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

100 10 90

1.1.1.9 Joniškio rajono savivaldybės dokumentų fondo administravimo 
tobulinimas.

Įrengtos saugyklos, aprūpintos šiuolaikiška įranga ir atitinkančios dokumentų 
saugojimo reikalavimus. Sumažintos darbo ir laiko sąnaudos informacijos 
paieškai ir archyvo pažymoms parengti. Pakeista savivaldybės administracijos 
padalinių veiklos dokumentų valdymo sistema, užtikrintas dokumentų 
saugumas ir geresnė paieška, sumažintas dokumentų tvarkymo krūvis.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.200 300 900

1.1.1.10 Bendrojo vertinimo modelio įgyvendinimas Joniškio rajono 
savivaldybės administracijoje.

Įdiegta Joniškio r. sav. administracijos, jos padalinių veiklos matavimo 
sistema, t. y. nustatomi veiklos rodikliai, organizuojamas kiekybinės 
informacijos apie veiklos rezultatus rinkimas, veiklos rezultatų įvertinimas, 
veiklos tobulinimo veiksmų planų sudarymas. Joniškio r. savivaldybės 
administracijos veikla, paremta visuotinės kokybės vadybos principais: 
orientavimasis į rezultatus; dėmesys klientams; vadovavimas ir tikslo 
pastovumas; valdymas, orientuotas į procesus ir faktus; darbuotojų nuolatinis 
mokymas; bendradarbiavimo plėtojimas; atsakomybė visuomenei.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

100 10 90
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1.1.1.11 „Vieno langelio“ principu veikiančios gyventojų aptarnavimo 
sistemos plėtra Joniškio rajono savivaldybės administracijoje.

Užtikrinama teisės aktuose nustatyta asmenų prašymų nagrinėjimo trukmė. 
Parengiami išsamūs atsakymai į prašymus. Parengiami išsamūs atsakymai į 
prašymus. Informacija asmenims pateikiama jiems patogiu būdu. Efektyviai 
naudojamos informacinės technologijos bendravimui su asmenimis, 
skatinamas bendravimas elektroninio ryšio priemonėmis. Tobulinami 
informacijos perdavimo vidiniai kanalai.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Vidaus reikalų ministerija

500 75 425

1.1.1.12 Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir jos įstaigų 
darbuotojų tarpinstitucinis bendradarbiavimas su ES šalių 
giminingomis institucijomis.

Savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų bendradarbiavimo mainai su ES šalių 
giminingomis institucijomis. 

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

400 60 340

1.1.1.13 Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių 
su ES projektais, teoriniai ir praktiniai mokymai bei kvalifikacijos 
kėlimas.

Pravesti teoriniai ir praktiniai mokymai darbuotojams ES projektų rengimo ir 
administravimo srityje, pakelta darbuotojų kvalifikacija.

2010 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

156 24 132

1.1.1.14 Kelmės rajono savivaldybės administracijos vieningos apskaitos ir 
planavimo sistemos įdiegimas.

Įdiegta vieninga apskaitos ir planavimo sistema Kelmės rajono savivaldybės 
administracijoje.

2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.064 310 1.754

1.1.1.15 Institucijų vidinės struktūros tobulinimas. Sutvarkyta/įvesta dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių 
išteklių valdymo struktūra

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

6.000 6.000

1.1.1.16 Viešojo administravimo sistemos modernizavimas Pakruojo rajono 
savivaldybėje bendradarbiaujant su šalimis - ES narėmis.

Užmegzti bendradarbiavimo santykiai, patirties mainai ir pritaikymas 
modernizuojant viešojo administravimo sistemą.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.200 120 270 810

1.1.1.17 VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 
darbuotojų kompiuterinio raštingumo gerinimas.

Apmokyti VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 
darbuotojai.

2013 VšĮ Pakruojo r. pirminės sveikatos 
priežiūros centras

80 32 12 36

1.1.1.18 Pakruojo rajono savivaldybės vidaus administravimo tobulinimas. Įdiegta vieninga apskaitos ir valdymo bei strateginio planavimo sistema. 2011 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.000 150 850

1.1.1.19 Administracijos gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas Pakruojo rajono savivaldybėje.

Sudarytos galimybės prisitaikyti prie kintančių viešojo administravimo veiklos 
poreikių; mokymus baigusių darbuotojų skaičius. 

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

1.1.1.20 Kokybės vadybos metodų diegimas ir piliečių aptarnavimo 
tobulinimas Pakruojo rajono savivaldybėje.

Įdiegtas bendrojo vertinimo modelis; sukurta ir įdiegta valdymo sistema 
„Vieno langelio“ principu.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

1.1.1.21 Viešojo administravimo sistemos modernizavimas Radviliškio 
rajono savivaldybėje, bendradarbiaujant su šalimis – ES narėmis.

Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su 2 ES sąjungos narėmis. Darbo su negale 
turinčiais asmenimis patirties mainai.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

650 50 600

1.1.1.22 Radviliškio rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų įgūdžių ir 
kompetencijos gerinimas.

4 kursai, 100 apmokytų darbuotojų. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

400 100 300
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kompetencijos gerinimas. administracija
1.1.1.23 Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų lyderystės 

kompetencijų tobulinimas.
Lyderių ugdymo programą baigusių vadovų bei įgijusių papildomas 
kompetencijas ir gebėjimus skaičius. 

2013 Radviliškio r. sav. Suaugusiųjų ir 
jaunimo neformaliojo ugdymo centras, 
Radviliškio r. sav. administracijos 
Švietimo skyrius

300 60 240

1.1.1.24 Administracijos gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas Radviliškio rajono savivaldybėje.

Mokymus baigusių darbuotojų skaičius. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

650 65 585

1.1.1.25 Rajono mokytojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant aktyviau diegti 
informacines technologijas ugdymo procese.

Apmokyta 300 rajono mokytojų, informacinių technologijų pritaikymas
ugdymui tobulinti.

2010 Radviliškio r. savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius, 
Radviliškio rajono savivaldybės 
suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo 
ugdymo centras

500 75 425

1.1.1.26 Bendruomenės įtakos stiprinimas sprendžiant vaikų problemas 
savivaldos lygmenyje.

Apmokyta 20 socialinių darbuotojų, įkurta bendruomenės taryba vaikų 
problemoms spręsti.

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

184 7 177

1.1.1.27 XXI amžiaus seniūnija. Apmokyti 56 asmenys. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

255 38 217

1.1.1.28 Viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių  kompetencijų  plėtra. Parengta valstybės tarnautojų motyvacijos stiprinimo programa, organizuoti 
mokymai/kvalifikacijos kėlimo kursai, apmokyta 80 savivaldybės valstybės 
tarnautojų, 50 darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis; organizuoti 
mokymai tikslinėms grupėms. Organizuoti mokymai/kvalifikacijos kėlimo 
kursai, apmokyti įstaigų, kurių steigėjas Šiaulių r. taryba darbuotojai.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija, 
PPT,  Švietimo centras, Socialinių 
paslaugų centras,  kitos įstaigos kurių 
steigėjas Šiaulių rajono taryba.

625 257 368
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1.1.1.29 Plėtoti švietimo valdymo sistemą, užtikrinančią švietimo 
specialistų kompetencijų ugdymo ir tobulinimo bei vertinimo 
poreikius.

Mokyklų tobulinimo programos MTP+ apimties ribose surengti: a) tiksliniai 
mokymai mokyklų vadovams bei mokytojams, švietimo valdymo 
informacinių sistemų (ŠVIS) darbuotojams, švietimo administracijos 
darbuotojams, mokytojams, bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų 
darbuotojams, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginantiems 
tėvams, savivaldybių administracijos švietimo srities darbuotojams; b) 
organizuotas konsultavimas (–sis) darbui virtualioje erdvėje mokytojams 
viduriniosios grandies vadovams, mokyklų direktoriams, savivaldybių 
administracijos vadovams; c) organizuotas kvalifikacijos tobulinimas, 
stažuotės švietimo administracijos darbuotojams, bendrojo lavinimo 
mokytojams, PPT specialiesiems pedagogams; d) organizuoti seminarai, 
konsultacijosŠvietimo administracijos darbuotojams, mokytojams, švietimo 
pagalbos specialistams, rizikos grupėms ir iškritusiems iš mokyklos 
mokiniams bei jų tėvams.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo ir sporto 
skyrius, Investicijų skyrius, Švietimo 
centras

198 50 148

1.1.1.30 Administracinių įgūdžių ir viešųjų paslaugų tobulinimas Šiaulių 
mieste.

Įdiegta dokumentų valdymo sistema ir pakelta darbuotojų kvalifikacija. 2010 Šiaulių m. savivaldybės administracija 1.131 961 170

1.1.1.31 Šiaulių apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių 
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo 
didinimas.

Apmokyta 24 Šiaulių apskrities savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų 
darbuotojai. 

2010 Šiaulių apskrities savivaldybių kontrolės 
ir audito tarnybos

156 23 133

1.1.1.32 Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 
teoriniai ir praktiniai mokymai bei kvalifikacijos kėlimas.

Padidėjusi Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų 
kompetencija žmogiškųjų išteklių valdymo srityje bei sustiprėję gebėjimai 
administracinių funkcijų įgyvendinime institucijų bei įstaigų veikloje.
1. Išaugusi dirbančiųjų kompetencija vadybos srityje;
2. Išaugusi vadovų kompetencija darbų saugos srityje, dėl ko bus užtikrintos 
saugesnės ir sveikesnės dirbančiųjų darbo sąlygos;                                                                                         
3. Išaugusi dirbančiųjų kompetencija užsienio kalbų mokėjimo srityje, dėl ko 
pagerės bendradarbiavimo kokybė su užsienio partneriais ne tik kultūrinio 
bendravimo, bet ir bendrų projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje.

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

142 21 121
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1.1.2.1 Akmenės rajono ugdymo įstaigų ugdomosios aplinkos 

atnaujinimas.
Atnaujinta Akmenės r. ugdymo įstaigų ugdomoji aplinka, parenkant 
optimalias priemones ugdomosios aplinkos atnaujinimui, modernizuoti 
įstaigos vidaus patalpų aplinką, aprūpinti kompiuterine bei programine įranga.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.000 150 850

1.1.2.2 Jaunimo lyderių ugdymo programos rengimas ir jos įgyvendinimo 
organizavimas.

Parengta ir patvirtinta programa; jaunųjų lyderių skaičius. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros ir Viešųjų ryšių 
skyriai

120 120

1.1.2.3 Jaunų žmonių pritraukimo į Joniškio rajoną programos rengimas ir 
jos įgyvendinimo organizavimas.

Parengta ir patvirtinta programa. Atvykstančių po studijų dirbti į rajoną 
specialistų skaičius.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros ir Viešųjų ryšių 
skyriai

500 500

1.1.2.4 Technologinio ugdymo programų „Atžalyno“ ir Linkuvos 
gimnazijose, sukūrimas ir įgyvendinimas.

Įvestas technologinio ugdymo išplėstinis kursas ,,Atžalyno“ ir Linkuvos 
gimnazijose.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

500 50 112 338

1.1.2.5 Radviliškio rajono gyventojų kompiuterinio raštingumo bei 
užsienio kalbų kompetencijų plėtojimas.

Apmokyta 150 rajono gyventojų. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo 
ugdymo centras

300 300

1.1.2.6 Parengti gabių vaikų ugdymo bei skatinimo programą ir 
organizuoti jos įgyvendinimą.

Patvirtinta gabių vaikų ugdymo programa, pedagogų, dirbančių su gabiais 
vaikais, skaičius; Vaikų – respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų 
prizininkų – skaičius.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius

320 70 250

1.1.2.7 Nuotolinio mokymo sistemos diegimas švietimo įstaigose. Įsteigti  3 centrai švietimo įstaigose. Parengti specialistai. Įsigyta programų, 
įrangos.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo 
ugdymo centras

250 50 200

1.1.2.8 Modernių mokymo formų plėtojimas diegiant naujas mokymo 
technologijas švietimo institucijose.

Sukurtos ir įdiegtos 3 mokymo programos. 2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

600 120 480

Pasiekimo 
laikasPriemonės

Lėšų poreikis, 
tūkst. LtAtsakinga institucijaPasiekimo indikatorius

 Iš viso:

1.1.2 uždavinys. Stiprinti mokslo, studijų, profesinio rengimo ir darbo rinkos vienovę

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Nr.

technologijas švietimo institucijose. administracija
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1.1.2.9 Remti rajono Ekologinio ugdymo centro veiklą. Įgyvendinta programa. 2013 Radviliškio r. savivaldybės 
administracija, Rajono švietimo įstaigos  

20 20

1.1.2.10 Programos „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimas ir 
žmogiškųjų išteklių kompetencijų plėtra.

Organizuoti 3 neformalaus mokymo  kursai per metus. Atliktas tyrimas 
suaugusiųjų mokymo poreikiui nustatyti; parengti ir įgyvendinti 3 Šiaulių 
rajono  gyventojų kompetencijos kompiuterinio raštingumo didinimo 
projektai; apmokytų suaugusiųjų skaičius. Parengta galimybių studija „Šiaulių 
rajono švietimo centro veiklos, paslaugų kokybės bei prieinamumo didinimas 
2008-2010“ (programa ,,Mokyklų tobulinimo programa MTP+“. Organizuoti 
4  pažangių  mokymosi metodų diegimo, plėtojimo seminarai/mokymai. 
Parengti ir įgyvendinti 3 projektai formuojantys pažangaus mąstymo 
asmenybes, rajone. Sukurti 3 partnerystės tinklai.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija, 
Švietimo centras

200 20 30 150

1.1.2.11 Modernių mokymo formų plėtojimas diegiant naujas mokymo 
technologijas švietimo institucijose.

Sukurtos ir įdiegtos mokymo programos. 2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija 500 50 75 375

1.1.2.12 Įsteigti metodinį suaugusiųjų mokymo (andragogikos) centrą.  Metodinio suaugusiųjų mokymo (andragogikos) centro veiklos ataskaitos. 2011 Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto 
(ŠU) Tęstinių studijų institutas (TSI), 
kolegijos, Šiaulių m. savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius, 
Švietimo centras  

396 60 336

1.1.2.13 Šiaulių universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas 
bendradarbiavimo pagrindu kuriant integruotą plėtros strategiją ir 
tobulinant specialiąsias kompetencijas. 

Atlikti tyrimai, mokymai, parengta Integruota plėtros strategija, sukurta 
Valdymo tobulinimo koncepcija, sukurtas Valorizacijos planas.

2012 Šiaulių universitetas (ŠU) 764 764

1.1.2.14 Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo 
metodą (PROMOK).

Atnaujintos studijų programos įdiegiant probleminio mokymo/si metodą. 2012 Šiaulių universitetas 832 832

1.1.2.15 Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių 
universitete (SOMID)“.

Bus parengta Modulinės studijų sąrangos tobulinimo ir diegimo metodika, į 
studijų programas bus įdiegti ir išbandyti inovatyvūs studijų organizavimo ir 
mokymo(si) metodai, bus pravesti mokymai dėstytojams.

2012 Šiaulių universitetas 659 659

1.1.2.16 Išplėtoti perkvalifikavimo studijas asmenims, turintiems aukštąjį 
išsilavinimą.  

Sukurtų naujų studijų programų asmenims, įgijusiems aukštąjį išsilavinimą, 
sąrašas.  

2013 Šiaulių universiteto Tęstinių studijų 
institutas

388 388

1.1.2.17 Didinti nuotoliniu būdu organizuojamų mokymo programų ir kursų 
skaičių.

Nuotoliniu būdu organizuojamų mokymo programų ir kursų skaičių; 
nuotoliniu būdu besimokančiųjų skaičius.

2013 (2016) ŠU, kitos suaugusiųjų mokymo 
programas vykdančios švietimo įstaigos

1.180 1.180

4

1.1.2.18 Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų 
studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos 
sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL).

Sukurtas praktikų organizavimo modelis. 2012 Šiaulių pramoninkų asociacija 1.119 101 951 67

1.1.2.19 Mokslinių tyrimų įveiklinimo kompetencijų plėtotė regiono 
konkurencingumui didinti.

Atlikti tyrimai, mokymai, sukurtas mokslininkų, tyrėjų organizacijų ir verslo 
sektoriaus bendradarbiavimo modelis. Taip pat bus sukurta informacinė 
duomenų bazė, organizuojamos dvi tarptautinės konferencijos.

2012 Lietuvos mokslininkų Šiaulių skyrius 
"Salduvė"

383 383

10.031 1.150 628 6.282 1.971

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, 
kita užsienio 

valstybių  
parama

Privačios 
lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.3.1 Akmenės rajono savivaldybės 2010-2015 metų strateginio plėtros 

plano parengimas.
Parengtas Akmenės rajono savivaldybės 2010-2015 metų strateginis plėtros 
planas.

2011 Akmenės r. savivaldybės administracija 30 5 25

1.1.3.2 Projektų, skirtų tobulinti Akmenės rajono savivaldybės strateginio 
planavimo sistemą rengimas, Akmenės rajono savivaldybės 
regioninės plėtros studijų, tyrimų ir analizės vykdymas.

Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus tobulinti Akmenės rajono savivaldybės 
strateginio planavimo sistema ir vykdyti Akmenės rajono savivaldybės 
regioninės plėtros studijas, tyrimus ir analizes.

2011 Akmenės r. savivaldybės administracija 500 500

1.1.3.3 Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos 
tobulinimas, regioninės plėtros studijų, tyrimų ir analizių rengimas.

Patobulinta strateginio planavimo sistema, parengtos regioninės plėtros 
studijos, tyrimai ir analizės Joniškio rajono savivaldybėje.

2010 Joniškio r. savivaldybės administracija 300 45 255

1.1.3.4 Joniškio rajono jaunimo situacijos tyrimas. Atliktas tyrimas ir jaunimo situacijos Joniškio rajone analizė. Pateiktos 
rekomendacijos.

2010 Joniškio r. savivaldybės administracijos 
Kultūros ir Viešųjų ryšių skyriai.

13 13

1.1.3.5 Atlikti Kelmės rajono suaugusių gyventojų grupių (pradedančių 
darbo karjerą, dirbančiųjų, specialiųjų poreikių, moterų ir kt.) 
mokymosi poreikių tyrimą.

Tyrimo ataskaita. 2009 Kelmės r. savivaldybės Administracija. 
Suaugusiųjų mokymo ir/ar kvalifikacijos 
kėlimo klausimais suinteresuotos Kelmės 
r. organizacijos. 

200 30 170

Nr.
Atsakinga institucija

1.1.3 uždavinys. Vykdyti socialinių ir edukacinių galimybių tyrimus

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Priemonės
Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt
Pasiekimo 

laikas

Iš viso:

Pasiekimo indikatorius

4



1.1.3.6 Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo su savo rajono, apskrities, respublikos ir ES 
šalių institucijomis ir įstaigomis strategijos parengimas.

Parengta ir patvirtinta tarpinstitucinio bendradarbiavimo strategija. 2013 Kelmės r. savivaldybės administracija 200 20 180

1.1.3.7 Kelmės rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 
parengimas.

Parengtas Kelmės rajono savivaldybės trumpalaikis strateginis plėtros planas. 2010 Kelmės r. savivaldybės administracija 130 20 110

1.1.3.8 Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano parengimas. Parengtas Kelmės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas. 2013 Kelmės r. savivaldybės administracija 170 25 145

1.1.3.9 Socialinių paslaugų poreikio tyrimas. Atliktas tyrimas, nustatytas socialinių paslaugų poreikis. 2013 Pakruojo r. savivaldybės administracija 50 5 11 34

1.1.3.10 Pakruojo suaugusiųjų švietimo plėtros modelio kūrimas ir 
įgyvendinimas.

Sukurtas Pakruojo suaugusiųjų švietimo plėtros modelis. 2013 Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo 
švietimo centras

350 35 79 236

1.1.3.11 Radviliškio rajono plėtros tobulinimas atnaujinant strateginį plėtros
planą 2007-2013 metams ir parengiant trumpalaikį strateginį planą.

Atnaujintas Radviliškio rajono savivaldybės plėtros planas 2007-2013 
metams, parengtas Radviliškio rajono savivaldybės trumpalaikis strateginis 
planas.

2010 Radviliškio r. savivaldybės administracija 129 19 110

1.1.3.12 Atlikti tyrimą dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikio 
Radviliškio rajone.

Tyrimo ataskaita. 2009 Radviliškio r. savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius

150 50 100

1.1.3.13 Atlikti tyrimą dėl specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių užimtumo 
bei saviraiškos poreikių ir jų tenkinimo galimybių.

Tyrimo ataskaita. 2011 Radviliškio r. savivaldybės administracija 200 40 160

1.1.3.14 Ištirti rajono vaikų, kurių abu tėvai išvykę į užsienį, padėtį ir 
numatyti reikalingas globos ar priežiūros priemones.

Tyrimo ataskaita su priemonių planu. 2008 Radviliškio r. savivaldybės 
administracijos Vaiko teisių apsaugos 
skyrius, Socialinės paramos skyrius

150 50 100

1.1.3.15 Kas dvejus metus organizuoti vaikų ir jaunimo nusikalstamumo 
priežasčių jungtinius tyrimus (taikant vieningą metodologiją).

Tyrimų ataskaitos. 2008, 2010, 
2012

Radviliškio r. VPK, Radviliškio rajono 
savivaldybės administracija

150 30 120

1.1.3.16 Kraštotyrinė-leidybinė-tiriamoji veikla. Surengta kraštotyros ekspedicija. Surinkta medžiaga knygoms, išleistos 
knygos, atlikta švietėjiška veikla, išplatinta pažintinė informacija.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija, 
mokyklos

104 54 50

55



1.1.3.17 Viešojo administravimo Šiaulių rajone efektyvumo didinimo 
priemonių įgyvendinimas rengiant strateginius planus.

Parengtas savivaldybės plėtros strateginis planas 2011-2017 m. Parengti 
savivaldybės administracijos strateginiai veiklos planai (trimečiai) 2011-2017 
m  laikotarpiui ir pakoreguotos programos. 

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija 182 27 155

1.1.3.18 Šiaulių miesto strateginio plėtros plano atnaujinimas. Atnaujintas Šiaulių miesto plėtros strateginis planas. 2010 Šiaulių m savivaldybės administracija 150 30 120
1.1.3.19 Atlikti tyrimą dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikio. Tyrimo ataskaita. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija 7 7

1.1.3.20 Parengti Šiaulių miesto istorinių kompleksų išsaugojimo ir 
pritaikymo turizmui galimybių studiją. 

Galimybių studijos ataskaita. 2013 Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
Kultūros skyrius Architektūros ir 
urbanistikos skyrius, ŠTIC, pastatų 
savininkai

100 30 70

1.1.3.21 Parengti Etninės kultūros vystymo programą ir organizuoti jos 
įgyvendinimą numatant lėšas programos vykdymui.

Iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų kiekis (Lt) Etninės kultūros vystymo 
programai vykdyti; programos vykdymo ataskaitos.

2013 Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
Kultūros skyrius, Švietimo skyrius, 
Finansų skyrius

20 20

1.1.3.22 Parengti sportui gabių vaikų ir jaunuolių paieškos, atrankos ir 
rengimo programą pasitelkus sporto mokslo tyrimus.

Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus patvirtinta 
sportui gabių vaikų ir jaunuolių paieškos, atrankos ir rengimo programa.

2008 Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
Kūno kultūros ir sporto skyrius, ŠU, 
Šiaulių m. sporto mokymo įstaigos, 
sporto klubai

20 20

1.1.3.23 Ištirti miesto vaikų, kurių abu tėvai išvykę į užsienį, padėtį ir 
numatyti reikalingas globos ar priežiūros priemones.

Tyrimo ataskaita su priemonių planu. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
Vaiko teisių apsaugos skyrius, Socialinės 
paramos skyrius

15 15

1.1.3.24 Šiaulių regiono plėtros plano įgyvendinimo priežiūra ir 
atnaujinimas.

Atnaujintas 2007-2013 metų Šiaulių regiono plėtros planas. 2010 Šiaulių apskrities viršininko 
administracija 

150 23 128

1.1.3.25 Akmenės rajono savivaldybės trumpalaikių strateginių planų 
rengimas.

Parengti Akmenės rajono savivaldybės trumpalaikiai strateginiai planai. 2013 Akmenės r. savivaldybės administracija 254 38 216

1.1.3.26 Radviliškio rajono plėtros tobulinimas parengiant strateginį plėtros
planą 2012-2020 metams ir parengiant trumpalaikį strateginį planą.

Parengti Radviliškio rajono savivaldybės plėtros planas 2012-2020 metams, 
parengtas Radviliškio rajono savivaldybės trumpalaikis strateginis planas.

2012 Radviliškio r. savivaldybės administracija 137 21 117

1.1.3.27 Šiaulių rajono savivaldybės strateginių planų atnaujinimas ir/ar 
tikslinimas, šakinių studijų, strategijų rengimas

Atnaujinti Savivaldybės strateginiai planai, parengtos studijos, strategijos 2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija 247 37 210

1.1.3.28 Pakruojo rajono plėtros tobulinimas, rengiant strateginio 
planavimo dokumentus

Patikslintas savivaldybės strateginis plėtros planas Parengtos ir patvirtintos 
strategijos, galimybių studijos

2013-2020 Pakruojo r. savivaldybė 143 21 122

4.251 730 620 2.901 0Iš viso:
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1.2.1  uždavinys. Remti vietines užimtumo iniciatyvas

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, 
kita užsienio 

valstybių  
parama

Privačios 
lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.1.1 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas. Parengti ir įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. 2010 Akmenės r. savivaldybės administracija, 

Akmenės darbo birža
1.800 1.800

1.2.1.2 Savivaldybės strategijos formavimo ir įgyvendinimo programos 
dalis Jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje.

Inicijuoti dalyvauti JRD skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose 
pagal programas. Skatinti kryptingą jaunimo veiklą, didinti jaunimo 
užimtumą, socializaciją.

2013 Akmenės r. savivaldybės administracija / 
Jaunimo reikalų taryba, seniūnai, NVO, 
kultūros, ugdymo įstaigų vadovai  

30 30

1.2.1.3 Socialinių įmonių įsikūrimo skatinimas Akmenės rajone. Naujai įsikūrusiose socialinėse įmonėse sukurtos naujos darbo vietos. Padėta 
nedirbantiems asmenims grįžti į darbo rinką, skatinant jų integraciją ir 
mažinant socialinę atskirtį. 

2013 Akmenės r. savivaldybės administracija 500 500

1.2.1.4 Radviliškio rajono gyventojų užimtumo didinimas, įgyvendinant 
vietinių užimtumo iniciatyvų programą.

Sukurtos naujos darbo vietos, iš dalies sprendžiamos socialinės-ekonominės 
problemos.

2012 Radviliškio r. savivaldybės 
administracija, Radviliškio darbo birža

450 90 360

1.2.1.5 Socialinių įmonių įsikūrimo skatinimas. Naujai įsikūrusiose socialinėse įmonėse sukurtos naujos darbo vietos. Padėta 
nedirbantiems asmenims grįžti į darbo rinką, skatinant jų integraciją ir 
mažinant socialinę atskirtį.

2012 Radviliškio r. savivaldybės 
administracija, Radviliškio darbo birža

730 150 300 280

1.2.1.6 Bendruomeninių iniciatyvų ,,Žmonės žmonėms“ įgyvendinimas. Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius pagal  tikslines programas:  Šiaulių 
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų 
fondas; Kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo programa;  
Šiaulių rajono biudžetinių, viešųjų įstaigų ir asociacijų rėmimo programa;  
Kūno kultūros ir sporto plėtros programa; Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikis 
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija, 
Švietimo paslaugų centras; mokyklos

824 820 4

4.334 1.060 2.494 780 0Iš viso:

Nr.

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Pasiekimo 
laikasPriemonės Atsakinga institucija

1.2 tikslas. Gyventojų užimtumo didinimas ir socialinė integracija

Pasiekimo indikatorius

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.2.1 Nuotolinio mokymo sistemos, orientuotos į asmenis, turinčius 

specialiuosius poreikius, plėtra.
Modernių mokymo formų kūrimas diegiant naujas mokymo technologijas. 2013 Akmenės r. savivaldybės administracija 1.350 270 1.080

1.2.2.2 Neįgaliųjų socializacijos projektų įgyvendinimo Akmenės rajone 
programa.

Seminarai, konferencijos, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, žmonių su 
negalia socializacija. Modernizuota seniūnijų aplinka - pastatuose įrengtos 
įvažos neįgaliesiems.

2013 Akmenės r. savivaldybės administracija, 
Švietimo , kultūros ir sporto skyrius, 
PPT, Socialinės paramos skyrius, 
Socialinių paslaugų namai, sporto klubai

500 200 300

1.2.2.3 Pagalbos šeimoms sistemos plėtra Valgundės ir Joniškio rajonų 
kaimiškose vietovėse (Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo abipus 
sienos programa).

Pagerėjusi socialinės rizikos šeimų bei moterų ir vaikų, patyrusių smurtą, 
socialinė reabilitacija. Pagerėjusi socialinės rizikos šeimoms teikiamų 
socialinių paslaugų kokybė.

2011 Joniškio r. savivaldybės administracija 23 4 19

1.2.2.4 Išplėtoti suaugusiųjų mokymo paslaugas bendrojo lavinimo ir 
neformaliojo švietimo mokyklose.

Švietimo įstaigų, vykdančių suaugusiųjų mokymo programas, sąrašas; 
vykdomų programų sąrašas; jose besimokančių žmonių skaičius.

2013 Radviliškio r. savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius, 
Radviliškio r. sav. suaugusiųjų ir jaunimo 
neformaliojo ugdymo centras, švietimo 
įstaigos

550 120 150 280

1.2.2.5 Radviliškio rajono Sidabravo ir Šeduvos paramos šeimai 
(specialiųjų poreikių vaikams) centrų kūrimas.

Centrai teiks specialiųjų poreikių vaikams užimtumo po pamokų bei
saviraiškos bei konsultavimo šeimos nariams paslaugas.

2009 Radviliškio r. savivaldybės administracija 600 100 500

1.2.2.6 Radviliškio rajono švietimo įstaigų centrų kūrimas ir plėtra. Sukurta tinkama veikiančių centrų materialinė bazė, įkurti 2 nauji centrai, 
tobulinamos centrų veiklos programos.

2011 Radviliškio r. savivaldybės 
administracijos švietimo skyrius ir rajono 
švietimo įstaigos

500 100 400

1.2.2.7 Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir 
Radviliškio rajonuose. 

Apmokyta 240 Radviliškio rajono gyventojų. 2012 Radviliškio r. savivaldybės 
administracija, Švietimo ir sporto 
paslaugų centras

456 456

1.2.2.8 Savižudybių prevencijos kompleksinės programos Šiaulių rajone 
įgyvendinimas.

Parengta galimybių studija ,,Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos 
gerinimo rajone galimybių studija“. Parengta programa ,,Padedu žmogui 
įprasminti gyvenimą“ ir kaip jos vykdymo pasekmė sukurta mokymosi 
sistema specialistams, besimokantiems teikti specialiąja ar socialinę 
pedagoginę, psichologinę ir kitokią pagalbą, parengtos kvalifikacijos 

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracijos 
Investicijų skyrius; Švietimo centras

103 19 84

1.2.2 uždavinys. Vykdyti socialiai pažeidžiamas gyventojų grupes įgalinančias veiklas ir kurti veiksmingus darbo metodus

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Atsakinga institucija

7

pedagoginę, psichologinę ir kitokią pagalbą, parengtos kvalifikacijos 
tobulinimo, psichologinės-socialinės programos bei integruojamosios 
priemones, išleista metodinė medžiaga darbui; prevencinės, žmogiškųjų 
išteklių kompetencijos plėtros( kvalifikacinės) priemonės: mokymai, 
paskaitos, interaktyvūs seminarai, patirties mainai ir kitos priemonės). 
Parengta Švietimo centro įstaigos veiklos strategija.

1.2.2.9 Neįgaliųjų socializacijos projektų įgyvendinimo Šiaulių rajone 
programa.

Seminarai, konferencijos – ne mažiau kaip 2 per metus. Išleista metodinė
medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, žmonių su negalia
socializaciją. Surengtos 3–5 sporto varžybos per metus. Pritaikyta
gyvenamoji aplinka 5-15 neįgaliųjų asmenų. Modernizuota 6 seniūnijų
aplinka – pastatuose įrengtos įvažos neįgaliesiems.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija, 
PPT, sporto klubai

576 167 409

1.2.2.10 Kompleksinės švietimo programos socialinės rizikos asmenims 
Šiaulių rajone įgyvendinimas.

Parengtos ir įgyvendintos 4 mokymo (švietėjiškos) programos; surengti 
mokymai; parengti narkomanijos, savižudybių prevencijos, probleminių šeimų 
švietimo projektai.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija, 
PPT, Švietimo centras  

176 20 156

4.832 529 1.029 3.275 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.3.1 Kultūros iniciatyvų skatinimas Akmenės rajone. Renginių ir dalyvių skaičius. Partnerystės iniciatyvų, formų ir struktūrų 

spektras, etninės kultūros vykdymas.
2013 Akmenės r. savivaldybės administracijos 

Kultūros ir Viešųjų ryšių skyriai; kultūros 
įstaigos ir kt. 

250 250

1.2.3.2 Mėgėjų ir profesionalių kolektyvų bei atlikėjų kultūrinės veiklos 
skatinimo projektų įgyvendinimas Akmenės rajone.

Parengtų paraiškų projektams bei įgyvendintų projektų skaičius. Pasirengimas 
kultūrinėms šventėms. Seminarai, konferencijos, rajoninės, regioninės, 
respublikinės peržiūros–meno šventės; autorinės parodos, plenerai, kita 
meninė veikla.

2013 Akmenės r. savivaldybės administracija, 
kultūros įstaigos. 

250 50 200

Pasiekimo indikatorius
Nr.

Pasiekimo 
laikasPriemonės Atsakinga institucija

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

1.2.3 uždavinys. Vykdyti asmenybės saviraiškai palankias įgalinančias kultūrines veiklas

Iš viso:

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

meninė veikla.
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1.2.3.3 Kultūros iniciatyvų skatinimas. Renginių ir dalyvių skaičius. Partnerystės iniciatyvų, formų ir struktūrų 
spektras.

2013 Joniškio r. savivaldybės administracijos 
Kultūros ir Viešųjų ryšių skyriai

250 250

1.2.3.4 Joniškio rajono kultūros ir kitų suinteresuotų kultūros plėtra ir 
vadyba Joniškio rajone institucijų partnerystės tinklo koncepcijos 
rengimas ir jos įgyvendinimas.

Parengta bendradarbiavimo kultūros srityje strategija; pateiktos ataskaitos apie 
jos įgyvendinimą. 

2013 Joniškio r. savivaldybės administracijos 
Kultūros ir Viešųjų ryšių skyriai

150 150

1.2.3.5 Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, Viešųjų 
ryšių skyrių, VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro, 
VšĮ Žagarės turizmo paslaugų centro ir Žagarės regioninio parko 
direkcijos bendradarbiavimo strategijos rengimas ir jos 
įgyvendinimas.

Parengta ir patvirtinta tarpinstitucinio bendradarbiavimo strategija, pateiktos 
ataskaitos apie jos įgyvendinimą. 

2013 Joniškio r. savivaldybės administracijos 
Kultūros ir Viešųjų ryšių skyriai, Joniškio 
verslo informacijos centras, Žagarės 
regioninio parko direkcija

150 150

1.2.3.6 Asocijuotų nevyriausybinių organizacijų struktūrų kūrimosi 
Joniškio rajone skatinimas.

Įkurtos nevyriausybines organizacijas vienijančios struktūros (visuomeninės 
organizacijos) registravimo pažymėjimas arba (jei organizacija neformali) jos 
įkūrimo protokolas ir nuostatai.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų ryšių skyrius

100 100

1.2.3.7 Tarptautinio nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo 
kultūros, pilietiškumo, visuomenės informavimo priemonių srityse 
skatinimas, susigiminiavusių miestų piliečių susitikimų rėmimas.

Projektų, mainų, stažuočių skaičius; partnerystės iniciatyvų, formų ir struktūrų 
spektras.

2013 Joniškio r. savivaldybės administracijos 
Kultūros ir Viešųjų ryšių skyriai 

120 120

1.2.3.8 Bendruomeninių iniciatyvų skatinimas, konferencijų, mokymų 
organizavimas.

Inicijuota mokymų, konferencijų. 2010 Joniškio r. savivaldybės administracija, 
Joniškio r. savivaldybės gyventojų 
bendruomenės, Žemės ūkio ministerija

600 300 300

1.2.3.9 Jaunimo lyderių ugdymo programos rengimas ir jos įgyvendinimo 
organizavimas.

Parengta ir patvirtinta programa; jaunųjų lyderių skaičius. 2013 Joniškio r. savivaldybės administracijos 
Kultūros ir Viešųjų ryšių skyriai

120 120

1.2.3.10 Joniškio rajono gyventojų sportinio aktyvumo skatinimas. Kiekvienais metais tarptautinės sporto žaidynės (10 sporto šakų); žmonių su 
negalia sporto šventė; seniūnijų sporto žaidynės; kitos varžybos.

2013 Joniškio r. savivaldybės administracija 800 800

1.2.3.11 Tytuvėnų bendruomenės vaidmens, saugant ir naudojant kultūros 
paveldą, stiprinimas.

Atliktas Tytuvėnų vienuolyno požemių tyrimas ir jų pritaikymo 
visuomeninėms reikmėms bei turizmui galimybių studija, bendruomenės 
nariams surengti mokymo seminarai turizmo plėtros temomis, išleisti 
informaciniai leidiniai.

2010 Kelmės r. savivaldybės Tytuvėnų 
bendruomenė

343 34 309

1.2.3.12 Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus 
skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką.

Įkurtas Jaunimo centras Kelmėje. 2012 Kelmės r. savivaldybės administracija 1226 474 752

1.2.3.13 Latvijos-Lietuvos pasienio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų Sukurta bendradarbiavimo sistema, suremontuota dalis vaikų darželio 2011 Pakruojo r. savivaldybės administracija 426 64 362
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1.2.3.13 Latvijos-Lietuvos pasienio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
bendradarbiavimo sistemos sukūrimas.

Sukurta bendradarbiavimo sistema, suremontuota dalis vaikų darželio 
"Ąžuoliukas" patalpų.

2011 Pakruojo r. savivaldybės administracija 426 64 362

1.2.3.14 Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas 
Žiemgalos regione.

Suorganizuota tarptautinė konferencija, 6 kultūriniai renginiai, išleisti 
lankstinukai, išleista Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono kulinarijos paveldo 
receptų knygelė, sukurta interneto svetainė.

2011 Pakruojo r. savivaldybės administracija 353 53 300

1.2.3.15 Bendruomenės įtakos stiprinimas sprendžiant vaikų problemas 
savivaldos lygmenyje.

Apmokyta 20 socialinių darbuotojų, įkurta bendruomenės taryba vaikų 
problemoms spręsti.

2010 Radviliškio r. savivaldybės administracija 184 7 177

1.2.3.16 Radviliškio-Bauskės tarpkultūrinio bendradarbiavimo plėtra. Įkurti kultūros centrai Radviliškyje ir Bauskėje. 2013 Radviliškio r. savivaldybės kultūros 
centras

488 73 415

1.2.3.17 Parengti etninės kultūros vystymo programą ir organizuoti jos 
įgyvendinimą.

Iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų kiekis (Lt) etninės kultūros vystymo 
programai vykdyti.

2008 Radviliškio r. savivaldybės 
administracijos Kultūros skyrius, 
Švietimo skyrius, Viešoji biblioteka

10 10

1.2.3.18 Šiaulių rajono jaunimo ir kitų struktūrų bendradarbiavimas ir 
dalyvavimas moksleivių užimtumo programose.

Mokyklos bendruomenių ir Krašto apsaugos bei Savanoriškos krašto 
apsaugos struktūrų renginių, susitikimų, seminarų, konferencijų skaičius. 
Dalyvių skaičius fondų ir organizacijų vykdomose mokinių ir jaunimo 
programose.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyrius; mokyklos, 
jaunimo organizacijos

423 120 303

1.2.3.19 Rajono etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas. Parengta ir išplatinta leidybinė informacinė medžiaga- etnokultūros medžiaga. 
Etninės kultūros tradicijų sklaidos priemonės (renginiai, video, televizijos 
laidos, konferencijos, seminarai).

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija, 
Etninės kultūros ir tradicinių amatų 
centras

800 800

1.2.3.20 Mėgėjų ir profesionalių kolektyvų bei atlikėjų kultūrinės veiklos 
skatinimo projektų įgyvendinimas.

Parengtų paraiškų projektams bei įgyvendintų projektų skaičius. Pasirengimas 
Pasaulio lietuvių dainų šventei. Seminarai, konferencijos, rajoninės, 
regioninės, respublikinės peržiūros–meno šventės; kūrybinės stovyklos; 
autorinės parodos, plenerai, kita meninė veikla.  Kasmetinės 8 kultūros ir 
meno sričių premijos. 

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija, 
Etninės kultūros ir tradicinių amatų 
centras

1283 823 460

1.2.3.21 Šiaulių rajono jaunimo ir kitų struktūrų bendradarbiavimas ir 
dalyvavimas moksleivių užimtumo programose.

Mokyklos bendruomenių ir Krašto apsaugos bei Savanoriškos krašto 
apsaugos struktūrų renginių, susitikimų, seminarų, konferencijų skaičius. 
Dalyvių skaičius fondų ir organizacijų vykdomose mokinių ir jaunimo 
programose.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyrius; mokyklos, 
jaunimo organizacijos

423 120 303

1.2.3.22 Jaunimo aktyvumo skatinimas per sportinę ir kultūrinę veiklą 
Šiaulių ir Jelgavos miestuose.

Surengti bendri renginiai. 2012 Šiaulių m. savivaldybės administracija 395 59 336

1.2.3.23 Skatinti alternatyvių jaunimo meno raiškos formų atsiradimą ir 
vystymąsi.

Įgyvendintų (iš jų  paremtų) projektų, skirtų alternatyvių jaunimo meno 
raiškos formų  plėtrai, skaičius; paramos dydis (Lt).  

2011 Šiaulių jaunimo org. asociacija 
„Apskritasis stalas“, Šiaulių jaunimo 
centras, „Jaunimo bankas“, Šiaulių m. 
sav. administracijos Kultūros skyrius

400 200 200

9043 4826 460 3757 0Iš viso:
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2.1.1 uždavinys.  Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau − MTTP) bazę

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.1.1 Naujosios Akmenės pramoninio parko valdymo modelio 

parinkimas.
Atlikta analizė, parinktas valdymo modelis. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
200 200

2.1.1.2 "PET produktų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazės 
vystymas UAB "Putokšnis". 

Išplėtota įmonės MTTP bazė – laboratorija, kur atliekami bandymai su 
pagamintais gaminiais, patobulintos produkto savybės, sukurti nauji 
produktai, kurie  diegiami įmonės gamyboje.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Putokšnis" 5.828 2.914 2.914

2.1.1.3 IĮ "Entiumas" vėjo energijos panaudojimo mokslinių tyrimu 
technologinės bazės sukūrimas. 

Sukurta tyrimų bazė, skirta analizuoti vėjo jėgos panaudojimo galimybes. 
Papildomai  įsigyta įranga leisianti kurti naujus vėjo jėgainių prototipus. 
Papildoma įmonės pajamos iš nedidelio pajėgumo vėjo jėgainių pardavimų. 
Sukurtos 5 ilgalaikių tyrėjų darbo vietos. 

2013 IĮ "Entiumas" 358 179 179

2.1.1.4 "Moderni naujų gaminių įdiegimo sistema stabdžių trinkelių 
gamybos įmonėje "KGGĮ", (toliau - MĮS).

Įkurtas eksperimentinis baras su dviem patraukliomis, tyrėjo ir pagalbinio 
personalo, darbo vietomis. Įsigyta lazerinė įranga, kuri  naudojama MTTP 
veikloje. Sukurta moderni, lazerine technologija paremta, naujų gaminių 
įdiegimo sistema, įmonė per 3 metus pradės gaminti 600 naujų rūšių diskinių 
stabdžių trinkelių. 

2013 Kęstučio Greičiaus gamybinė įmonė 
"KGGĮ" 

874 437 437

7.260 0 200 3.530 3.530

ES fondai, kita 
užsienio 

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Iš viso:

2.1.2 uždavinys.  Didinti privačių įmonių investicijas į MTTP, skirtą naujų gaminių, produktų kūrimui, technologijų, mažinančių gamybos kaštus, aplinkos taršą ir išteklių panaudojimą, adaptavimui ir kūrimui

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

II PRIORITETAS „ŠIAULIŲ REGIONO EKONOMIKOS AUGIMAS“ 

Pasiekimo 
laikas

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Atsakinga institucija
Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt

2.1 tikslas. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas

9

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.2.1 Naujų konditerijos gaminių receptūrų sukūrimo, panaudojant 

Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus, 
taikomieji tyrimai. 

Sukurti nauji ekologiški konditerijos gaminiai, panaudojant Baltijos ir Šiaurės 
regiono ekologišką netradicinę žaliavą, kuri iki šiol nebuvo naudojama 
konditerijos gaminių gamybai. 

2008 Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta 372 186 186

Atsakinga institucija
Nr.

 Priemonės Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo 

laikas
Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt
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2.1.2.2 Polikristalinio silicio gamybos technologija saulės elementams 
(PoliSi). 

Sukurtos novatoriškos polikristalinio silicio gamybos technologijos saulės 
elementams  leidžiančios iki 40 proc. sumažinti saulės elementų išeitinės 
žaliavos gamybos kaštus. Sukurta moderni poli-Si gamybos technologija, 
leidžianti pagaminti saulės elementų gamybai skirtą silicį be jo vertimo į 
lakius junginius, kurioje iš esmės supaprastinti tradiciniai cheminiai procesai 
arba jų bus visai atsisakyta, ir kuri suteikia galimybę iš pigaus, žemos kokybės 
metalurginio silicio gaminti saulės elementų gamybai tinkamą žaliavą. 

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Telebaltikos" 
importas ir eksportas 

2.410 1.138 1.272

2.1.2.3 Moksliniai tyrimai, skirti SaaS platformos sukūrimui. Įgyvendinti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, sukurtas naujo IT 
produkto prototipas, skatinama visos Lietuvos informacinių technologijų 
sektoriaus MTTP plėtra.

2013 UAB "Duomenų centras" 1.524 915 610

2.1.2.4 Mobilaus alyvų valymo įrenginio sukūrimo galimybių tyrimas 
(MAVIS). 

Įvertintas poreikis mokslinei tiriamajai veiklai,  padedančiai sukurti mobilų 
naudotų industrinių (turbinų, transformatorinių ir hidraulinių) alyvų valymo 
įrenginį. Įrenginys skirsis nuo egzistuojančių analogų tuo, kad: a) bus mobilus 
ir valys alyvą kliento įmonėje nestabdant technologinių procesų, b)  5 kartus 
prailgins eksploatacijos laiką. 

2009 Uždaroji akcinė bendrovė "Telebaltikos" 
importas ir eksportas 

102 51 51

2.1.2.5 Kompleksinių atsinaujinančios energijos tiekimo sistemų 
smulkiems vartotojams galimybių studijos parengimas. 

Išanalizuotos ir įvertintos saulės ir vėjo energiją naudojančių kompleksinių 
energijos sistemų kūrimo ir diegimo individualiems vartotojams galimybės bei 
taip sukurtas stiprus pagrindas tolimesniems bendrovės verslo planams ir 
tolimesnei MTTP veiklai šioje srityje.

2013 UAB "PTM" 160 80 80

2.1.2.6 Geros gamybos praktikos kokybės ir aplinkosaugos valdymo 
priemonių diegimui ir sertifikavimui reikalingos investicijos.

Geros gamybos praktikos diegimas inovatyvių produktų gamybai. 2013 Kelmės r. privatus verslas 5.000 2.500 2.500

9.569 0 0 4.870 4.699

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.3.1 Įvertinti miesto mokslinį potencialą (identifikuojant mieste Sukurta duomenų bazė; atliktas verslo ir mokslo bendradarbiavimo galimybių 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 60,0 60,0

Iš viso:

2.1.3 uždavinys. Stiprinti Šiaulių miesto ir regiono mokslinį potencialą

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

10

2.1.3.1 Įvertinti miesto mokslinį potencialą (identifikuojant mieste 
dirbančius mokslininkus, išradėjus, inovacijų įmones bei jų veiklą) 
ir parengti jo plėtros planą.

Sukurta duomenų bazė; atliktas verslo ir mokslo bendradarbiavimo galimybių 
ir sąlygų tyrimas, parengtas plėtros planas.

2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Šiaulių universitetas (ŠU), asocijuotos 
verslo struktūros, Šiaulių verslo 
inkubatorius

60,0 60,0

2.1.3.2 Parengti mokslininkų, išradėjų ir inovacijų įmonių pritraukimo į 
miestą ir jų veiklos skatinimo programą.

Parengta programa; numatytų priemonių skaičius. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
ŠU, kolegijos, ŠUMTP, Lietuvos 
inovacijų centro (LIC) Šiaurės Lietuvos 
atstovybė

20,0 20,0

2.1.3.3 Suorganizuoti tarptautinę konferenciją, pateikiant paraišką dėl 
finansavimo „Miestų dvynių“ programai, skirtą Europos miestų 
savivaldybių patirties mainams ir tolimesniam bendradarbiavimui  
inovacijoms ir verslui palankios aplinkos sukūrimui.

Parengtas projektas ir paraiška finansavimui; suorganizuota konferencija. 2012 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
ŠU, Šiaulių regiono plėtros agentūra 
(ŠRPA),  Šiaulių verslo inkubatorius, 
asocijuotos verslo struktūros

240,0 96,0 144,0

320 176 0 0 144Iš viso:
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Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.4.1 Rengti ir įgyvendinti verslininkų mokymo ir informavimo 

programą, atkreipiant dėmesį į šalies ir rajono pažangios patirties 
propagavimą.

Įvykusių renginių skaičius. 2013 Radviliškio turizmo ir verslo 
informacijos centras, konsultantai

50 20 20 10

2.1.4.2 Kasmet jaunimui organizuoti geriausio verslo projekto konkursą. Suorganizuotas konkursas. 2013 Radviliškio turizmo ir verslo 
informacijos centras, Suaugusiųjų 
neformaliojo ugdymo centras

50 10 40

2.1.4.3 Iš dalies finansuoti bendrų aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių, taip 
pat inovacijų paramos organizacijų (MTP, verslo inkubatoriaus ir 
kt.) investicinių projektų parengimą ES finansinei paramai gauti.

Paremtų projektų skaičius; skirtos lėšos (Lt). 2013 Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos 
skyrius

210 210

2.1.4.4 Kasmet studentams organizuoti geriausio projekto miestui ir 
verslui konkursą. 

Suorganizuotas konkursas; skirta premija (Lt). 2013 Šiaulių m. sav. administracija, 
asocijuotos verslo struktūros, ŠU

60 20 40

2.1.4.5 Jelgavos ir Šiaulių miestų bendradarbiavimo skatinimas mokslo ir 
pramonės srityse.

Parengtas verslo inkubatoriaus techninis projektas. 2012 Šiaulių miesto savivaldybė 1.625 244 1.381

2.1.4.6 Skatinti Akmenės rajono verslininkų bendrus verslo projektus su 
užsienio ir kitais partneriai.

Verslo projektai. 2013 VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo 
informacijos centras

100 100

2.095 504 60 1.481 50

2.2.1 uždavinys. Remti investicijas į naujus gamybos įrengimus ir technologijas, valdymo sistemas, skatinti įmonių ėjimą į tarptautines rinkas

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:

2.2 tikslas. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

 Priemonės Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo 

laikas Atsakinga institucija

2.1.4 uždavinys. Skatinti bendrus verslo ir mokslo institucijų projektus bei partnerystę

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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lėšos biudžeto lėšos parama Privačios lėšos
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.1.1 Pažangių vadybos metodų ir šiuolaikiškos valdymo sistemos 
diegimas UAB "Skalduva", siekiant darbo našumo ir verslo 
konkurencingumo. 

Įdiegta valdymo sistema, sumodeliuota remiantis keliais šiuolaikiškais ir 
tarptautiniu mastu pripažįstamais vadybos metodais: "Lean organisation" 
procesų pertvarkymo modeliu, Subalansuotų vertinimo rodiklių stabėsenos 
sistema bei visuotinės kokybės valdymo sistema pagal LST EN ISO 9001 
standartą. 

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Skalduva", 
Pakruojo r. 

140 70 70

2.2.1.2 UAB "Kalvis" konkurencingumo didinimas Ukrainos rinkoje. Atliktas pramoninių ir buitinių kieto kuro katilų Ukrainos rinkoje   tyrimas, 
parengta rinkodaros medžiaga, įmonės gaminiai  pristatyti tarptautinėse 
parodose ir mugėse, išplėtotas gaminių eksportas į Ukrainos rinką.

2013 UAB "Kalvis" 525 368 158

2.2.1.3 UAB "Kalvis" konkurencingumo didinimas Lenkijos rinkoje 
(įmonės eksporto rinkų plėtra). 

Atliktas pramoninių ir buitinių kieto kuro katilų Lenkijos rinkoje   tyrimas, 
parengta rinkodaros medžiaga, įmonės gaminiai  pristatyti tarptautinėse 
parodose ir mugėse, išplėtotas gaminių eksportas į Lenkijos rinką.

2013 UAB "Kalvis" 369 258 111

2.2.1.4 Verpalų pardavimo rinkų plėtra į Skandinavijos šalis. Sukurta išsami rinkodaros programa,  įdarbintas rinkodaros specialistas, kuris 
nuosekliai analizuoja Skandinavijos šalių rinkas, produktų poreikį tose 
rinkose ir identifikuoja potencialius klientus.

2013 A. Valčiukienės karšykla, Kelmės 
rajonas  

154 108 46

2.2.1.5 UAB "Rūta" esamų bei naujų užsienio rinkų plėtra. Padidėjęs įmonės vardo žinomumas užsienyje, didesnės pardavimų apimtys 
esamose užsienio rinkose, nauji užsienio partneriai.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" 91 64 27

2.2.1.6 UAB "Rūta" produktyvumo didinimas, įdiegiant šiuolaikišką 
maisto saugos vadybos sistemą. 

Padidėjęs įmonės produktyvumas, įdiegus šiuolaikišką maisto saugos vadybos 
sistemą.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" 32 16 16

tūkst. Lt
Nr.

 Priemonės Pasiekimo indikatorius laikas Atsakinga institucija
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2.2.1.7 Elektroninio verslo projekto diegimas UAB “Liumenas”. Optimizuotas gamybos ir paslaugų proceso valdymas siekiant pagerinti darbų 
atlikimą tiek laiko tiek ir kokybės atžvilgiu. Įdiegti programiniai sprendimai 
padeda geriau planuoti ir valdyti gamybos procesus, objektyviai vertinti esamą 
situaciją ir pokyčius. Kompleksiškai integravus skirtingas programas 
sumažėja  darbuotojų laiko sąnaudos. Personalo apskaitos valdymo 
optimizavimas leidžia pasiekti efektyvesnį komandinį darbą, numatyti įmonės 
plėtros strategijos pokyčius, atskleisti ir pagerinti vadovų ir pavaldinių 
kompetencijas. Tinkamo informacijos valdymo sprendimo įdiegimas įmonėje 
leidžia sukurti pridėtinę vertę, kadangi padidėja informacijos valdymo 
efektyvumas. Įmonė  iki 40% sumažina fizinių dokumentų srautus, iki 20% 
sutaupo darbuotojų darbo laiką, iki 70% sumažina didelės apimties e- pašto 
srautus, iki 50% padidina dokumentų paieškos efektyvumą .

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Liumenas" 318 159 159

2.2.1.8 UAB "Sintuva" eksporto plėtros strategijos parengimas, naujų 
eksporto rinkų paieška, esamų plėtra bei įmonės produkcijos 
pristatymas ir jos žinomumo. 

Paruošta įmonės produkcijos eksporto plėtros strategija, dalyvauta Vokietijoje 
ir Švedijoje 2010 ir 2011 m. vyksiančiose baldų parodose, sukaupta 
informacija apie naujausią užsienio baldų ir jų apmušalų gamintojų 
produkciją, užsienio šalių baldų rinkų detales, pasidalyta patirtimi ir žiniomis 
su kitais rinkos dalyviais. Įmonė  savo produkciją plačiau realizuoja užsienyje, 
turi daugiau užsienio partnerių, didina pardavimus užsienio rinkose.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Sintuva" 286 200 86

2.2.1.9 UAB "Acorus Calamus" eksporto potencialo vertinimas ir 
skatinimas tikslinėse užsienio rinkose. 

Parengta įmonės eksporto strategija, ištirtos potencialios UAB "Acorus 
Calamus" produkcijos eksporto rinkos bei parengtos eksporto skatinimo 
strategijos tikslinėse rinkose.  Vykdoma kryptinga  eksporto plėtra ir 
kompleksiškai veikiama pasirinktose rinkose - sustiprintas įmonės vardo 
žinomumas, dalyvauta parodose, vykdomas marketinginis planavimas ir 
ilguoju laikotarpiu užimtos stabilios, o vėliau ir lyderiaujančios pozicijos.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Acorus 
Calamus", Pakruojo r. 

291 200 91

2.2.1.10 UAB "Saugora" eksporto plėtros priemonių sistemos sukūrimas ir 
taikymas užsienio rinkose. 

Padidėjusios UAB "Saugora" eksporto apimtys, sukurta  ir užsienio rinkose 
taikoma eksporto plėtros sistema, padidėjusios gamybos ir prekybos apimtys, 

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Saugora", 
Radviliškio r. 

251 176 75
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taikymas užsienio rinkose. taikoma eksporto plėtros sistema, padidėjusios gamybos ir prekybos apimtys, 
sukurtos naujos darbo vietos. 

Radviliškio r. 

2.2.1.11 UAB "Ruvera" eksporto rinkų plėtra. Parengta įmonės eksporto plėtros strategija ir atlikti įmonę dominančių 
užsienio rinkų tyrimai, kuriuose siekiama nustatyti naujas UAB „Ruvera“ 
eksporto kryptis ir sumažinti eksporto riziką.

2013

Uždaroji akcinė bendrovė "Ruvera" 

248 173 74

2.2.1.12 UAB „Acorus Calamus“ gamybinės pakavimo įrangos 
modernizavimo pagal Europos Sąjungos farmacinėms įmonėms 
galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

Modernizuota gamybinė bazė įdiegus naują produkcijos pakavimo 
technologinę liniją, kuri leidžia optimizuoti gamybos procesus bei mažinti 
prastovų riziką, užtikrina aukštą produkcijos kokybę bei jos atitikimą visiems 
keliamiems ES reikalavimams. Išplėstas įmonės asortimentas ir užtikrinamas 
nuolatinis ir stabilus įmonės vystymasis.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Acorus 
Calamus", Pakruojo r. 

1.949 780 1.170

2.2.1.13 Modernizavimo technologijos įdiegimas UAB "Asektas". Modernizuota įmonės gamybinė įranga leidžianti gaminti naują produktą -
plastikinius bagetus ir apdailos detales,  sustiprėjusios veiklos pozicijos 
rinkoje, geresnė darbo aplinka ir sąlygos, sumažėjęs neigiamas poveikis 
aplinkai, didesnis darbo našumas įmonėje sudarantis sąlygas siekti tiek 
eksporto didinimo tiek ir  prielaidas konkuruoti su užsienio šalių gamintojais 
vietos rinkoje. Gamybos automatizavimas  paspartina naujų gaminių įvedimą į 
rinką.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė  "Asektas" 1.096 438 658

2.2.1.14 UAB „RŪTA“ saldainių fabriko modernizavimo projektas. Įdiegtos naujos gamybos technologijos, modernizuotos esamos technologinės 
linijos,  įsisavinta naujų produktų gamyba. 

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" 2.314 926 1.388

8.064 0 0 3.934 4.128

2.2.2 uždavinys. Diegti verslo procesus optimizuojančius modelius, paremtus informacinių technologijų (toliau − IT) infrastruktūros naudojimu

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iš viso:

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

12



2.2.2.1 Teikiamų telekomunikacijų paslaugų integravimo projektas. Sukuriama programinė įranga teikianti  išankstinio mokėjimo paslaugą (IMP), 
kuri, integravus ją su kitais vidiniais bei išoriniais procesais įmonei leidžia: 
pasiekti didesnį konkurencingumą tarp įmonių teikiančių telekomunikacijų 
paslaugas, sukurti visiškai naują produktą Lietuvos telekomunikacijų rinkoje,  
suteikti daugiau galimybių rinktis paslaugų vartotojams, padidinti klientų 
skaičių. 

2013 UAB "Alpha komunikacijos" 507 253 253

2.2.2.2 Elektroninio verslo valdymo sistemos įdiegimas ir pritaikymas 
Uždarosios akcinės bendrovės "Informacinės sistemos ir 
technologijos" veiklai. 

Įdiegta elektroninio verslo valdymo sistema įgalinanti: 1) vienoje sistemoje 
integruoti visus su įmonės vykdomais procesais susijusius duomenis; 2) 
užtikrinti Klientams verslo valdymo sistemoje esamos su jais susijusios 
informacijos pasiekiamumą internetu; 3) operatyvų Klientų paklausimų 
apdorojimą ir jų istorijos išsaugojimą; 4) organizuoti elektroninę prekybą IT 
priemonėmis; 5) vykdyti vykdomų programavimo projektų laiko ir kaštų 
kontrolę; 6) reglamentuoti naujų klientų paieškos procesą; 7) tinkamai vykdyti 
klientų pasitenkinimo analizės procesą.

2013 UAB "Informacinės sistemos ir 
technologijos" 

95 47 47

2.2.2.3 Verslo valdymo sistemos - CRM (santykių su klientais valdymo 
sistema) Servise Desk (pagalbos tarnybos), Kontaktų centras (Call 
center) - įdiegimas.

Sukurta UAB "Sovis" IT infrastruktūra, kuri užtikrina verslumo augimą, 
valdymą ir kontrolę, patikimą komunikavimą su klientais, solidžios įmonės 
įvaizdį.

2013 UAB "Sovis" 54 27 27

2.2.2.4 A. Valiuškio įmonės našumo didinimas diegiant naujovišką e-
verslo sprendimą. 

Įdiegta įmonėje adaptuota ir kompleksiška e-verslo sistema įmonės veiklos 
valdymui, padidinanti įmonės darbo našumą. Šio e-verslo sprendimo esmė - 
sukurta eilė sąsajų  tarp vidinių įmonės procesų (darbo planavimas, rizikos 
valdymas, atsargų valdymas, pardavimų valdymas ir kt.). Įmonėje  įdiegta 
programinė įranga prieinama per Internetą. Naudojami įvairūs duomenų 
įvesties būdai (pvz., bar kodų skaitytuvai). Sistema leidžia ja naudotis ir 
įmonės klientams, pateikti užsakymus tiesiai į sistemą.  Sumažėja įmonėje 
rutininis darbas, sutrumpėja gamybos ciklas.

2013 Algirdo Valiuškio įmonė, Šiaulių miestas  172 86 86

2.2.2.5 Verslo operacijų atlikimo ir veiklos organizavimo procesų 
optimizavimas, panaudojant modernias vadybos metodikas ir 
informacines technologijas 

Padidėjęs įmonės konkurencingumas dėl pagerėjusio klientų aptarnavimo, 
vidinių ir išorinių procesų integracijos, veiklos rezultatyvumo ir darbo našumo 
didėjimo 

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Televizijos ir 
ryšio sistemos" 

436 218 218
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informacines technologijas didėjimo 
2.2.2.6 UAB „Artilux NMF" procesų informacinių sistemų aplinkoje 

optimizavimas 
Automatizuoti gamybos procesai (sistema RFID pateikia operatyvią 
informaciją verslo valdymo sistemai: minimizuojamos klaidos ir netikslumai 
perkeliant produkciją į sandėlį ir iš jo ir jame, spartesnis inventorizacijų 
atlikimas, automatizuotas informacijos surinkimas bei jos fiksavimas verslo 
valdymo sistemoje), taip pat optimizuotas pardavimų administravimas 
(įvykdžius susiejimą su baldų gamintojo IKEA pardavimų užsakymo valdymo 
sistema bus galima automatiškai prieš pakraunat prekes suformuoti jų 
pardavimo dokumentus ir iškart nusiųsti juos pirkėjui). 

2013 UAB "Artilux NMF" 296 148 148

2.2.2.7 UAB "Medinių namų konstrukcijos" verslo procesų susiejimas ir 
optimizacija, panaudojant elektroninio verslo valdymo sistemą. 

Įdiegta ir adaptuota pagal bendrovės poreikius elektroninio verslo valdymo 
sistema leidžianti suvaldyti visus pagrindinius procesus, todėl bendrovė gali 
kontroliuojamai plėstis, ženkliai padidinti gamybos ir eksporto apimtis, būti 
konkurencingesnė, bei sukurti didesnę pridėtinę vertę.  Elektroninio verslo 
valdymo sistema optimizuoja vidinius verslo valdymo procesus. Per tris metus 
po projekto užbaigimo bus sukurtos 7 naujos darbo vietos Šiaulių mieste. 
Eksportas už Europos Sąjungos ribų bus padidintas daugiau nei 8 mln. Lt, o 
apyvarta - daugiau nei 12 mln. Lt (lyginant su 2008-aisiais). Tokiu būdu, dėka 
elektroninio verslo valdymo sistemos, gerokai  padidės UAB "Medinių namų 
konstrukcijos" produktyvumas. 

2013 UAB "Medinių namų konstrukcijos" 135 68 68

2.2.2.8 UAB “Grafų baldai” veiklos procesų optimizavimas, įdiegiant 
informacines technologijas.

Įdiegta moderni, įmonės veiklos procesus optimizuojanti informacinių 
technologijų sistema, padidintas  įmonės darbo našumas ir produktyvumas. 
Veiklos procesų optimizavimas pasiektas įdiegiant šias priemones: išorinių 
užsakymų suvedimą į bendrą sistemą; kompiuterizuotą užsakymų valdymą ( 
būsenos, terminų, priminimų ir pan.); gamybos procesų valdymą įmonėje 
(būsenos, atsargų, terminų ir pan.); kompiuterizuotos personalo veiklos 
apskaitos administravimą. 

2013 UAB "Grafų baldai", Šiaulių r.  204 102 102
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2.2.2.9 UAB "Ergolain baldai" gamybos modernizavimas ir technologinės 
schemos.

Pertvarkyta gamybos technologinė schema ir įdiegta moderni technologinė ir 
programinė ranga. Bendrovė gali ne tik atsisakyti naktinio darbo, pereiti prie 
darbo 1 - 2 pamainomis (vietoje 2 - 3) ir gaminti 75-100 proc. daugiau. Įsigyti 
modernūs įrengimai, skirti mažiems ir mažesnėms nei vidutinio dydžio baldų 
fabrikams.

2013 UAB "Ergolain baldai", Šiaulių r..  1.285 514 771

2.2.2.10 Duomenų apskaitos centralizuotos sistemos vartotojams įdiegimas. Įdiegta centralizuota duomenų apskaitos sistema. 2013 UAB „Pakruojo šiluma“ 1.000 400 150 450

2.2.2.11 IT įdiegimas UAB „Pakruojo šiluma“, tvarkant šilumos ūkio 
apskaitą.

Įsigyta kompiuterinė technika ir programinė įranga. 2013 UAB „Pakruojo šiluma“ 85 34 13 38

2.2.2.12 IT įdiegimas UAB „Pakruojo vandentiekis“, tvarkant 
vandentvarkos apskaitą.

Įsigyta kompiuterinė technika ir programinė įranga. 2013 UAB „Pakruojo vandentiekis“ 160 64 24 72

2.2.2.13 IT įdiegimas AB „Pakruojo autotransportas“, tvarkant viešojo 
transporto apskaitą.

Įsigyta kompiuterinė technika ir programinė įranga. 2013 AB „Pakruojo autotransportas“ 50 20 7 23

2.2.2.14 IT įdiegimas UAB „Pakruojo komunalininkas“, tvarkant atliekų 
apskaitą.

Įsigyta kompiuterinė technika ir programinė įranga. 2013 UAB „Pakruojo komunalininkas“ 26 10 4 12

2.2.2.15 Radviliškio rajono smulkiųjų ir vidutinių verslo įmonių duomenų 
bazės sukūrimas, IT diegimo įmonėse skatinimas.

Sukurta duomenų bazė, surinkti duomenys, įmonių, įsidiegusių IT skaičius. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Radviliškio turizmo ir 
verslo informacijos centras

110 10 100

3.185 0 0 1.464 1.721

2.2.3 uždavinys. Didinti Šiaulių regiono investicinį patrauklumą

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.3.1 Informacinis leidinys investicijų skatinimui Akmenės rajone. Išleistas informacinis leidinys, skirtas  investicijų skatinimui. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras

20 20

2.2.3.2 Kelmės rajono turizmo ir verslo aplinkos gerinimas. Pristatytos Kelmės rajono turizmo galimybės tarptautinėse parodose, išleisti 
Kelmės rajoną pristatantys leidiniai, sukurtas video pristatymas apie Kelmės 
kraštą, paruošti įvairūs kelio ženklai, informaciniai stendai, pristatantys 
Kelmės rajono turizmo objektus, Kelmės miesto centre įrengtas elektroninis 
turizmo informacijos stendas, sukurta duomenų bazė apie Kelmės rajone 

2011 VšĮ Kelmės turizmo ir verslo 
informacijos centras

600 90 510

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija
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turizmo informacijos stendas, sukurta duomenų bazė apie Kelmės rajone 
veikiančias įmones; išvystytas glaudus bendradarbiavimas ir  užsienio patirties 
perėmimas, dalyvavimas analogiškų užsienio ar tarptautinių organizacijų 
veikloje.

2.2.3.3 Pakruojo rajono verslininkų tarptautinio bendradarbiavimo 
stiprinimas.

Užmegzti tarptautiniai santykiai, sukurta bendradarbiavimo sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

600 60 135 405

2.2.3.4 Suformuoti verslo plėtrai tinkamų teritorijų ir pastatų/patalpų 
informacinę duomenų bazę, skirtą potencialiems investuotojams.

Verslo plėtrai tinkamų teritorijų ir pastatų/patalpų sąrašas; dokumentų 
rinkiniai apie šių teritorijų ir pastatų panaudojimo galimybes.

2013 Radviliškio savivaldybės Investicijų ir 
informatikos skyrius, Architektūros ir 
statybos skyrius, Turto ir bendrųjų 
reikalų skyrius

100 20 80

2.2.3.5 Ilgalaikio (trumpalaikio) strateginio plėtros plano tobulinimas. Investicijų programa; lėšos, gautos programos įgyvendinimui (Lt). Nuo 2007 Radviliškio savivaldybės Investicijų ir 
projektų valdymo skyrius

300 45 255

2.2.3.6 Kas trejus metus rengti detalią savivaldybės investicijų programą, 
organizuoti jos įgyvendinimą.

Investicijų programa; lėšos, gautos programos įgyvendinimui (Lt). Nuo 2007 Radviliškio savivaldybės Investicijų ir 
informatikos skyrius

150 20 130

2.2.3.7 Pristatyti Radviliškio įmones ir jų gaminamą produkciją Lietuvos 
bei užsienio rinkose.

Surengta 2 parodos, išleistas leidinys. 2013 VšĮ Radviliškio turizmo ir verslo 
informacijos centras

150 20 130

2.2.3.8 Administracinės naštos verslui mažinimas Latvijos ir Lietuvos 
pasienio regionuose (LatLit).

Sumažinta biurokratinė našta. 2011 Šiaulių miesto savivaldybė 56 8 48

2.2.3.9 Verslo rūmų Šiauliuose steigimas. Sukurta institucinė struktūra; pastatytas ir įrengtas pastatas. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija Šiaulių prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai Šiaulių 
pramonininkų asociacija

20000 4000 16000

2.2.3.10 Suformuoti verslo plėtrai tinkamų teritorijų ir pastatų/patalpų 
informacinę duomenų bazę, skirtą potencialiems investuotojams.

Verslo plėtrai tinkamų teritorijų ir pastatų/patalpų sąrašas; dokumentų 
rinkiniai apie šių teritorijų ir pastatų panaudojimo galimybes.

2011 Šiaulių m. savivaldybės Investicijų ir 
miesto plėtros skyrius, Architektūros ir 
urbanistikos skyrius, Turto valdymo 
skyrius

10 10

2.2.3.11 Kas trejus metus rengti Šiaulių miesto pristatymo potencialiems 
investuotojams planą, numatant priemones, datas, finansavimo 
šaltinius ir kt., organizuoti jo įgyvendinimą.

Šiaulių miesto pristatymo investuotojams planas; lėšos, gautos programos 
įgyvendinimui (Lt).

2011 Šiaulių m. savivaldybės Investicijų ir 
miesto plėtros skyrius, verslo asocijuotos 
struktūros, Šiaulių regiono plėtros 
agentūra (ŠRPA)

5 5

2.2.3.12 Kas trejus metus išleisti leidinį „Šiaulių miesto investuotojo gidas“ 
ir jį išplatinti per Lietuvos ambasadas užsienyje, užsienio valstybių 
ambasadas Lietuvoje, Lietuvos ekonominės plėtros agentūra 
(LEPA) atstovybes, parodų metu.

Išleistas leidinys; leidinio tiražas. Nuo 2007 Šiaulių m. savivaldybės Investicijų ir 
miesto plėtros skyrius, Šiaulių regiono 
plėtros agentūra, verslo asocijuotos 
struktūros

160 160

2.2.3.13 Kasmet pristatyti miestą  užsienio ir vietos verslo parodose. Parodų skaičius. 2013 Šiaulių m. savivaldybės Investicijų ir 1700 17002.2.3.13 Kasmet pristatyti miestą  užsienio ir vietos verslo parodose. Parodų skaičius. 2013 Šiaulių m. savivaldybės Investicijų ir 
miesto plėtros skyrius

1700 1700
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2.2.3.14 Kas trejus metus rengti detalią savivaldybės investicijų programą, 
organizuoti jos įgyvendinimą.

Investicijų programa; lėšos, gautos programos įgyvendinimui (Lt). Nuo 2007 Šiaulių m. savivaldybės Investicijų ir 
miesto plėtros skyrius

10 10

23861 2108 4195 17558 0Iš viso:
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Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.4.1 Parama verslo kūrimui ir plėtrai kaimiškosiose Akmenės rajono 

savivaldybės teritorijose.
Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse  gerinimas. smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtra, sudaranti palankias prielaidas ekonominės veiklos kaime įvairinimui, 
gyventojų pajamų ir užimtumo didinimui.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras

3.400 3.400

2.2.4.2 Inovacijų skatinimas Akmenės rajone bei paslaugų kokybės ir 
kiekybės didinimas. 

Skatinamas smulkusis ir vidutinis verslas, užmegzti bendradarbiavimo ryšiai 
su kt. šalies verslininkais.

2013 VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo 
informacijos centras

200 40 160

2.2.4.3 Verslo įmonių bendradarbiavimo stiprinimas, naujo produkto 
sukūrimas bei pristatymas rinkoje.

Skatinamas smulkusis ir vidutinis verslas, sukuriamas naujas produktas. 2013 VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo 
informacijos centras

100 20 80

2.2.4.4 Pramogų industrijos atsiradimo skatinimas Akmenės rajone. Skatinami vietos verslininkai, siekiama pritraukti investuotojų iš kitų rajonų 
bei kaimyninių valstybių.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras

500 50 450

2.2.4.5 Akmenės rajono verslo įmonių gaminamos produkcijos 
pristatymas Lietuvos ir užsienio rinkoje.

Verslo įmonių dalyvavimas nacionalinėje bei tarptautinėse parodose. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras

130 30 100

2.2.4.6 VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) plėtra. Pastatytas verslo informacijos centro priestatas; padidintas TVIC paslaugų 
skaičius.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 500 1.500

2.2.4.7 Joniškio rajono kaimo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
programos veiksmingumo didinimas.

Paremti verslininkai, ūkininkai, kaimo bendruomenės, VVG, savivaldybės 
viešosios įstaigos, teikiančios viešąsias paslaugas, susijusias su verslu. 2013

Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.000 4.000

2.2.4.8 Efektyvios paslaugų verslui sistemos sukūrimas ir jos įdiegimas 
Kelmės regione, pasinaudojant Lietuvos ir užsienio šalių paslaugų 
verslui patirtimi. Regiono verslo plėtros problemų identifikavimo ir 
sprendimo sistema.

Sukurta verslo informacinė sistema; Surinkta informacija apie rinkas ir 
prekybos sąlygas atskirose valstybėse; Užmegzti ryšiai su užsienio verslo 
subjektais. 

2011 VšĮ Kelmės TVIC 200 30 170

2.2.4.9 Radviliškio kaimo, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimas. Paremti verslininkai, ūkininkai, kaimo bendruomenės, VVG, savivaldybės 
viešosios įstaigos, teikiančios viešąsias paslaugas, susijusias su verslu.

2013 Radviliškio savivaldybės administracija, 
Radviliškio turizmo ir verslo 
informacijos centras

600 400 200

2.2.4.10 Radviliškio Jaunimo, moterų, neįgaliųjų verslumo nuostatų ir 
gebėjimų identifikavimo, verslumo skatinimo ir verslo patirties 

Suteiktos individualios grupinės konsultacijos 200 tikslinių grupių atstovams, 
surengti 8 seminarai, 1 verslo stovykla.

2013 VšĮ Radviliškio TVIC 300 300

Atsakinga institucija
Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas

2.2.4 uždavinys. Patobulinti smulkiojo ir vidutinio verslo paramos sistemą skatinant inovacijas ir verslumą
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gebėjimų identifikavimo, verslumo skatinimo ir verslo patirties 
perdavimo sistema.

surengti 8 seminarai, 1 verslo stovykla.

2.2.4.11 Parengti verslo skatinimo programą (numatant ir verslo įmonių 
kooperaciją, jaunimo verslumą bei dailiųjų amatų ir etnografinių 
verslų plėtrą skatinančias priemones).

Parengta programa verslui skatinti. 2008 Radviliškio rajono. savivaldybės 
Investicijų skyrius, Radviliškio TVIC

50 50

2.2.4.12 Kas trejus metus atlikti informacinių, konsultavimo ir mokymo 
paslaugų verslui poreikio mieste tyrimą.

Tyrimų ataskaitos. Nuo 2007 Radviliškio TVIC 20 20

2.2.4.13 Didinti informacijos apie verslo sąlygas ir galimybes Europoje 
pasiekiamumą, užmezgant ir plėtojant bendradarbiavimą su Šiaulių 
regiono verslo informacijos centru.

Suorganizuotų renginių skaičius; įmonių ir asmenų, kuriems buvo suteikta 
informacija, skaičius.

2013 Radviliškio TVIC 40 40

2.2.4.14 Parengti Radviliškio rajono SVV plėtros galimybių studiją. Parengta galimybių studija. 2008 Radviliškio TVIC 100 100
2.2.4.15 Sukurti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų duomenų bazę ir 

parengti monitoringo sistemą.
Sukurta duomenų bazė; parengta monitoringo sistema. 2011 Šiaulių m. savivaldybės Ekonomikos 

skyrius, Investicijų ir miesto plėtros 
skyrius, Šiaulių regiono plėtros agentūra 
(ŠRPA)

5 5

2.2.4.16 Kasmet vykdyti verslo plėtros tendencijų ir problemų monitoringą. Atliktų statistinių tyrimų ir apklausų skaičius, tyrimų ataskaitos. 2013 Šiaulių m. savivaldybės Ekonomikos 
skyrius

15 15

2.2.4.17 Parengti verslo skatinimo programą (numatant ir verslo įmonių 
kooperaciją, jaunimo verslumą bei dailiųjų amatų ir etnografinių 
verslų plėtrą skatinančias priemones).

Parengta programa verslui skatinti. 2012 Šiaulių m. savivaldybės Ekonomikos 
skyrius, Investicijų ir miesto plėtros 
skyrius

65 65

2.2.4.18 Kas trejus metus atlikti informacinių, konsultavimo ir mokymo 
paslaugų verslui poreikio mieste tyrimą.

Tyrimų ataskaitos. Nuo 2007 Šiaulių m. savivaldybės Ekonomikos 
skyrius, Šiaulių verslo inkubatorius, 
ŠRPA

60 60

2.2.4.19 Parengti koncepciją ir veiksmų planą verslo informacinei sistemai 
sukurti, numatant reikalingas verslo informacijos pateikimo 
priemones, jų įgyvendinimo terminus, preliminarių lėšų poreikį ir 
kt.

Parengta koncepcija ir veiksmų planas verslo informacinei sistemai sukurti. 2011 Šiaulių m. savivaldybės Ekonomikos 
skyrius; Investicijų ir miesto plėtros 
skyrius; asocijuotos verslo struktūros

10 10

2.2.4.20 Parengti galimybių studiją ir teritorijos raidos programą dėl 
kūrybinių verslų inkubavimo Šiaulių mieste plėtros, panaudojant 
buvusio fabriko „Elnias“ patalpas. 

Parengta galimybių studija ir teritorijos raidos programa. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija 200 200
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2.2.4.21 Verslo konsultavimo, informavimo, mokymo paslaugų ir jų 
prieinamumo plėtra.

Suteikta individuali teisinė pagalba (konsultuotų verslininkų skaičius). 
Dalyvauta 9 parodose mugės. Surengtų Šiaulių rajono  ekonominės plėtros 
pristatymų skaičius perspektyviems Lietuvos ir užsienio šalių investuotojams. 
Surengta seminarų – ne mažiau 2 kasmet. Verslo įmonių personalo 
kompetencijos plėtros mokymai (skaičius). Mokymai (skaičius) rajono 
kaimiškų  vietovių gyventojų ir jaunimui verslumo skatinimui ir jų užimtumui 
didinti ne su žemės ūkio produktų gamyba susijusiuose sektoriuose.  
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių universitetu. Parengta ir 
rajono savivaldybės taryboje patvirtinta mokesčių lengvatų taikomų 3 metus 
naujai susikūrusioms ar savo veiklą į rajoną perkėlusioms įmonėms tvarka. 
Parengti Šiaulių rajono investicinį žemėlapį. Sukurta Šiaulių rajono smulkiųjų 
ir vidutinių įmonių duomenų bazė.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos Ekonomikos ir verslo 
plėtros skyrius, Informatikos skyrius, vyr. 
specialistė turizmui ir ryšiams su 
užsieniu; Šiaulių darbo birža; Šiaulių 
rajono TVIC; Šiaulių rajono verslininkų 
asociacija

172 172

12.167 5.267 320 6.380 200

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.5.1 Plėtoti ir efektyvinti smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 

veiklą, tobulinti skatinimo formas, teikti informaciją apie 
galimybes – pasinaudoti ES fondų parama.

Panaudotos lėšos; Finansuotų priemonių skaičius. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Radviliškio TVIC, SVV 
fondas, asocijuotos verslo struktūros

100 10 10 80

2.2.5.2 Įkurti Šiaulių regiono rizikos kapitalo fondą smulkiems verslo 
subjektams.

Pasirinktas administratorius; fondą sudarančios lėšos (Lt); finansuotų projektų 
skaičius.

2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija; 
asocijuotos verslo struktūros; privatūs 
investuotojai; Ūkio ministerija

1.500 1.500

2.2.5.3 Suburti Šiaulių miesto individualių investuotojų („Verslo angelų“) 
klubą.

Pritrauktų investuotojų skaičius; finansuotų projektų skaičius. 2009 Asocijuotos verslo struktūros 6 6

1.606 1.510 10 80 6Iš viso:

2.2.5 uždavinys. Gerinti SVV prieinamumą prie finansavimo šaltinių

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:
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1.606 1.510 10 80 6

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.6.1 Naujosios Akmenės pramoninės zonos įkūrimas ir industrijos 

plėtra.
Įkurta pramoninė zona. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
30.000 6.000 24.000

2.2.6.2 Pramoninio parko teritorijos išplėtimui dokumentacijos rengimas 
(Menčių pramoninė zona – 64,4 ha sklype).

techninės dokumentacijos parengimas 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

3.500 3.500

2.2.6.3 Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio miestų pramonės zonų specialieji ir 
detalieji planai.

Parengti pramonės zonų specialieji ir detalieji planai. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

2.2.6.4 Pramonių zonų  kūrimas Pakruojo rajone. Įkurtos pramoninės zonos. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

5.000 500 1.125 3.375

2.2.6.5 Ruošti paraiškas ES paramos fondams tolesniam pramoninių zonų 
kūrimui Radviliškio rajone.

Patvirtinta paraiška pramoninės zonos infrastruktūros kūrimui. 2013 Radviliškio r. savivaldybės administracija 80 80

2.2.6.6 Sutvarkyti I etapo industrinio parko teritoriją (~54 ha), įrengiant 
reikalingą infrastruktūrą (vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklus, 
kelius) ir užtikrinant tinkamą gauto finansavimo administravimą.

Įrengtos infrastruktūros ilgis (m); sumontuotų įrengimų skaičius; parengtos 
ataskaitos ir įgyvendintos projekto viešinimo priemonės.

Įgyvendinta Šiaulių m. savivaldybės Investicijų ir 
miesto plėtros skyrius, išoriniai tiekėjai, 
rangovai, ekspertai

28.798 28.798

2.2.6.7 Šiaulių miesto industrinio parko įkūrimas ir plėtra (II etapas). Nutiesti inžineriniai tinklai; nutiestos gatvės; parengti sklypai investicijoms. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

117.000 23.400 93.600

2.2.6.8 Parengti vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros tinklų atvedimo 
iki/iš Industrinio parko II etapo specialiuosius planus.

Parengti 3 specialieji planai. 2010 Šiaulių miesto savivaldybė 2.000 200 1.800

2.2.6.9 Parengti paraišką ES struktūrinių fondų paramai, skirtai industrinio 
parko II etapo įgyvendinimui.

Paraiška ES SF paramai gauti. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
industrinio parko valdymo bendrovė 

60 60

2.2.6.10 Parengti II etapo industrinio parko teritorijos infrastruktūros (kelių, 
dujų, elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų) techninę 
dokumentaciją.

Parengti techniniai projektai. 2012 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
industrinio parko valdymo bendrovė

3.400 1.900 1.500

2.2.6.11 Pramoninės zonos kūrimas prie Kuršėnų. Parengtas investicinis projektas,  techninė dokumentacija, sukurta pramoninė 
zona.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

10.000 1.000 1.500 7.500

Iš viso:

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

2.2.6 uždavinys. Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

zona. administracija
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200.138 32.583 33.525 134.030 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3.1.1 Savivaldybės teisės aktų rengimo, kaupimo ir viešinimo sistemos 

su gyventojų nuomonės apklausos ir gyventojų pritarimo lygio 
įvertinimo galimybės įdiegimas.

Elektroninių sistemų, leidžiančių reikšti pilietinę nuomonę įvairiais 
valstybiniais ar regioniniais klausimais, kūrimą; plėtoti priemones, 
leidžiančias gyventojams daugiau sužinoti apie jų gyvenimą liečiančius 
valdžios sprendimus ir teikti pastabas teisės aktų projektams, diskutuoti, 
keistis nuomonėmis bei balsuoti.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

500 500

2.3.1.2 Potencialių investuotojų bei partnerių duomenų bazės sukūrimas. Sukurta duomenų bazė, potencialių investuotojų paieška, rinkodaros 
planavimas.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras 
(TVIC)

500 50 450

2.3.1.3 Kelmės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos 
viešinimas.

Sukurta kompiuterinė sistema, leidžianti rajono gyventojams efektyviai 
susipažinti su Kelmės rajono savivaldybės ir administracijos veikla.

2008 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

10 10

2.3.1.4 Viešojo administravimo paslaugų elektroninio turinio plėtra 
Pakruojo rajone.

Įsigyta tinklo ir komutacinė įranga, kompiuterinė technika ir programinė 
įranga, padidintas prieinamumas prie elektroninio turinio informacijos.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.700 170 383 1.148

2.3.1.5 Regiono savivaldybių informacinių sistemų parengimas gyventojų 
aptarnavimui „vieno langelio“ principu, elektroninių dokumentų 
mainams ir elektroninio parašo vartojimui.

Įdiegta daugiau kaip 50% savivaldybių. 2010 Regiono savivaldybės 800 800

2.3.1.6 Potencialių investuotojų bei partnerių duomenų bazės sukūrimas, 
internetinės medžiagos apie investavimo galimybes paruošimas ir 
pateikimas.

Sukurta duomenų bazė, potencialių investuotojų paieška. 2010 VšĮ Radviliškio  turizmo ir verslo 
informacijos centras

50 50

2.3.1.7 Savivaldos institucijų teikiamų viešojo sektoriaus paslaugų, skirtų 
gyventojams ir verslo įmonėms, perkėlimas į elektroninę terpę.

Sukurta duomenų bazė. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

900 900

2.3.1.8 Informacinių technologijų diegimas Radviliškio rajono pirminės ir Įsigyta kompiuterinė technika ir programinė įranga, sukurta programa, 2013 Radviliškio rajono savivaldybės asmens 600 120 480

2.3.1 uždavinys. Plėtoti elektroninį turinį bei moderniomis informacinėmis technologijomis teikiamas viešąsias paslaugas

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

2.3  tikslas. Informacinės visuomenės plėtra

18

2.3.1.8 Informacinių technologijų diegimas Radviliškio rajono pirminės ir 
antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.

Įsigyta kompiuterinė technika ir programinė įranga, sukurta programa, 
keičiamasi informacija tarp gydymo įstaigų, trumpėja paslaugos gavimo 
laikas.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos, rajono 
savivaldybės administracija

600 120 480

2.3.1.9 Kompleksinė programa ,,Informacinė visuomenė visiems“. Įgyvendinti  regioniniai projektai "Elektroninių paslaugų kūrimas panaudojant 
regiono geografinę informacija ir demokratijos didinimas teritorijų planavimo 
srityje“- sukurta ir įdiegta sistema ,,E-valdžia“ ir atlikta jos plėtra. Užtikrintas 
veiksmingas IRT naudojimas viešojo sektoriaus modernizacijai; ,,Informacinė 
visuomenė visiems: interaktyvios paslaugos ,,E demokratija“-  sukurta ir 
įdiegta sistema ,,E-demokratija“.   „Medicininės ir administracinės 
informacijos ir veiklos procesų tvarkymo informacinės sistemos komponentų 
diegimas apskrities ligoninėse ir pirminės sveikatos priežiūros centruose“- 
sukurta ir įdiegta sistema ,,E-sveikata“.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija,  
Šiaulių rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centras (PSPC),  VšĮ Kuršėnų 
ligoninė

1.703 255 1.447

2.3.1.10 Šiaulių rajono savivaldybės veiklos ir valdymo sistemų 
tobulinimas.

Įdiegta vieninga apskaitos ir valdymo sistema pagal viešojo  sektoriaus 
apskaitos ir finansines atskaitomybės standartus.

2011 Šiaulių r. savivaldybės administracija 950 143 808

2.3.1.11 E-rajonas. Sukurta programa, teikiamos viešosios paslaugos. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

100 10 15 75
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2.3.1.12 Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione. Projekto tikslas - Šiaulių miesto ir regiono elektroninės demokratijos sistemos 
įgyvendinimas, stiprinant savivaldybių veiklos skaidrumą, efektyvumą ir 
visuomenės bendruomeniškumą. Siektini rezultatai: Įgyvendinus Projektą, 
būtų pasiekti rezultatai:  sukurta ir įgyvendinta  E. demokratijos sistema 
Šiaulių regionui;  įdiegti elektroninės demokratijos moduliai (elektroninės 
viešosios paslaugos), atitinkantys kiekvienos Savivaldybės poreikius;  įsigyta 
Šiaulių regiono elektroninės demokratijos sistemos funkcionavimui reikalinga 
techninė įranga; atnaujintos Savivaldybių interneto svetainės (su galimybe 
Savivaldybėms viešinti, o gyventojams įtakoti sprendimų priėmimo procesą,  
visuomenei įsitraukti į demokratijos stiprinimo veiksmus);  įgyvendintos 
visuomenės  informavimo ir Projekto bei sukurtų elektroninių paslaugų 
viešinimo priemonės. Projekto rezultatas  padės pasiekti priemonės VP2-3.1-
IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“,  įgyvendinimo stebėsenos 
rodiklius. 

2012 Šiaulių miesto  savivaldybės 
administracijos direktorius/ Šiaulių 
miesto savivaldybės administracija

2.072 311 1.761

9.884 758 1.208 7.918 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3.2.1 Informacinių technologijų plėtra Akmenės rajono savivaldybės 

administracijai pavaldžiose įstaigose, seniūnijose ir kaimiškose 
vietovėse.

Parengtas įstaigų kompiuterizavimo planas; Įrengtos prieigos prie interneto; 
Kompiuterizuotos įstaigos pagal kompiuterizavimo planą; įsigyta 
kompiuterinė įranga.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

130 5 125

2.3.2.2 Akmenės rajono smulkiųjų ir vidutinių verslo įmonių duomenų 
bazės sukūrimas, IT diegimo įmonėse skatinimas.

Sukurta duomenų bazė, surinkti duomenys, įmonių, įsidiegusių IT skaičius. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Akmenės rajono 

110 10 100

Atsakinga institucija
Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas

Iš viso:

2.3.2  uždavinys. Stiprinti ir modernizuoti informacinių technologijų  bei informacinių paslaugų infrastruktūrą
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bazės sukūrimas, IT diegimo įmonėse skatinimas. administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras

2.3.2.3 E-sveikatos paslaugų plėtra. Siekiama sumažinti gydymo ir administravimo kaštus, teikti sveikatos 
apsaugos paslaugas nuotoliniu būdu, pagerinti prieinamumą prie informacijos 
bei jos dalijimąsi (keitimąsi) tarp gydymo įstaigų, užtikrinti jos saugumą.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

230 230

2.3.2.4 Elektroninės valdžios paslaugų plėtojimas Joniškio rajono 
savivaldybėje.

Įdiegtos elektroninės valdžios paslaugos. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

300 300

2.3.2.5 Vieningos finansų valdymo apskaitos ir atsiskaitomybės sistemos 
atitinkančios Lietuvos respublikos finansų ministerijos patvirtintą 
VSAFAS koncepciją, sukūrimas ir diegimas Joniškio rajono 
savivaldybėje.

Sukurta ir įdiegta vieninga finansų valdymo, apskaitos ir atsiskaitomybės 
sistema.

2011 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

900 135 765

2.3.2.6 Elektroninės demokratijos sistemos diegimas Joniškio rajono 
savivaldybės administracijoje

Įdiegta elektroninės demokratijos sistema savivaldybės administracijoje 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

150 23 127

2.3.2.7 Joniškio rajono savivaldybės administracijos kompiuterinių tinklų 
rekonstrukcija ir įrangos įsigijimas.

Atlikta kompiuterinių tinklų rekonstrukcija ir įsigyta įrangos. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 500 500

2.3.2.8 Kelmės rajono savivaldybės administracijos kompiuterinių ir 
telefono tinklų projektavimas ir rekonstrukcija.

Parengtas ir įgyvendintas kompiuterių ir telefono tinklų atnaujinimo projektas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

200 200

2.3.2.9 Infrastruktūros sukūrimas ,,Vieno langelio“ sistemos įdiegimui 
Kelmės rajono savivaldybės administracijoje.

Sukurta infrastruktūra ,,Vieno langelio“ sistemos įdiegimui Kelmės rajono 
savivaldybės administracijoje.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

2.3.2.10 Kelmės rajono savivaldybės administracijos kompiuterių 
programinės ir techninės įrangos atnaujinimas.

Atnaujinta 60 darbo vietų kompiuterių programinė ir techninė įranga. 2010 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

200 200

2.3.2.11 Seniūnijų  kompiuterinės programinės ir techninės įrangos 
atnaujinimas.

Atnaujinti darbo vietas kompiuterių programine ir technine įranga. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

300 60 240

2.3.2.12 Plačiajuosčio ryšio plėtra kaimiškose vietovėse. Interneto ryšio sparta didesnė kaip 10Mbs. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

100 100

2.3.2.13 Informacinių technologijų plėtra savivaldybei pavaldžiose 
įstaigose, seniūnijose ir kaimiškose vietovėse

Parengtas įstaigų kompiuterizavimo planas; Įrengtos prieigos prie interneto; 
Kompiuterizuotos įstaigos pagal kompiuterizavimo planą; įsigyta 
kompiuterinė įranga.

2012 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Kultūros centras, kiti 
subjektai

3 3

2.3.2.14 Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas seniūnijų centruose Įsteigta 10 prieigos taškų. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

500 50 75 375

2.3.2.15 Bevielio interneto „salų“ įrengimas Šiaulių rajone Įsteigta bevielio interneto „salų“ 10 vnt. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

1.200 120 180 900

7.083 1.391 255 5.437 0

 2.4 tikslas.  Transporto tinklo plėtra, grindžiama darnaus vystymosi principais

Iš viso:

 2.4 tikslas.  Transporto tinklo plėtra, grindžiama darnaus vystymosi principais
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2.4.1.uždavinys.  Gerinti tarptautinius automobilių kelius

 Savivaldybių 
lėšos 

 Nacionalinio 
biudžeto lėšos 

 ES fondai, 
kita užsienio 

valstybių  
parama 

 Privačios 
lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.1.1 Eismo saugumo priemonių įrengimas magistraliniuose keliuose 

A9, A11 Panevėžys-Šiauliai –Klaipėda ir A12 Ryga-Šiauliai-
Karaliaučius

Eismo saugumo priemonės (vnt.). 2013 Lietuvos automobilių kelių direkcija 100 100

2.4.1.2 Magistralinio kelio A9 Panevėžys-Šiauliai rekonstrukcija, įrengiant 
apšvietimą Radviliškio miesto teritorijoje

Rekonstruotas kelias (km), įrengtas apšvietimas. 2013 Lietuvos automobilių kelių direkcija 400 400

500 0 500 0 0Iš viso:

Nr.
  Priemonės  Pasiekimo indikatorius 

 Pasiekimo 
laikas  Atsakinga institucija 

 Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt 

 Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt 

2020



Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.2.1 Šiaulių logistikos centro steigimas. Sukurta organizacinė struktūra; parengta teritorija centro steigimui. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija, Muitinės departamentas 
prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos

50.000 10.000 40.000

2.4.2.2 Parengti Šiaulių regiono logistikos centro steigimo prie 
tarptautinės transporto magistralės „Via Hanseatica“ galimybių 
studiją.

Galimybių studija. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius,  privačios įmonės

30 30

2.4.2.3 Įsteigti Šiaulių regiono logistikos centrą, įvertinus galimybių 
studijos išvadas ir ekonominį bei techninį pagrindimą (žemė, 
projektas, valdymo struktūra).

Įsteigtas logistikos centras. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Investicijų ir miesto plėtros skyrius

6.000 3.000 3.000

2.4.2.4 Įrengti logistikos centro techninę ir transporto infrastruktūrą. Elektros tinklai (km); nuotekos (km); vandentiekis (km); automobilių kelias 
(km); geležinkelio atšaka (km). 

2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Miesto infrastruktūros skyrius, 
Susisiekimo, Ūkio ir Aplinkos 
ministerijos.

20.000 10.000 10.000

2.4.2.5 Pastatyti logistikos centrą ir įrengti sandėlių ūkį su modernia 
įranga.

Įrengtas logistikos centras. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius,  privačios įmonės

90.000 36.000 54.000

2.4.2.6 Įrengti logistikos centro sąsajas su miestu. Automobilių keliai (km) ir  geležinkelis (km). 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Miesto infrastruktūros 
skyrius, Lietuvos automobilių kelių 
direkcija

5.000 2.000 3.000

171.030 51.030 10.000 40.000 70.000

ES fondai, kita 

Iš viso:

2.4.3 uždavinys.  Plėtoti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelių tinklą, sukuriant aplinkkelių sistemą, užtikrinant miestų vidaus susisiekimo tinklą, rengiant galimybių studijas

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

2.4.2 uždavinys.  Sukurti kompleksišką logistikos centrą ir išvystyti sandėliavimo ūkį

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.3.1 Akmenės rajono savivaldybės transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra.
Įrengti dviračių taką nuo sankryžos Naujoji Akmenė-Joniškis iki Ramučių 
gyvenvietės (sujungti su Alkiškių dviračių taku), ilgis 2,5 km.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

4.400 4.400

2.4.3.2 Ekologiško viešojo transporto plėtra Akmenės rajono 
savivaldybėje.

Akmenės rajono savivaldybės viešojo transporto priemonių parko (autobusų) 
atnaujinimas. Įsigyta viešojo transporto priemonė turi turėti ne mažiau kaip 20 
sėdimų vietų.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.200 200 1.000

2.4.3.3 Naujosios Akmenės kvartalų ir gatvių gyvenamosios aplinkos 
sutvarkymas (V.Kudirkos, Vytauto ir L.Petravičiaus aikštėje).

Sutvarkyti L.Petravičiaus aikštę, V.Kudirkos, Vytauto ir kvartalus ir gatves 
Naujosios Akmenės mieste.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.500 2.500

2.4.3.4 Naujosios Akmenės miesto J. Dalinkevičiaus gatvės 
rekonstrukcija.

Projekto tikslas - modernizuoti kelių infrastruktūrą ir pagerinti susisiekimo 
sąlygas Naujojoje Akmenėje. Įgyvendinus projektą bus pasiektas pagrindinis 
projekto rezultatas – sutrumpėjęs kelionės automobilių keliu (J. 
Dalinkevičiaus g.) laikas iki 30 proc. Bus pasiektas projekto produkto 
rezultatas – rekonstruotas 1,736 km. esamas automobilių kelias (J. 
Dalinkevičiaus g.).    

2011 Akmenės rajono savivaldybės 
administracijos direktorė/ Akmenės 
rajono savivaldybės administracija

5.187 233 545 4.409

2.4.3.5 Ramučių gatvės Naujosios Akmenės mieste rekonstravimas. Atliktas Ramučių gatvės Naujosios Akmenės mieste rekonstravimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

1.060 1.060

2.4.3.6 Transporto infrastruktūros rekonstrukcija Ventos miesto 
pramoninės teritorijos Statybininkų g. ir Žemaičių g. (valstybinio 
kelio Nr. 155 Mažeikiai–Šiauliai dalyje).

Atliktas transporto infrastruktūros rekonstrukcija Ventos miesto pramoninės 
teritorijos Statybininkų g. ir Žemaičių g. (valstybinio kelio Nr. 155 
Mažeikiai–Šiauliai dalyje).

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

5.650 5.650

2.4.3.7 Ramučių kaimo gatvių rekonstravimas (Žvirbulių, Šilų, Aukštųjų, 
Žilvyčių, Luokavos gatvės).

Atliktas Ramučių kaimo gatvių rekonstravimas (Žvirbulių, Šilų, Aukštųjų, 
Žilvyčių, Luokavos gatvės).

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

1.500 1.500

2.4.3.8 Žerkščių kaimo (Ventos seniūnija) gatvių rekonstravimas (Parko, 
Pušyno gatvės).

Atliktas Žerkščių kaimo (Ventos seniūnija) gatvių rekonstravimas (Parko, 
Pušyno gatvės).

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

700 700

2.4.3.9 Šaligatvio įrengimas Ventos gatvėje, Ventoje. Šaligatvio įrengimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

230 230

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

ministerija
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2.4.3.10 Akmenės K. Kasakausko gatvės rekonstravimas. Akmenės K. Kasakausko gatvės rekonstravimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

3.279 350 2.929

2.4.3.11 P. Cvirkos gatvės Akmenėje rekonstravimas. P. Cvirkos gatvės Akmenėje rekonstravimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

340 340

2.4.3.12 Sodo gatvės Akmenėje rekonstravimas. Atliktas Sodo gatvės Akmenėje rekonstravimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Susisiekimo 
ministerija

550 550

2.4.3.13 Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių infrastruktūros 
modernizavimas, formuojant regiono plėtrai būtiną transporto 
infrastruktūrą.

Modernizuotas kelių tinklas, formuojama regiono plėtrai būtina transporto 
infrastruktūra, pagerinti techniniai parametrai, užtikrinant eismo dalyvių 
saugumą.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

30.000 3.000 3.000 24.000

2.4.3.14 Galimybių studijos ir techninės dokumentacijos rengimas 
Akmenės rajonui tema „Susisiekimo infrastruktūros plėtra“.

Parengta dokumentacija. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

500 100 400

2.4.3.15 Ventos pėsčiųjų tilto per geležinkelį renovacija. Akmenės geležinkelio stotis. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

2.4.3.16 Galimybių studijos ir techninės dokumentacijos rengimas 
Akmenės rajonui tema „Susisiekimo infrastruktūros plėtra“.

Parengta dokumentacija. 2009 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

500 100 400

2.4.3.17 Ventos pėsčiųjų tilto per geležinkelį renovacija. Akmenės geležinkelio stotis. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

2.4.3.18 Joniškio rajono vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros 
plėtros galimybių studijos parengimas.

Parengta dokumentacija. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

89 89

2.4.3.19 Joniškio rajono savivaldybės transporto infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra.

Modernizuotos ir nutiestos naujos miesto gatvės.
2010

Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.620 693 3.927

2.4.3.20 Joniškio miesto gatvių statyba ir rekonstrukcija. Išasfaltuotos gatvių dangos, įrengtas lietaus nuvedimas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

12.370 1.870 10.500

2.4.3.21 Joniškio miesto Draugystės, Putinų, Šviesos, Beržų, Viestarto, 
Žiemgalių, Skilvionių , Skabio ir Nameisio gatvių rekonstrukcija ir 
plėtra.

Projekto tikslas - prisidėti prie Joniškio miesto transporto infrastruktūros 
plėtros, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo gatvių tinklą. Siektini 
rezultatai: Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 30 
proc. Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai – 2,803 km: 
Rekonstruotos gatvės: Draugystės – 0,334 km; Putinų – 0,139 km; Šviesos – 
0,350 km; Beržų – 0,167 km, Viestarto – 0,165 km, Žiemgalių – 0,361 km, 
Skilvionių – 0,159 km, Skabio – 0,133 km, Nameisio – 0,260 km. Nutiesta 
dalis Žiemgalių gatvės – 0,405 km ir dalis Viestarto gatvės – 0,330 km.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Joniškio 
rajono savivaldybės administracija

3.239 146 340 2.754
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2.4.3.22 Joniškio miesto Šviesos gatvės rekonstrukcija. Projekto tikslas - prisidėti prie Joniškio miesto transporto infrastruktūros 
plėtros, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo gatvių tinklą. 
Įgyvendinus projektą bus rekonstruota 0,345 km. automobilių kelio.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Joniškio 
rajono savivaldybės administracija

740 33 78 629

2.4.3.23 Joniškio m. gatvių: Mokyklos, Laisvosios ir K. Vaitekūno, Šiaulių  
senosios-Turgaus, rekonstrukcija ir plėtra.

Projekto tikslas - prisidėti prie Joniškio miesto transporto infrastruktūros 
plėtros, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo gatvių tinklą. 
Įgyvendinus projektą sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais 
laikas, bus nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Joniškio 
rajono savivaldybės administracija

3.070 138 322 2.609

2.4.3.24 Joniškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros 
gerinimas, rekonstrukcija, žvyrkelių asfaltavimas ir plėtra.

Išasfaltuotos gatvių dangos, įrengtas lietaus nuvedimas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

6.470 160 1.310 5.000

2.4.3.25 Joniškio miesto žvyruotų gatvių ir akligatvių asfaltavimas. Išasfaltuotos Joniškio mieto žvyruotos gatvės. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Transporto investicijų 
direkcija

2.870 2.350 520

2.4.3.26 Žagarės miesto gatvių infrastruktūros gerinimas. Bus pagerinta 9 km Žagarės miesto gatvių struktūra. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Transporto investicijų 
direkcija

5.000 750 4.250

2.4.3.27 Kelmės rajono kelio Tytuvėnai (Sedulos g.) - Skogalio k. 
(Bridvaišio ežeras) rekonstrukcija ir stovėjimo aikštelės 
automobiliams įrengimas 

 Įgyvendinus projektą bus atlikta kelio rekonstrukcija, įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė, įrengti inžineriniai tinklai.

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Kelmės 
rajono savivaldybės administracija

4.383 483 410 3.290

2.4.3.28 Kelmės rajono Tytuvėnų m. apvažiavimo kelio - Citavičiaus g. 
rekonstrukcija (darbai) 

Siektini rezultatai: atlikta 1,43 km gatvės rekonstrukcija;  įrengti pėsčiųjų ir 
dviračių takai, inžineriniai tinklai; 50 % sutrumpėjęs kelionės laikas; 60 % 
pagerėjęs saugumas; 80 % sumažėjęs užterštumas dulkėmis. 

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Kelmės 
rajono savivaldybės administracija

3.379 152 355 2.873

2.4.3.29 Vietinės reikšmės kelių modernizavimas, techninių parametrų 
gerinimas, dangų tobulinimas.

Per metus įrengti 30 tūkst. kv. m asfaltuotos kelio dangos. (Iš viso apie 100 
tūkst. kv. m.)

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

10.000 10.000

2.4.3.30 Kelmės m. šiaurinės m. dalies - Atgimimo, Lauko, Saulėtekio, 
Aušros ir šalia esančių gatvių rekonstrukcija. 

Siektini rezultatai: rekonstruota 5,08 km. Gatvių; įrengti šaligatviai; 60 % 
pagerėjęs saugumas; 80 % sumažėjęs užterštumas dulkėmis. 

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Kelmės 
rajono savivaldybės administracija

1.148 52 121 976

2.4.3.31 Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio miestų  gatvių dangos atnaujinimas. Įrengti 20 tūkst. kv. m asfaltuotos gatvių dangos. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.200 1.200

2.4.3.32 Tytuvėnų seniūnijos kelio Mockaičiai-Pagauštvinio k. 
rekonstrukcija.

Įrengti 1,5 km kelio asfaltuotos dangos. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.500 2.500
rekonstrukcija. administracija
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2.4.3.33 Kelmės rajono Tytuvėnų m. apvažiavimo kelio - Citavičiaus g. 
Rekonstrukcija (projektavimas). 

Projekto tikslas - modernizuoti ir plėsti savivaldos transporto infrastruktūrą 
Tytuvėnų mieste; Siektini rezultatai: parengta galimybių studija, parengtas 
techninis projektas, atlikta techninio projekto ekspertizė. 

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Kelmės 
rajono savivaldybės administracija

150 7 16 128

2.4.3.34 Kelmės rajono krašto ir rajoninių kelių (Kražiai-Junkilai, Šaukėnai-
Vaiguva, Stulgiai, Lupikai -Ramučiai, Vidsodis ir kt.) asfaltavimo 
darbai.

Išasfaltuoti Kelmės rajono krašto ir rajoniniai keliai (Kražiai -Junkilai, 
Šaukėnai - Vaiguva, Stulgiai, Lupikai-Ramučiai, Vidsodis ir kt.) 

2013 Šiaulių regiono keliai 5.800 5.800

2.4.3.35 Dalies Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių rekonstrukcija. Sumažėjusi oro tarša, pagerėjusios eismo sąlygos, sumažėjęs avaringumas. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

20.000 2.000 4.500 13.500

2.4.3.36 Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos techninės 
dokumentacijos rengimas.

Parengta techninė dokumentacija Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir 
gatvių rekonstrukcijai.

2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

3.000 300 675 2.025

2.4.3.37 Parengti galimybių studiją ir techninę dokumentaciją projektui 
„Susisiekimo infrastruktūros gerinimas Radviliškio rajone“.

Parengta galimybių studija; Parengta techninė dokumentacija. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

100 100

2.4.3.38 Radviliškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gyvenviečių gatvių 
infrastruktūros gerinimas, jų rekonstrukcija, žvyrkelių asfaltavimas 
pagal patvirtintą 2007–2013 m. darbų programą.

Šilėnai – Tyruliai; Šiaulėnų seniūnija: Šiaulėnuose – Tytuvėnų, Sodų, 
Tymonių, Malūno gatvės, keliai Kiaulaičių, Jokūbikio, Acokavų, Sklioriškių, 
Žeimių, Liepyškių gyvenvietėse; Skėmių seniūnija: keliai Skėmiai – 
Grinkiškis, Pociūnėliai – Valatkoniai, Pociūnėliai – Devynduoniai, 
Pociūnėlių, Skėmių, Pašakių gatvės; Aukštelkų seniūnija: keliai Aukštelkų ir 
Kalnelio Gražinių gyvenvietėse,  Kauliniai –Kalnelio Gražioniai, Gražioniai 
– Rukaičiai, Sedūnai – Arimaičiai, Sedūnai – Karčemos, Kauliniai – Žironai, 
Šeduvos seniūnija: keliai Pavartyčiai – Kurkliai, Užuožerių, Puipių, 
Pavartyčių  kaimų keliai; Grinkiškio seniūnija: Tilto, Baisogalos, Lauko ir 
Kražių gatvės; Pakalniškių seniūnija: kelias į Kleboniškių muziejų, 
Raudondvario gyvenvietės kelių dangos atnaujinimas, Alksniupių, 
Pakalniškių, Pociūnų, Raudondvario gatvių asfaltavimas, keliai Šileikoniai-
Sliekiai, Veliakiemiai –Vaižgai, Dambava- Areiniškiai, 
Raginėnai—Šniukoniai-Sliekiai, Alksniupiai-Radviloniai, Pakalniškiai-
Baukai , Radviloniai-Aldoniškis-Alksniupiai, Maldžiūnai –Šileikoniai, 
Niauduva-Baukai-Šniukoniai,  Pociūnai-Jukiškis-Jasoniai, Pajuliai-Bružiai-
Pagaidžpilis, Alksniupiai-Naujasodis-Sliekiai; Radviliškio seniūnijos 
gyvenviečių (Daugėlaičių, Kutiškių , Šniūraičių ,Voskonių, Karčemų, 
Miežaičių, Liutkiškių, Mankiškių ) kelių dangos atnaujinimas; Aukštelkų 
seniūnija: Aukštelkuose: Žaliosios, Vyšnių, Stadiono, Mažaičių, Liaudiškių, 

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija; Seniūnijos

3.830 486 3.344
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2.4.3.39 Radviliškio miesto Eglių ir Ąžuolų gatvių, Daukanto gatvės ir 
Marcinkevičiaus gatvės rekonstrukcija. 

Projekto tikslas - rekonstruoti ir modernizuoti Radviliškio miesto transporto 
infrastruktūrą, pritaikant gatves augančiam eismo intensyvumui ir mažinant 
neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektą pagerės 
eismo sąlygos gatvėse, bus sutrumpintas kelionės laikas, sumažinta aplinkos 
tarša.

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Radviliškio 
rajono savivaldybės administracija

3.614 163 379 3.072

2.4.3.40 Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto 
rajonų nutiesimo ir modernizavimo II etapas (objektas: pietinio 
aplinkkelio modernizavimas (Sembos, Išradėjų, Pramonės, 
Statybininkų g. Šiauliuose).

Projekto tikslas - skatinti darnią ekonomikos plėtrą bei stiprinti 
konkurencingumo plėtotės prielaidas Šiaulių mieste, kuriant šiuolaikišką ir 
integruotą transporto sistemą. Įgyvendinus projektą  pagerės eismo sauga, 
sumažės kelionės laiko sąnaudos, sumažės transporto keliamas triukšmas, 
pagerės verslo sąlygos.

2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktorius/ Šiaulių 
miesto savivaldybės administracija

18.333 5.120 1.453 11.760

2.4.3.41 Radviliškio rajono Pakalniškių kaimo kelio į Kleboniškių muziejų, 
Baisogalos miestelio Biliūno gatvės ir Šiaulėnų miestelio 
Tytuvėnų, Sodų, Tymonių ir Malūno gatvių rekonstrukcija 

Projekto tikslas - rekonstruoti ir modernizuoti Radviliškio miesto transporto 
infrastruktūrą, pritaikant gatves augančiam eismo intensyvumui ir mažinant 
neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektą pagerės 
eismo sauga, sumažės kelionės laiko sąnaudos, sumažės transporto keliamas 
triukšmas, pagerės verslo sąlygos.

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Radviliškio 
rajono savivaldybės administracija

4.316 194 453 3.668

2.4.3.42 Radviliškio miesto Eibariškių gyvenamųjų namų kvartalo gatvių 
Obelėlės gatvės rekonstrukcija

Projekto tikslas - rekonstruoti ir modernizuoti Radviliškio miesto transporto 
infrastruktūrą, pritaikant gatves augančiam eismo intensyvumui ir mažinant 
neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektą bus 
pagerintos eismo sąlygos, sumažintos kelionės laiko sąnaudos,  sumažinta 
aplinkos tarša.

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Radviliškio 
rajono savivaldybės administracija

1.357 61 142 1.153

2.4.3.43 Radviliškio miesto Eibariškių gyvenamųjų namų kvartalo gatvių 
(Giraitės, Kovo 11-osios, Nepriklausomybės, Sodų, Savanorių, 
Naujakurių, Alytaus) rekonstrukcija

Projekto tikslas - rekonstruoti ir modernizuoti Radviliškio m. transporto 
infrastruktūrą, pritaikant gatves augančiam eismo intensyvumui ir mažinant 
neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektą pagerės 
eismo sauga, sumažės kelionės laiko sąnaudos, sumažės transporto keliamas 
triukšmas ir aplinkos tarša.

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius/ Radviliškio 
rajono savivaldybės administracija

6.978 314 733 5.931

2.4.3.44 Radviliškio miesto gatvių infrastruktūros gerinimas. Pagerinta Radviliškio miesto gatvių danga; Atnaujinti šaligatviai; Įrengtos 
automobilių ir autobusų stovėjimo ir sustojimo aikštelės; Pagerėjęs miesto 
estetinis vaizdas. Rekonstruotos gatvės: Eglių, Ąžuolų, Daukanto, 
Marcinkevičiaus, Vingio, Eibariškių mikrorajono, Naujosios g. gyv. namų 
kvartalo teritorijoje, naujų  statybų rajonuose bei kitų naujų statybų rajonuose.

2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, seniūnija

6.950 883 6.067

2.4.3.45 Rekonstruoti miestų ir miestelių reprezentacines aikštes. Rekonstruotos aikštės: Aušros a. Radviliškyje, Laisvės a. Šeduvoje, aikštės 
Šiaulėnuose, Baisogaloje.

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

7.000 1.050 5.950

2.4.3.46 Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių 
infrastruktūros gerinimas.

Pagal Tarybos nustatytus prioritetus rekonstruota 7–10 gyvenviečių gatvių ir 
Šilėnų kaimo Stoties gatvė;  Atnaujintos 20–30 rajono gyvenviečių gatvių 

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos Turto valdymo skyrius, 

13.454 1.867 4.407 7.180
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infrastruktūros gerinimas. Šilėnų kaimo Stoties gatvė;  Atnaujintos 20–30 rajono gyvenviečių gatvių 
asfalto dangų.

administracijos Turto valdymo skyrius, 
Investicijų skyrius

2.4.3.47 Radviliškio miesto Lizdeikos, dalies Turgaus ir Vaisių gatvių 
rekonstrukcija

Rekonstruotos  Lizdeikos, dalis Turgaus ir Vaisių gatvių 2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

2.034 92 214 1.728

2.4.3.48 Rekonstruoti gatves su žvyro danga Rekonstruota Šiaulių miesto Liepų gatvė 2014 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

441,02 19,60 50,22 371,20

220.032 24.556 39.882 155.393 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.4.1 Saugaus eismo valdymo sistemos ir infrastruktūros gerinimas 

Joniškio Mieste.
Įdiegtos saugaus eismo valdymo priemonės. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 

administracija, Lietuvos automobilių 
kelių direkcija (LAKD)

700 700

2.4.4.2 Automobilių stovėjimo vietų ir jų aikštelių tinklo plėtra 
daugiaaukščių pastatų rajonuose.

Bus įrengta 1 400 kv. m aikštelių asfaltbetonio dangos, 140 vietų. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.100 700 1.400

2.4.4.3 Pėsčiųjų eismo saugumo užtikrinimas, įrengiant šaligatvius. Bus įrengti šaligatviai prie Joniškio m. Medžiotojų, Malūno, Latvių g., 
Dauguviečių, Saulės kvartalo, Respublikos g.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

460 460

2.4.4.4 Diegti eismo saugos priemones Pakruojo rajone. Padidėjęs eismo saugumas, sumažėjęs avaringumas, pagerėjusios eismo 
sąlygos, sumažėjusi oro tarša.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

10.000 1.000 2.250 6.750

2.4.4.5 Diegti eismo saugos priemones Radviliškio rajone. Padidėjęs eismo saugumas, sumažėjęs avaringumas, pagerėjusios eismo 
sąlygos, sumažėjusi oro tarša.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

100 100

2.4.4.6 Tobulinti rajono kelių transporto judėjimo informacinę sistemą. Įrengti informaciniai ženklai (vnt.). 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

120 120

2.4.4.7 Įrengti saugaus eismo priemones avaringiausiuose gatvių ruožuose, 
pėsčiųjų perėjose ir sankryžose.

Įrengtos saugaus eismo priemonės (aptvėrimai, saugaus eismo salelės, 
pėsčiųjų perėjos,  šviesoforai ir kt. ).

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

80 80

2.4.4.8 Atlikti ir atnaujinti eismo intensyvumo miesto gatvėse tyrimus. Eismo intensyvumas gatvėse (aut./parą). 2007, vėliau 
kas 3-eji metai

Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Miesto infrastruktūros skyrius

90 90

2.4.4.9 Parengti miesto transporto eismo organizavimo projektą. Transporto eismo organizavimo projektas. 2013 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Miesto infrastruktūros skyrius

30 30

Iš viso:

2.4.4 uždavinys.  Tobulinti eismo valdymo sistemą (-as) mažinant neigiamą transporto poveikį aplinkai bei neigiamas transporto eismo pasekmes

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Miesto infrastruktūros skyrius
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2.4.4.10 Įrengti koordinuotą eismo reguliavimą, pagerinti sankryžų 
pralaidumą.

Vidutinė kelionės trukmė; oro užterštumo lygis; pagerėjęs transporto 
pralaidumas.

212 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Miesto infrastruktūros skyrius

2.000 500 1.500

2.4.4.11 Parengti ir patvirtinti automobilių statymo miesto centrinėje dalyje 
schemą.

Automobilių statymo schema. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Architektūros ir urbanistikos skyrius

10 10

2.4.4.12 Įrengti automobilių statymo vietas miesto centrinėje dalyje. Automobilių statymo vietos (vnt.). 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros skyrius

560 560

16.250 3.650 2.950 9.650 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.5.1 Rekonstruoti  Naujosios Akmenės autobusų stoties pastatą, 

pagerinti visuomeninio transporto teikiamų paslaugų kokybę, 
atnaujinant autobusų parką. 

Rekonstruotas  autobusų stoties pastatas. Atnaujinta autobusų (vnt.). 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija. UAB "Naujosios 
Akmenės autobusų parkas"

2.000 2.000

2.4.5.2 Atlikti rajono vietinių maršrutų tinklo tobulinimo, atsižvelgiant į 
keleivių srautus, galimybių studiją ir vykdyti jo reformą.

Paruošta studija; Įvykdyta reforma; Pagerėjęs rajono gyventojų susisiekimas. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, vežėjai 

600 600

2.4.5.3 Atnaujinti rajono viešojo transporto autobusus pagal patvirtintą 
programą, gerinti paslaugos kokybę, geriau tenkinti neįgaliųjų 
poreikius.

Atnaujinti autobusai (vnt.); Pagerėjusi paslaugos kokybė. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, vežėjai 

1.000 300 700

2.4.5.4 Vykdyti visuomeninio transporto reformą, liberalizuojant jo veiklą, 
ir gerinti miesto visuomeninio transporto administravimą.

Gyventojų apklausų ataskaitos. 2013 Šiaulių m. savivaldybės administracija 10 10

2.4.5.5 Optimizuoti visuomeninio transporto maršrutų tinklą įvertinant 
naujai užstatomų rajonų ir stambių objektų statybą (Aukštabalio 
multifunkcinis kompleksas, Industrinis parkas ir logistikos centras, 
nauji prekybos centrai, autobusų stotis ir kt.).

Vidutinis kelionių skaičius visuomeniniu transportu; naujų maršrutų skaičius 
ir ilgis.

2012 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Miesto infrastruktūros skyrius

100 100

2.4.5.6 Įdiegti keleivių informavimo sistemą ir elektroninį bilietą 
viešajame transporte.  

Keleivių informavimo sistema;  elektroninis bilietas. 2012 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Miesto infrastruktūros skyrius, UAB 

5.020 1.250 3.770

Iš viso:

2.4.5 uždavinys.  Gerinti miesto visuomeninio transporto darbą

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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viešajame transporte.  Miesto infrastruktūros skyrius, UAB 
„Busturas“

2.4.5.7 Įrengti modernią autobusų parkavimo ir jų aptarnavimo bei 
gamybinę bazę.

Autobusų gamybinė bazė. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Miesto infrastruktūros 
skyrius, UAB „Busturas“

60.600 15.000 45.600

69.330 17.260 700 2.000 49.370Iš viso:
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Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.6.1 Kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra Akmenės rajone, siekiant 

didinti saugumą bei mažinti avaringumą.
Išplėsta kelių infrastruktūra. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
6.000 900 5.100

2.4.6.2 Rekonstruoti ir atnaujinti esančius bevariklio transporto takus 
Akmenės rajone, spręsti jų eksploatavimą.

Rekonstruotų ir atnaujintų bevariklio transporto takų ilgis (km). 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

6.000 1.000 5.000

2.4.6.3 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, dviračių ir 
pėsčiųjų takų Akmenės rajone įrengimas ir rekonstrukcija. 

Privažiavimų įrengimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras

5.000 500 500 4.000

2.4.6.4 Automobilių stovėjimo vietų ir šaligatvių plėtra Joniški o rajono 
seniūnijų centruose.

Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 1.000

2.4.6.5 Užtikrinti pėsčiųjų eismo saugumą, įrengti šaligatvius.  Bus įrengti šaligatviai prie Joniškio miesto Medžiotojų, Malūno, Latvių g., 
Dauguviečių, Saulės kvartalo, Respublikos gatvių.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

460 460

2.4.6.6  Dviračių takų įrengimas Joniškio rajone. Įrengti dviračių takai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 1.000

2.4.6.7 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Kelmė-Pagojis, Vytauto 
Didžiojo g. (Kukečių kryptimi), Putvinskio g. (iki miesto ribos).

Įrengti 3,5 km pėsčiųjų ir dviračių tako asfaltuotos dangos. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.800 2.800

2.4.6.8 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, dviračių ir 
pėsčiųjų takų  rengimas ir rekonstrukcija 
Pakruojo rajone

Įrengti privažiavimai, automobilių stovėjimo aikštelės, dviračių ir pėsčiųjų 
takai

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.000 150 850

2.4.6.9 Įrengti privažiavimo kelius, automobilių stovėjimo aikšteles, 
dviračių ir pėsčiųjų takus rajono miestuose,  gyvenvietėse ir prie 
gamtos ir kultūros paveldo objektų pagal patvirtintą programą.

Įrengti privažiavimai, dviračių ir pėsčiųjų takai. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 1.000

2.4.6.10 Pėsčiųjų takų įrengimas, gerinant susisiekimo infrastruktūrą. Pėsčiųjų takų įrengimas, gerinant susisiekimo infrastruktūrą. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.500 225 1.275

2.4.6.11 Greičio ribotuvų įrengimas šalia mokyklų ir darželių. Greičio ribotuvų įrengimas šalia mokyklų ir darželių. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

100 15 85

2.4.6  uždavinys.  Vystyti privažiavimo, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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administracija
2.4.6.12 Šeduvos miesto Bažnyčios ir Vilniaus gatvių grindinio atstatymas. Geresnės eismo sąlygos. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija
500 75 425

2.4.6.13 Pėsčiųjų bei dviratininkų takų renovacija ir įrengimas. Atnaujinti, išplėsti bei nutiesti pėsčiųjų ir dviratininkų takai: Papušynys – 
Šaukotas – Kunigiškai, Skėmiai – Baisogala, Skėmiai – Pociūnėliai, 
Pociūnėliai – Devynduoniai, Aukštelkai -  Radviliškis, Pavartyčiai - Vėriškės, 
Raudondvaris – Valdeikiai, Durpynas-Kutiškiai , Kutiškiai- Mankiškiai 
Kalnelio Gražionys – Aukštelkai,  Baisogala- Palonai, Baisogala- Augminai, 
Baisogala- Bučiūnai, Tyruliai-Polekėlės gyv.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

350 50 300

2.4.6.14 Kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra siekiant didinti saugumą 
bei mažinti avaringumą.

Išplėsta kelių infrastruktūra: sankryžos kelyje Radviliškis – Raseiniai, tilto per 
Niaudavos upelį (Taikos g., Šeduvoje), pėsčiųjų perėjos per tiltą  Sidabravo 
mstl., viadukas per geležinkelio pervažą Radviliškis – Šiaulėnai, sankryža 
Kutiškių k.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

6.000 900 5.100

2.4.6.15 Išanalizuoti dviratininkų srautus ir parengti specialųjį planą, 
koreguojant 1999 06 24 Tarybos sprendimu Nr. 291 patvirtintą 
„Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schemą“.

Specialusis planas. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Aplinkos, Miesto infrastruktūros skyrius

50 50

2.4.6.16 Įrengti dviračių takus pagal pakoreguotą Dviračių takų Šiaulių 
mieste vystymo schemą, tarp jų  išplėtoti dviračių takų tinklą, skirtą 
viešajam naudojimui: - Žemaitės g., nuo Aušros alėjos iki Bielskio 
g.; -Dvaro g., nuo Cvirkos iki Žemaitės g. -Ežero g., nuo Dubijos 
iki Vilniaus g.; - Architektų g., nuo naujojo viaduko iki Gegužių 
g.; - šalia Serbentų g., nuo Dubijos g. iki Vilniaus g.

Nutiesti dviračių takai (km). 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Aplinkos, Miesto 
infrastruktūros, Statybos, Kūno kultūros 
ir sporto skyriai

3.800 3.800

2.4.6.17 Rekonstruoti ir atnaujinti esančius bevariklio transporto takus, 
spręsti jų eksploatavimą.

Rekonstruotų ir atnaujintų bevariklio transporto takų ilgis (km). 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Infrastruktūros skyrius

6.000 6.000

2.4.6.18 Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Šiaulių rajone Įrengti 2 dviračių takai. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

2.000 200 300 1.500

32.560 14.425 4.600 13.535 0Iš viso:

2.4.7 uždavinys.  Tobulinti ir vystyti geležinkelius2.4.7 uždavinys.  Tobulinti ir vystyti geležinkelius
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Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.7.1 Suprojektuoti ir pastatyti viaduką per geležinkelio pervažą į 

Radviliškio miesto Basanavičiaus g. gyvenamąjį rajoną.
Pastatytas viadukas; Pagerintos Basanavičiaus g. gyventojų ir sodininkų 
susisiekimas su miestu.

2013 Susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos 
geležinkeliai“, Radviliškio r. 
savivaldybės administracija

1.000 100 400 500

2.4.7.2 Sutvarkyti ir atidaryti geležinkelio pervažą į Baisogalos stoties 
rajoną.

Atidaryta pervaža Pagerėjęs Baisogalos stoties rajono gyventojų susisiekimas. 2013 AB „Lietuvos geležinkeliai“, Radviliškio 
r. savivaldybės administracija

200 50 150

2.4.7.3 Greitojo geležinkelio Vilnius-Šiauliai-Klaipėda įrengimas, 
tobulinant infrastruktūrą, modernizuojant signalizacijos ir 
telekomunikacijų sistemą

Greitojo geležinkelio ilgis (km), keleivinių ir krovininių traukinių judėjimo 
greitis (km/val.). 

2013 LR Susisiekimo ministerija, AB 
„Lietuvos geležinkeliai“

1.000 1.000

2.4.7.4 Įrengti ESG atšaką į industrinį parką ir logistikos centrą. Europinio standarto geležinkelio ilgis (km). 2012 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Investicijų ir miesto plėtros skyrius, 
privačios įmonės

8.000 2.000 6.000

2.4.7.5 Parengti Europinio standarto geležinkelio Šiauliai-Karaliaučius 
(Kaliningradas) tiesimo galimybių studiją.

Parengta galimybių studija. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius

140 140

10.340 2.290 7.550 500 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.8.1 Aerodromo modernizavimas bei infrastruktūros sukūrimas. Įrengtas aerodromas, sutvarkytos saugos ir saugumo priemonės, renovuotas 

pastatas.
2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras, 

5.000 500 4.500

Iš viso:

2.4.8 uždavinys.  Vystyti oro uostą ir transportą

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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turizmo ir verslo informacijos centras, 
„Aeroklubas“

2.4.8.2 Šiaulių oro uosto plėtros galimybių studijos parengimas Parengta Šiaulių oro uosto plėtros galimybių studija 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

129 19 110

2.4.8.3 Rekonstruoti lėktuvų krovinių peroną įrengiant lėktuvų stovėjimo 
aikšteles ir privairavimo A ir B takus.

Krovinių peronas (m); lėktuvų stovėjimo vietos (vnt.); privairavimo takai (m). 2010 Krašto apsaugos ministerija, Šiaulių m. 
savivaldybės administracija, „Šiaulių oro 
uostas“

15.000 15.000

2.4.8.4 Plačiau reklamuoti Šiaulių oro uosto galimybes. Reklama tarptautiniuose leidiniuose ir parodose. 2013 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Savivaldybės įmonė „Šiaulių oro uostas“

100 100

2.4.8.5 Organizuoti lėktuvų nepertraukiamą aptarnavimą visą parą. Lėktuvų aptarnavimo laikas (val.). 2008 Krašto apsaugos ministerija, 
Savivaldybės įmonė „Šiaulių oro uostas“

70 70

2.4.8.6 Oro transporto išvystymo sektorinės studijos parengimas, 
įgyvendinant strategines Šiaulių miesto vystymo kryptis.

1)  Parengtas ilgalaikis Šiaulių oro uosto išvystymo planas (angl. – Master 
plan);
2) Atnaujintas 2007–2016 metų Šiaulių miesto strateginis bei Šiaulių regiono 
plėtros 2007–2013 metams planai. 

2012

Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

237 36 202

20.299 619 15.000 4.610 70

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.5.1.1 Akmenės rajono miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimo 

rekonstrukcija ir praplėtimas.
Įrengta ir rekonstruota gatvių apšvietimo linija. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
1.000 1.000

2.5.1.2 Joniškio miesto, gyvenviečių gatvių apšvietimo rekonstrukcija ir 
praplėtimas.

Įrengta ir rekonstruota gatvių apšvietimo linija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

8.405 8.405

2.5.1.3 Išplėsti ir rekonstruoti gatvių apšvietimo sistemas Radviliškio 
rajono miestuose ir gyvenvietėse pagal patvirtintą programą.

Sutvarkytos apšvietimo sistemos. Pagerėjusios gyventojų sąlygos. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, seniūnijos

500 100 400

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

2.5 tikslas. Energetinio ūkio modernizavimas

2.5.1 uždavinys. Užtikrinti elektros tinklų ir ryšių renovaciją, modernizavimą ir plėtrą

27



2.5.1.4 Pakeisti pasenusias mūrines stacionarias transformatorines 
modulinėmis.

Modulinių transformatorinių skaičius. 2012 Akcinė bendrovė „VST“ 1.500 1.500

2.5.1.5 Esamus šviesoforus pakeisti šviesodiodiniais šviesoforais, kartu 
pakeičiant stovus, kabelius ir valdymo aparatūrą.

30 renovuotų ir modernizuotų sankryžų. 2012 Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
Miesto infrastruktūros skyrius, UAB 
„Šiaulių gatvių apšvietimas“

4.500 450 4.050

2.5.1.6 Pakeisti gatvių apšvietimo valdymą, įdiegiant kompiuterinę 
apšvietimo valdymo sistemą.

Įrengtas naujas valdymo pultas. 2012 Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
Miesto infrastruktūros skyrius, UAB 
„Šiaulių gatvių apšvietimas“

1.050 105 945

16.955 9.060 400 1.000 6.495

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.5.2.1 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtra, didinant šilumos 

tiekimo apimtis ir naujų vartotojų skaičių.
Vykdomas centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtra, modernizavimas. 2013 AB „Akmenės energija“ 20.000 6.000 12.000 2.000

2.5.2.2 Joniškio miesto Žemaičių kvartalo centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklų rekonstrukcija diegiant naujausias technologijas.

1. Padidės šilumos tiekimo patikimumas, saugumas ir kokybė 414 šilumos 
vartotojų. 2. Sumažės šilumos perdavimo nuostoliai - 53,3 proc.3. Sumažės 
lyginamosios (kintamosios) šilumos gamybos sąnaudos -43419 Lt arba nuo 
184 Lt/MWh iki 183 Lt/MWh. 4. Sumažės šilumos gamyba nuo 3441,6 MWh 
iki 3224,8 MWh. 5. Sumažės šilumos gamybai naudojamų gamtinių dujų 
kiekis -27,4 tūkst. m3. 6.Sumažės šilumos savikaina nuo 31,0 ct/kWh iki 29,6 
ct/kWh (po paskolos grąžinimo 29,1 ct/kWh). 6.Pagerės aplinkos kokybė, nes 
šilumos gamybai bus naudojama mažiau kuro ir sumažės į atmosferą 
išsiskiriančių teršalų kiekis – 52,32 t/metus . 7. Bus rekonstruota šilumos 
tinklo viengubo DN 100 mm vamzdžio ilgiu l sut – 1,143 km.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio butų 
ūkis" 

602 301 301

2.5.2.3 Joniškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas 

Pakeisti skirstomieji ir įvadiniai tinklai  (viso 2648 m). Modernizavimo metu 
tinklai  klojami bekanaliniu būdu naudojant naujas technologijas.

2013 Uždaroji akcinė bendrovė „Fortum 
Joniškio energija“

2.882 2.737 145

Iš viso:

2.5.2 uždavinys.  Užtikrinti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ir sistemų plėtrą (ir modernizavimą)

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt
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modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas tinklai  klojami bekanaliniu būdu naudojant naujas technologijas. Joniškio energija“
2.5.2.4 Jurdaičių kaimo šilumos tiekimo sistemos rekonstrukcija. Atlikta šiluminės sistemos rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 

administracija
2.200 200 400 1.600

2.5.2.5
Žemaičių kvartalo šiluminių trasų rekonstrukcija

Rekonstruotos šiluminės trasos. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

700 350 350

2.5.2.6 Tytuvėnų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtra, 
didinant šilumos tiekimo apimtis ir naujų vartotojų skaičių.

Įrengti 1,6 km šilumos trasų Tytuvėnų m. 2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.800 4.800

2.5.2.7 Pagryžuvio pradinės mokyklos katilinės modernizavimas. Modernizuota Pagryžuvio pradinės mokyklos katilinė. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

600 600

2.5.2.8 UAB „Pakruojo šiluma“  šilumos tinklų pakeitimas ir 
atnaujinimas.

Sumažėję šilumos energijos nuostoliai; padidėjęs energijos vartojimo 
efektyvumas; stabilus ir patikimas šilumos energijos tiekimas.

2013 UAB „Pakruojo šiluma“ 7.000 2.800 1.050 3.150

2.5.2.9 Įgyvendinti projektą „Radviliškio rajono šilumos energijos 
perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra“.

Renovuotos ir naujai pastatytos trasos (km); Sumažėję šilumos energijos 
nuostoliai.

2008 UAB „Radviliškio šiluma“ 5.000 5.000

2.5.2.10 Paruošti paraišką ES paramai gauti toliau modernizuoti ir statyti 
naujus šilumos tinklus rajone.

Modernizuoti ir naujai pastatyti tinklai (km); Sumažėję šilumos energijos 
nuostoliai.

2013 UAB „Radviliškio šiluma“ 60 60

2.5.2.11 Modernizuoti Radviliškio miesto katilinę, įrengiant vietiniu ir 
biokuru kūrenamus iki 10 MW galingumo katilus.

Naujų katilų galia; Energijos kiekis, išgaunamas naudojant biokurą kWh; 
Patikimumo padidėjimas; Teigiamas poveikis aplinkai.

2010 UAB „Radviliškio šiluma“, kiti  
šiluminės energijos gamintojai

2.000 2.000

2.5.2.12 Paruošti geoterminės jėgainės statybos Radviliškio rajone 
galimybių studiją.

Paruošta galimybių studija. 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

120 120

2.5.2.13 Statyti dujines konteinerines katilines nutolusiuose kvartaluose 
(Rėkyvos ir Spindulio g.).

Naujų konteinerinių skaičius; šilumos tiekimo patikimumo padidėjimas; 
energinių sąnaudų sumažėjimas.

2009 AB „Šiaulių energija“ 1.800 1.800

2.5.2.14 Panaudoti atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius šilumos 
gamybos ir kogeneraciniuose įrenginiuose.

Energijos išgavimo savikainos sumažėjimas; teigiamas poveikis aplinkai. 2011 AB „Šiaulių energija“.  Įmonės, 
organizacijos, namų ūkio bendrijos, 
Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
Miesto infrastruktūros skyrius

61.000 61.000

2.5.2.15 Šiaulių rajono viešojo sektoriaus  energetikos ūkio modernizacija. Rekonstruotos 3 katilinės (Bubių seniūnijoje, Voveriškių ir Gilvyčių 
pagrindinėse mokyklose); Rekonstruotos 2 šildymo sistemos (Gilvyčių 
kultūros centro salės , Dirvonėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių 
korpuso).

2010 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos Turto valdymo skyrius

705 705

109.469 4.235 15.888 24.546 64.800

2.5.3 uždavinys.  Užtikrinti dujų tiekimo sistemos modernizavimą ir plėtrą

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:
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Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.5.3.1 Dujofikuoti esamus ir naujai statomus gyvenamuosius rajonus 

Akmenės rajone, įvertinant dujų sistemos atsipirkimo laiką.
Dujomis besinaudojančių miesto gyventojų dalis, jos pokytis. 2013 AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas, 

Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.000 1.000

2.5.3.2 Nutiesti gamtinį dujotiekį ir dujofikuoti Baisogalos miestelį. Dujomis besinaudojančių miestelio įmonių ir gyventojų skaičius; Sumažėjusi 
aplinkos tarša.

2013 AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas, 
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

300 100 200

2.5.3.3 Dujofikuoti Radviliškio miesto Eibariškių mikrorajono 
individualių, Naujosios gatvės daugiabučių namų kvartalus.

Naujai dujofikuotų įmonių, pastatų skaičius. 2013 AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas, 
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

400 100 300

2.5.3.4 Suprojektuoti ir pastatyti antrąją dujų skirstymo stotį DSS-2 (dėl 
elektrinės ir industrinio parko plėtros).

Veikianti DSS-2, padidėjęs dujų sistemos galingumas ir patikimumas. 2010 AB „Lietuvos dujos“ 2.500 2.500

4.200 200 500 1.000 2.500Iš viso:

Nr.
 Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt
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3.1.1 uždavinys. Gerinti gyvenamąją aplinką ir būsto sąlygas, skatinant daugiabučių namų renovavimą ir socialinio būsto plėtrą

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.1.1 Daugiabučių namų atnaujinimas Akmenės savivaldybės 

teritorijoje.
Atnaujinti daugiabučiai namai arba jų konstrukcijos. 2010-2015 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
13.022 11.366 1.655

3.1.1.2 Daugiabučių namų atnaujinimas Akmenės savivaldybės 
teritorijoje.

Atnaujinti 35 daugiabučius namus, 328 būstus, 800 žmonių pagerinti 
gyvenimo sąlygas, sutaupyti per metus 700 MWh šilumos energijos. 

2010-2015 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

11.495 1.724 9.770

3.1.1.3 Renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų 
sutvarkymas Akmenės mieste.

Renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas Akmenės 
miesto (gatvės, apšvietimas, šaligatviai, fasadai, skverai).

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

4.000 4.000

3.1.1.4 Socialinio būsto plėtra ir esamojo būsto atnaujinimo bei jo 
remontas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

Padidės socialinio būsto fondas pagerės esamojo būsto kokybė. 2010-2015 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.110 1.789 320

3.1.1.5 Socialinio būsto įrengimas Akmenės mieste, pritaikant kitos 
paskirties pastatus. 

Padidės socialinio būsto fondas nepasiturintiems žmonėms. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.596 239 1.357

3.1.1.6 Daugiabučio gyvenamojo namo statyba Pakluonių g. Pastatytas pastatas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.888 1.888

3.1.1.7 Daugiabučių  gyvenamųjų namų rekonstrukcija ir modernizavimas 
Joniškio mieste

Rekonstruoti daugiabučių namų savininkų bendrijoms priklausantys ar pagal 
jungtinės veiklos sutartis valdomi gyvenamųjų daugiabučių namų pastatai

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Vidaus reikalų 
ministerija

10.000 1.500 8.500

3.1.1.8 Socialinio būsto remontas ir rekonstrukcija. Atlikta socialinio būsto rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

3.000 3.000

3.1.1.9 Negyvenamų patalpų, esančių Joniškio rajone, pritaikymas 
socialiniam būstui.

Pritaikytos patalpos socialiniam būstui. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Vidaus reikalų 
ministerija

2.010 301 1.709

3.1.1.10 Patalpų pritaikymas socialiniam būstui (Vilniaus g. 47C) ES 
parama.

Padidintas Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas, 
rekonstruojant dalį negyvenamojo pastato (Vilniaus g. 47 C) ir pritaikant jį 
gyventi nepasiturintiems asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą. 

2011 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

847 127 720

III PRIORITETAS „ŠIAULIŲ REGIONO SANGLAUDOS SKATINIMAS“

3.1 tikslas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms

Nr. 
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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gyventi nepasiturintiems asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą. 

3.1.1.11 Kelmės m. daugiabučių namų atnaujinimas, didinant energetines 
charakteristikas

Atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius (14 vnt.) 2013 Daugiabučių namų bendrijos, Kelmės 
rajono savivaldybės administracija

8.819 2.035 6.784

3.1.1.12 Socialinio būsto plėtra kaimo vietovėse, gerinant gyvenamąją 
aplinką

Suteiktų /suremontuotų butų skaičius (50 šeimų) 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.193 490 450 3.253

3.1.1.13 Bendrabučio patalpų Kelmės m. rekonstravimas į socialinius 
būstus.

Bendrabučio , esančio Kelmėje, J. Janonio g. 15, rekonstrukcija pritaikant 
esamas 25 patalpas socialiniams būstams, pirmąjį aukštą asmenims su 
specialiaisiais poreikiais.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija.

3.380 580 2.800

3.1.1.14 Kelmės    miesto    centrinės    dalies    teritorijos sutvarkymas. Kompleksiškai sutvarkyta centrinė Kelmės miesto teritorija. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

11.318 1.476 9.842

3.1.1.15 Gaisrinės pastato Užventyje statyba. Pastatytas gaisrinės pastatas Užventyje 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.000 1.000

3.1.1.16 Kaimo vietovių sutvarkymas Kelmės rajone. Sutvarkyta 10 kaimo vietovių. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

11.000 1.650 9.350

3.1.1.17 Gyvenamosios aplinkos ir kokybės gerinimas Pakruojo rajone. Sumažinti gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumai, užtikrinta Pakruojo rajono 
gyventojų poreikius tenkinančios infrastruktūros plėtra.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

25.000 2.500 5.625 16.875

3.1.1.18 Pakruojo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą.

Atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

600 90 510

3.1.1.19 Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas. Padidėjęs socialinis būstas ir pagerėjusi jo kokybė. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

4.000 400 900 2.700

3.1.1.20 Daugiabučių namų modernizavimas ir energijos taupymo 
priemonių diegimas.

Modernizuotų daugiabučių  namų skaičius. Sumažėjęs energijos 
sunaudojimas.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Daugiabučių namų 
bendrijos, Jungtinės veiklos sutarties 
dalyviai

1.500 150 1.350

3.1.1.21 Plėtojant socialinio būsto fondą  aprūpinti būstu mažas pajamas 
gaunančias šeimas.

Rekonstruotos patalpos į butus. Pertvarkyti bendrabučių kambariai ir patalpos 
į butus. Nupirkti ir suremontuoti butai. 

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.500 150 1.350

3.1.1.22 20 butų namo projektavimas ir statyba. Pastatytas 20 butų namas. Pagerintos socialiai remtinų asmenų sąlygos. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 

4.000 4.000

3.1.1.23 Gyvenamosios aplinkos (būsto) pritaikymas neįgaliesiems. Lengvesnė neįgaliųjų žmonių buitis, pritaikyti būstai (vnt.). 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 1.000

3.1.1.24 Baisogalos mstl. esančio pastato (L. Žebenkos g. Nr. 12)  
modernizavimasis pritaikymas viešosios infrastruktūros ir paslaugų 
plėtrai.

Rekonstruotas pastatas. 2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

8.500 850 7.650

3.1.1.25 Rengti ir įgyvendinti savivaldybės socialinio būsto plėtros 
programas.

Parengta programa; Įrengtas socialinis būstas. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

150 150
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3.1.1.26 Iki 2010 metų aprūpinti būstu  asmenis (šeimas), esančius 
sąrašuose asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą. 

Asmenų (šeimų), gavusių socialinį būstą, skaičius. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

30.000 30.000

3.1.1.27 Didinti socialinio būsto fondą perkant butus bei statant 
daugiabučius namus. Pasiekti, kad 2020 m. socialinis būstas 
sudarytų apie 4-5 proc. butų fondo.

Nupirktų ar pastatytų butų skaičius ir plotas; Socialinio būsto dalis. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

30.000 30.000

3.1.1.28 Kasmet atlikti socialinio būsto remonto apimtis, didinant šių darbų 
finansavimą iš biudžeto ne mažiau 10 proc. 

Suremontuota butų ir jų plotas. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

2.000 2.000

3.1.1.29 Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų /gyvenamoji aplinka/ 
aplinkos gerinimas sutvarkant  apšvietimą, šaligatvius aikšteles, 
pėsčiųjų ir dviračių takus, privažiuojamuosius  kelius.

Rekonstruotas 1 daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas (Kuršėnų miesto 
Daugėlių daugiabučių gyv. namų kvartalas) ir  rajono gyvenviečių 
apšvietimas.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija 

830 830

3.1.1.30 Daugiabučių namų apšiltinimas ir atnaujinimas. Apšiltinti 30 daugiabučių namų. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija administruojančios įmonės

300 300

3.1.1.31 Socialinio būsto plėtra Kelmės mieste Padidėjęs socialinio būsto fondas 2012-2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.100 165 935

200.158 18.468 84.258 97.429 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.2.1 Akmenės rajono savivaldybės  urbanistinės infrastruktūros plėtra. Įgyvendinti savivaldybės teikiami urbanistinės plėtros projektai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
20.000 1.000 2.000 17.000

3.1.2.2 Renovuojamų daugiabučių gyv. namų kvartalų sutvarkymas 
Akmenės mieste.

Renovuojamų daugiabučių gyv. namų kvartalų sutvarkymas Akmenės miesto 
(gatvės, apšvietimas, šaligatviai, fasadai, skverai).

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.1.2.3 Akmenės miesto gyvenamosios aplinkos kompleksinis 
sutvarkymas.

Akmenės miesto gyvenamosios aplinkos kompleksinis sutvarkymas: gatvių, 
apšvietimo, šaligatvių, fasadų, skverų, kitos viešosios infrastruktūros 
atnaujinimas, Stadiono gatvės 7, 9, 13 ir 17 namų gyvenamosios aplinkos 
sutvarkymas.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR vidaus reikalų 
ministerija

1.000 1.000

3.1.2.4 Akmenės rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų Užtikrintas Akmenės rajono savivaldybės konkrečių teritorijų darnus 2011 Akmenės rajono savivaldybės 197 30 167

Iš viso:

3.1.2 uždavinys.  Rengti dokumentus teritorijos urbanistinės infrastruktūros plėtrai ir gerinti urbanistines erdves

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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3.1.2.4 Akmenės rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų 
rengimas.

Užtikrintas Akmenės rajono savivaldybės konkrečių teritorijų darnus 
vystymasis ir tinkamas  išteklių panaudojimą.

2011 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

197 30 167

3.1.2.5 Akmenės rajono savivaldybės detaliųjų ir specialiųjų planų 
rengimas.

Užtikrintas Akmenės rajono savivaldybės konkrečių teritorijų darnus 
vystymasis ir tinkamas  išteklių panaudojimą.

2012 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

318 48 270

3.1.2.6 Akmenės rajono gyvenamosios aplinkos kompleksinis 
sutvarkymas.

Gyvenamosios aplinkos kompleksinis sutvarkymas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

7.200 7.200

3.1.2.7 Žagarės miesto bendrojo plano rengimas. Parengtas Žagarės miesto bendrasis planas, suformuota infrastruktūros 
sistemų plėtojimo politika, subalansuota teritorinė raida.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

500 75 425

3.1.2.8 Joniškio miesto bendrojo plano rengimas. Parengtas Joniškio miesto bendrasis planas. 2012 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

509 76 433

3.1.2.9 Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių ribų 
ir apsaugos zonų specialiojo plano rengimas.

Parengtas nekilnojamųjų kultūros  vertybių ribų ir apsaugos zonų specialusis 
planas.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

3.1.2.10 Šilumos ūkio specialiojo plano rengimas. Suformuotos ilgalaikės savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros 
kryptis.                     

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

64, 6 10 55

3.1.2.11 Joniškio rajono kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų 
nustatymo ir patikslinimo specialiojo plano rengimas.

Parengtas kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir patikslinimo 
specialusis planas.

2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

3.1.2.12 Joniškio ir Žagarės miestų teritorijų ribų patikslinimo specialiojo 
plano rengimas.

Parengtas Joniškio ir Žagarės miestų teritorijų ribų patikslinimo specialusis 
planas.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

400 60 340

3.1.2.13 Joniškio rajono infrastruktūros plėtros specialieji planai 
(vandentiekio, nuotekų, lietaus nuotekų ir šilumos ūkio). 

Parengt inžinierinės infrastruktūros specialieji planai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

450 67 383

3.1.2.14 Joniškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų 
rengimas ir atnaujinimas.

Parengti ir atnaujinti teritorijų planavimo dokumentai. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

500 75 0 425

3.1.2.15 Joniškio miesto centrinės dalies aikščių ir jų prieigų detaliojo plano 
rengimas.

Užtikrinta Joniškio miesto darni plėtra ir racionalus teritorijos, lėšų ir kitų 
išteklių panaudojimas. 

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

100 15 85

3.1.2.16 Joniškio miesto aikščių rekonstrukcija. Rekonstruotos miesto (savivaldybės ir senoji miesto) aikštės. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

6.000 500 500 5.000

3.1.2.17 Žemaičių gatvės atkarpos, aikštės šalia M.Mažvydo akligatvio ir 
Joniškio miesto parko pritaikymas gyventojų poreikiams (ES 
parama).

Pagerinta aikštės šalia M.Mažvydo akligatvio ir jai priklausančios Žemaičių 
gatvės atkarpos ir Joniškio miesto parko infrastruktūrą. 

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

5205, 5 390 390 4.425

3.1.2.18 Joniškio miesto centrinės dalies (Žemaičių gatvės atkarpų) 
urbanistinė kompleksinė plėtra

Pagerinta aikštės šalia M.Mažvydo akligatvio ir jai priklausančios Žemaičių 
gatvės atkarpos ir Joniškio miesto parko infrastruktūrą. 

2015 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

3.904 293 293 3.319

3.1.2.19 Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija (aikštės, kultūros centro, 
apšvietimo sistemos, pastatų fasadų rekonstrukcija ir kitos 
gyvenamosios aplinkos gerinimo priemonės).

Atlikta Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR vidaus reikalų 
ministerija

3.557 267 267 3.023

3.1.2.20 Kelmės rajono Užvenčio miesto, Girnikų ir Dvarčiaus kaimų Parengti gyvenamųjų vietovių bendrieji planai. 2012 Kelmės rajono savivaldybės 153 23 1303.1.2.20 Kelmės rajono Užvenčio miesto, Girnikų ir Dvarčiaus kaimų 
bendrasis planas.

Parengti gyvenamųjų vietovių bendrieji planai. 2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

153 23 130
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3.1.2.21 Kelmės rajono savivaldybės teritorijos planavimo  dokumentų 
parengimas. 

Parengti Kelmės r. Kražių miestelio bendrąjį  planą, sodų bendrijų "Kražantė" 
ir "Statybininkas" bei teritorijos tarp Žemaitės ir stoties gatvių Tytuvėnų m. 
teritorijų detalieji planai, geležinkelio stočių gyvenamųjų vietovių pavadinimo 
ir teritorijų ribų keitimo specialieji planai

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

543 81 461

3.1.2.22 Šaukėnų, Liolių miestelių  bendrieji planai. Parengti gyvenamųjų vietovių bendrieji planai. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

800 120 680

3.1.2.23 Kelmės rajono bendrojo plano pakeitimai. Patikslintas rajono bendrasis planas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

55 55

3.1.2.24 Adresų informacinės sistemos išdėstymo specialusis planas ir 
adresų informacinės sistemos įrengimas.

Parengtas informacinės sistemos specialusis planas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

3.1.2.25 Kelmės rajono kaimo ribų nustatymo ir patikslinimo žemėtvarkos 
specialieji planai.

Parengtas kaimo ribų nustatymo specialusis planas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

500 75 425

3.1.2.26 Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas.

Parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas. 2009 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

135 135

3.1.2.27 Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio miestų administracinių ribų keitimo 
specialieji planai.

Parengtas rajono miestų administracinių ribų keitimo specialusis planas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

3.1.2.28 Kelmės rajono nekilnojamųjų kultūros vertybių ribų ir zonų 
specialieji planai.

Parengtas nekilnojamųjų kultūros vertybių ribų ir zonų specialieji planai. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

900 135 765

3.1.2.29 Gyvenamųjų namų statybos kvartalų Kelmėje, Tytuvėnuose, 
Užventyje detalieji planai.

Parengti miestų statybos kvartalų detalieji planai. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

200 30 170

3.1.2.30 Pramonės teritorijų Kelmėje, Tytuvėnuose, Užventyje detaliųjų 
planų parengimas.

Parengti detalieji planai. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

30 5 26

3.1.2.31 Logistikos centro steigimo Pakražančio kaime detaliojo plano 
parengimas.

Parengtas detalusis planas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

30 30

3.1.2.32 Parengti Kelmės rajono savivaldybės teritorijai reikalingus 
detaliuosius ir specialiuosius planus pagal Kelmės rajono 
savivaldybės tarybos priimtus sprendimus.

3 specialieji ir 12 detaliųjų planų. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

3.1.2.33 Pakruojo rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimas

Parengtas  Pakruojo rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialusis planas

2012 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija 

332 50 282

3.1.2.34 Pakruojo miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo 
plano rengimas

Parengtas  didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija 

90 13 77

3.1.2.35 Pakruojo miesto teritorijos ribų patikslinimo plano rengimas Parengtas Pakruojo miesto teritorijos ribų patikslinimo planas 2012 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija 

105 16 89

3.1.2.36 Pakruojo rajono gyvulininkystės studijos parengimas Parengta Pakruojo rajono gyvulininkystės plėtros studija 2012 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija 

89 13 76
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administracija 
3.1.2.37 Pakruojo rajono turizmo plėtros studijos parengimas Parengta Pakruojo rajono turizmo plėtros studija 2012 Pakruojo rajono savivaldybės 

administracija 
40 6 34

3.1.2.38 Pakruojo miesto bendrojo plano rengimas. Parengtas bendrasis planas. 2010-2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija 

305 46 260

3.1.2.39 Radviliškio rajono savivaldybės specialiojo vandentvarkos plano 
parengimas (ES).

Parengtas Radviliškio rajono savivaldybės specialusis vandentvarkos planas. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

53 8 45

3.1.2.40 Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo 
plano parengimas (ES).

Parengtas Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrasis 
planas.

2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

77 12 66

3.1.2.41 Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrojo plano 
parengimas (ES).

Parengtas Šeduvos miesto bendrojo plano projektas. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

242 36 206

3.1.2.42 Radviliškio rajono savivaldybės atskirų teritorijų specialiųjų  ir 
detaliųjų planų rengimas (ES).

Parengti  specialieji planai Radviliškio rajono teritorijų darniam vystymuisi 
užtikrinti.

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

356 53 303

3.1.2.43 Miestų  ir miestelių reprezentacinių aikščių ir jų prieigų 
rekonstrukcija ir naujų įrengimas (ES). 

Rekonstruota aikštė Grinkiškyje 2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

556 56 500

3.1.2.44 Šaligatvių tiesimas ir renovavimas. Renovuoti bei nutiesti nauji šaligatviai: Šaukoto mstl., Šiaulėnų, Acokavų, 
Žeimių, Kiaulaičių, Pociūnėlių, Skėmių, Pašakių, Raudondvario , Alksniupių 
, Pakalniškių, Pociūnų, Raudondvario, Beinoravos, Vadaktų, Sidabravo 
gyvenvietėse, Palonų kaime Palono gatvėje, Pakiršinio kaime Stoties gatvėje, 
Vainiūnų kaime- Draugystės gatvėje.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 150 850

3.1.2.45 Radviliškio bendros erdvinės koncepcijos vystymas Aušros aikštėje 
ir gretimose teritorijose.

Padidėjęs automobilių stovėjimo vietų skaičius; Saugesnis eismas; Patraukli 
aikštės aplinka.

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 200 1.800

3.1.2.46 Radviliškio rajono bendrasis planas. Parengtas rajono bendrasis planas. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

800 120 680

3.1.2.47 Radviliškio ir Šeduvos m. inžinerinių tinklų specialieji planai. Parengtas inžinerinės infrastruktūros specialusis planas. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

150 50 100

3.1.2.48 Radviliškio m. individualios statybos kvartalo detalusis planas. Parengti individualios statybos kvartalo detalieji planai. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

100 20 80

3.1.2.49 Radviliškio m. Vikutinio mikrorajono gatvių ir inžinerinių tinklų 
plėtros specialusis planas (112,0 ha).

Parengtas mikrorajono gatvių ir inžinierinių tinklų plėtros specialusis planas. 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

150 23 127,5

3.1.2.50 Parengti rajono miestų ir gyvenviečių sporto salių, aikštynų ir 
vaikų žaidimų aikštelių  įrengimo ir  rekonstrukcijų programą bei 
techninę dokumentaciją.

Parengta programa ir techninė dokumentacija. 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, seniūnijos

200 200

3.1.2.51 Radviliškio miesto  Naujosios g. ir Gedimino-Kudirkos g. 
mikrorajonų rekonstrukcija.  

Rekonstruoti mikrorajonai. Patogesnė gyvenamoji aplinka. Pagerėjęs miesto 
estetinis vaizdas. 

2013 Radviliškio rajono savivaldybės. 
administracija

300 100 200
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3.1.2.52 Radviliškio m. sodo bendrijų „Vyturėlis“ ir „Bitutė“ kvartalo 
pritaikymo gyvenamajai teritorijai specialusis planas (43,60 ha).

Parengtas sodo bendrijų „Vyturėlis“ ir „Bitutė“ specialusis planas 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

100 15 85

3.1.2.53 Radviliškio miesto administracinių ribų nustatymo specialusis 
planas (1732 ha).

Parengtas miesto administracinių ribų nustatymo specialusis planas 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

50 8 43

3.1.2.54 Radviliškio ir Šeduvos miestų, Baisogalos miestelio daugiabučių 
gyvenamųjų namų ribų nustatymo detalieji planai.

Parengti  miestų ir miestelių daugiabučių gyvenamųjų namų ribų nustatymo 
detalieji planai

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

288 43 245

3.1.2.55 Sutvarkyti Saulės laikrodžio aikštę. Parengtas aikštės sutvarkymo projektas ir atlikti darbai. 2007 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

150 150
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3.1.2.56 Parengti projektus plečiant vaikų žaidimų parkų ir aikštelių tinklą 
mieste: įrengti vaikų žaidimų parkus Lieporių mikrorajone ir 
centrinėje miesto dalyje, tvarkyti ir atnaujinti gyvenamųjų rajonų 
kiemuose vaikų žaidimo aikšteles. 

Parengta techninė dokumentacija, įrengtos /atnaujintos žaidimų aikštelės. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

3.600 3.600

3.1.2.57 Parengti ir įgyvendinti gyvenamosios aplinkos pritaikymo 
neįgaliųjų poreikiams veiksmų planą.

Parengtas planas; Įgyvendintas planas. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

50 50

3.1.2.58 Parengti projektus bei techninę dokumentaciją ir įrengti naminių 
gyvūnų kapines. 

Parengtas planas; Įgyvendintas planas. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

100 100

3.1.2.59 Baigti rengti Šiaulių miesto Bendrąjį planą. Parengtas ir patvirtintas bendrasis planas. 2008 Šiaulių miesto savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos skyrius

854 854

3.1.2.60 Parengti techninį projektą dėl amfiteatro pastato (Vilniaus-Rūdės 
g. sankirtoje) statybos ir jį rekonstruoti.

Parengtas amfiteatro pastato statybos techninis projektas,  rekonstruotas 
amfiteatras.

2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

400 364 36

3.1.2.61 Šiaulių miesto centrinės dalies detaliojo plano parengimas (ES). Parengtas planas; Įgyvendintas planas. 2009 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

721 108 613

3.1.2.62 Galimybių studijos "Salduvės parko su Žuvininku piliakalniu 
atgaivinimas“ (ES).

Parengta galimybių studija. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

69 69

3.1.2.63 Teritorijų planavimas (specialieji planai, bendrojo plano 
sprendiniai, kiti sektoriniai planai).

Parengti bendrieji planai: Kuršėnų  miesto, miestelių ir kaimų bendrieji 
planai; Parengti specialieji planai: didžiųjų prekybos įmonių Kuršėnų mieste 
specialusis planas; Inžinerinės infrastruktūros specialusis planas (9): rajono 
susisiekimo sistemos planas; Šiaulių rajono vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas; vandenviečių teritorijų 
sanitarinių apsaugos zonų specialieji planai; gyvenviečių paviršinio vandens 
telkinių apsaugos juostų ir zonų specialieji planai (5) ;  rekreacinės 
infrastruktūros specialusis planas( 3): rekreacinių vietovių (tarp jų ir funkcinio 
prioriteto) zonų tvarkymo specialieji planai; želdynų sutvarkymo specialieji 
planai (ne mažiau kaip 2 ). Parengti detalieji planai: Kuršėnų miesto prieigų 
pramoninio parko sklypo detalaus plano parengimas; Kuršėnų miesto 
centrinės dalies detalusis planas; detalieji planai dėl sklypų suformavimo prie 
daugiabučių namų, šiltinimo programos įgyvendinimui (iki 30 planų); Šiaulių 
rajono sporto aikštynų detalieji planai. 

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Kultūros paveldo tarnyba,  
Šiaulių rajono vietos veiklos grupė 
(VVG)

4.216 716 500 3.000

3.1.2.64 Viešosios, bendruomeninės,  poilsio, laisvalaikio,  kultūros 
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.

Sukurta, išplėsta, atnaujinta/ renovuota viešoji, bendruomeninė, laisvalaikio, 
kultūros infrastruktūra.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Šiaulių rajono vietos 

2.500 375 2.125

34

Viešosios, bendruomeninės,  poilsio, laisvalaikio,  kultūros 
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.

Sukurta, išplėsta, atnaujinta/ renovuota viešoji, bendruomeninė, laisvalaikio, 
kultūros infrastruktūra.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Šiaulių rajono vietos 
veiklos grupė (VVG).

2.500 375 2.125

3.1.2.65 Gyvenamosios ir bendruomeninės infrastruktūros gerinimas 
(Kaimų ir miestelių bei Kuršėnų miesto viešųjų erdvių 
infrastruktūra).

Sutvarkytos gyvenamųjų vietovių viešosios erdvės (Kurtuvėnų  kaimo 
centrinė aikštė, Gruzdžių miestelio ir kt.).

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Kurtuvėnų regioninio 
parko administracija

10.330 1.549 8.780

3.1.2.66 Radviliškio ir Šeduvos miestų kapinių išplėtimo detalieji planai Parengti detalieji planai Radviliškio ir Šeduvos miestų kapinių išplėtimui 2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

61 11 50

3.1.2.67 Radviliškio miesto lietaus nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros 
specialusis planas

Parengtas Radviliškio miesto lietaus nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros 
specialusis planas

2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

38 8 30

3.1.2.68 Radviliškio miesto sodo bendrijų teritorijų konversijos į 
gyvenamąsias teritorijas detalieji planai

Parengti sodo bendrijų „Vyturėlis“, „Birutė“, „Ąžuolas“, „Dobilas“, 
„Obelėlė“ ir „Ramunių“ teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas 
detalieji planai

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

290 45 245

3.1.2.69 Radviliškio miesto rytinės dalies II rajono išplanavimo detalusis 
planas

Parengtas Radviliškio miesto rytinės dalies II rajono išplanavimo detalusis 
planas

2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

143 23 120

3.1.2.70 Pakruojo ir Linkuvos miestų teritorijose žemės sklypų 
suformavimas prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų

Parengtas Pakruojo ir Linkuvos miestų teritorijose žemės sklypų 
suformavimas prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų detalusis planas

2013 Pakruojo rajono savivaldybė  236 35 201

3.1.2.71 Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos dalių šilumos ūkio 
specialiojo plano keitimas

Pakeistas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos dalių šilumos ūkio  
specialusis planas

2013 Pakruojo rajono savivaldybė  58 9 49

3.1.2.72 Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir 
kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano 
parengimas

Parengtas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų 
gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialusis planas

2013 Pakruojo rajono savivaldybė  341 51 290

3.1.2.73 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Pakruojo rajono 
savivaldybėje

Parengti teritorijų planavimo dokumentai – 16 detaliųjų planų 2014 Pakruojo rajono savivaldybė 109,8 16,5 93,3

3.1.2.74 Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano 
parengimas

Parengtas specialusis planas 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

615,0 92,2 522,8

3.1.2.75 Zoknių gyvenamojo rajono Šiauliuose detaliojo plano parengimas Parengtas Zoknių gyvenamojo rajono Šiauliuose detalusis planas 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

251,00 37,65 213,35

3.1.2.76 Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo 
plano ir reglamento atnaujinimas

Atnaujintas energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialusis 
planas ir reglamentas

2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

231,00 34,70 196,30

3.1.2.77 Pakruojo rajono savivaldybės Žeimelio miestelio kapinių išplėtimo 
detaliojo plano parengimas

Parengti Pakruojo rajono savivaldybės Žeimelio miestelio kapinių išplėtimo 
detalųjį planą  (parengtas detalusis planas – 1 vnt.).

2014 Pakruojo rajono savivaldybė  13,11 1,97 11,14

3.1.2.78 Pakruojo miesto pramonės teritorijos laisvos žemės detaliųjų planų 
rengimas

Parengti Pakruojo miesto pramonės teritorijos laisvos žemės detaliuosius 
planus  (parengti detalieji planai – 8 vnt.).

2014 Pakruojo rajono savivaldybė  110,00 16,50 93,50
rengimas planus  (parengti detalieji planai – 8 vnt.).
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3.1.2.79 Pakruojo rajono gyvulininkystės plėtros specialiojo plano 
parengimas

Parengti Pakruojo rajono gyvulininkystės plėtros specialųjį planą (parengtas 
specialusis planas – 1 vnt.).

2014 Pakruojo rajono savivaldybė  112,85 16,93 95,92

84.162,6 13.042,7 4.182,5 72.207,5 0,0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.3.1 Akmenės rajone informacinių ženklų sistemos įdiegimas ir 

priežiūra.
Įdiegta informacinių ženklų sistema. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
200 20 180

3.1.3.2 Turizmo informacinės sistemos diegimas Akmenės rajone Sutvarkytos Akmenės rajono lankytinos vietos. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

250 38 213

3.1.3.3 Regioninės reikšmės turizmo infrastruktūros plėtros ir turizmo 
rinkodaros projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Turizmo rinkodaros projektų rengimas ir įgyvendinimas, skatinant regioninės 
reikšmės turizmo infrastruktūros plėtrą.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

613 613

3.1.3.4 Akmenės rajono turizmo informacinės sistemos ir turizmui 
palankaus  įvaizdžio kūrimas.  

Dalyvavimas konferencijose, rajono pristatymas parodose. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

170 17 153

3.1.3.5 Akmenės rajono abipus sienos  turizmo infrastruktūros sukūrimas. Bendradarbiavimas su kaimynine valstybe (Latvijos Dobelės rajono - 
Akmenės rajono).

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

677 182 495

3.1.3.6 Turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms parengimas 
Akmenės rajone

Parengtų turistinių maršrutų skaičius. 2013 VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo 
informacijos centras

10 10

3.1.3.7 Paragių dvaro tvarkyba ir jo pritaikymas turizmo reikmėms. Sutvarkytas ir turizmo reikmėms pritaikytas Paragių dvaras. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

926 139 788

3.1.3.8 Žagarės ozo pėsčiųjų pažintinio, mokomojo ir poilsio tako 
įrengimas. 

Įrengtas pažintinis takas. 2011 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

337, 0 337, 0 

3.1.3.9 Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Joniškio miesto 
poilsio zonoje "Sidabra"

Pagerinta viešosios turizmo infrastruktūra ir paslaugos. 2011 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

289 43 246

3.1.3.10 Viešosios turizmo infrastruktūros vystymas Žagarės Žvelgaičio 
ežero teritorijoje.

Vystoma turizmo infrastruktūra. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.400 500 0 900

3.1.3 uždavinys.  Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą, pritraukiant privačias investicijas ir skatinant atvykstamąjį turizmą

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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ežero teritorijoje. administracija
3.1.3.11 Regioninės reikšmės viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra.
Įrengta viešoji turizmo infrastruktūra, vykdomos turizmo rinkodaros 
priemonės.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.100 165 935

3.1.3.12 Joniškio rajono turizmo informacijos sklaida. Parengti informaciniai leidiniai apie Joniškio rajoną. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

80 60 20

3.1.3.13 Kempingo aikštelių įrengimo iniciavimas Joniškio rajone. Įrengtos 2 kempingo aikštelės. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

200 30 170

3.1.3.14 VšĮ Žagarės turizmo paslaugų centro plėtra. Išplėtotos turizmo paslaugos. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.600 240 1.360

3.1.3.15 Informacinės sistemos (informacinių terminalų, centro, rodyklių, 
stendų ir pan.) Joniškio rajone įrengimas.

Įrengti stendai, pastatytos informacinės rodyklės, įrengti informaciniai 
terminalai, biuras. 

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

890 160 730

3.1.3.16 Naujų kelionių maršrutų parengimas ir pritaikymas kelionėms. Parengti turistiniai maršrutai, pažymėti sutartiniais ženklais ir suformuoti 
takai.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

250 38 212

3.1.3.17 Kelmės dvaro sodybos svirno restauravimas ir pritaikymas 
muziejinei, kultūrinei ir švietimo paskirčiai.

Restauruotas Kelmės dvaro sodybos svirnas  ir pritaikytas muziejinei, 
kultūrinei ir švietimo paskirčiai.

2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.067 64 160 843

3.1.3.18 Kražių kolegijos rūsio pritaikymas visuomenės reikmėms. Kražių kolegijos rūsys pritaikytas visuomenės reikmėms. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

682 55 227 400

3.1.3.19 Kelmės krašto muziejaus naujos ekspozicijos įrengimas 
restauruotame Kelmės dvare.

Renovuotos dvaro pastato vidaus patalpos, įrengtos parodų ekspozicijos. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.665 778 3.887

3.1.3.20 Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorijos sutvarkymo 
darbai.

Pradėta tvarkyti  Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorija. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

200 200

3.1.3.21 Jono Pauliaus II piligrimų kelio programos įgyvendinimas. Atliktas Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio stogų remontas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

3.200 3.200

3.1.3.22 Lankytojų informacinio centro įrengimas Tytuvėnuose. Pastato rekonstravimas ir pritaikymas lankytojų informacijos centrui. 2011 Tytuvėnų regioninio parko direkcija 3.000 450 2.550
3.1.3.23 Turizmo informacini  ir rinkodaros paslaugų  plėtra Pakruojo 

rajone
 Parengti informaciniai ženklai, informaciniai stendai, parengta dalomoji 
medžiaga apie turizmą, sukurtas internetinis puslapis

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Pakruojo poilsio ir 
turizmo centras

500 50 113 338

3.1.3.24 Turistinio maršruto „Šiaurės Lietuvos ir pietų  Latvijos dvarai ir 
pilys“ rinkodaros parengiamieji darbai.

Naujas turistinis maršrutas. 2008 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

500 50 113 338

3.1.3.25 Pakruojo rajone sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas 
Petrašiūnų  gyvenvietėje.

Sukurta sportinio turizmo infrastruktūra ir paslaugos. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.500 250 563 1.688

3.1.3.26 Senosios gaisrinės pastato (Laisvės a. 10, Pakruojis) restauravimas  
ir pritaikymas turizmo reikmėms

Sutvarkytas ir turizmo reikmėms pritaikytas nekilnojamas kultūros paveldo 
objektas – 1 vnt.

2015 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

3.000 450 2.550,00

3.1.3.27 Pakruojo TIC’o (S. Nėries g. 4, Pakruojis), kaip miesto 
reprezentacinės vietos, pastato, šildymo sistemos, langų  
renovavimas, aplinkos sutvarkymas. 

Renovuotas pastatas. 2011 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.000 200 450 1.350
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3.1.3.28 Akademinių  tyrimų  "Pakruojo rajono vėjo malūnų restauracijos ir 
pritaikymo kultūros bei viešosioms reikmėms galimybės" 
parengimas

Parengti akademiniai tyrimai 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

300 30 68 203

3.1.3.29 Kruojos upės dalies valymas ir tvarkymas Išvalyta ir sutvarkyta apie 5 km Kruojos upės 2015 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

3.000,00 300 2.700,00

3.1.3.30 Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Radviliškio 
rajono Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje (ES).

Skatinama viešosios turizmo infrastruktūros plėtra ir vietinio bei atvykstamojo 
turizmo augimas rajone.  

2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 

1.177 177 1.000

3.1.3.31 Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio kultūrinio pažintinio 
turizmo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas viešiesiems turizmo 
poreikiams (ES). 

Pritaikytas viešiesiems turizmo poreikiams Daugyvenės kraštovaizdžio 
draustinis. 

2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 

3 931,4 3 931,443 

3.1.3.32  Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanų vadavietės Radviliškio 
rajone, Mėnaičių kaime, atstatymas.

Atstatyta laisvės kovų sąjūdžio partizanų vadavietė 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 

350 350

3.1.3.33 Radviliškio miesto Eibariškių parko rekreacinės zonos sukūrimas. Sutvarkyta parko aplinka ir infrastruktūra. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 

300 300

3.1.3.34 Stendo su Radviliškio žemėlapiu ir informaciniais ženklais 
įrengimas miesto prieigose.

Įrengtas stendas, informaciniai ženklai. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

300 60 240

3.1.3.35 Radviliškio rajono turizmo bazės sukūrimas. Sukurta duomenų bazė. 2013 Radviliškio TVIC 50 50
3.1.3.36 Dalomosios medžiagos apie Radviliškio rajono turizmo išteklius 

parengimas. 
Išleistas leidinys. 2013 Radviliškio TVIC 50 50

3.1.3.37 Turizmo informacinių priemonių sukūrimas ir plėtra Radviliškio 
rajone. 

Įrengti 4 stendai su informacija; Įrengtos rodyklės. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, TVIC

250 50 200

3.1.3.38 Radviliškio rajone pramogų ir poilsio zonos įrengimas. Įrengta automobilininkų trasos ir vaikų žaidimų aikštelės. 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

200 80 120

3.1.3.39 Stendai prie Šiaulių TIC‘o ir pietiniame miesto rajone su miesto 
žemėlapiais ir turizmo trasų (lankytinų vietų) schemomis, 
informacinėmis rodyklėmis į turistinius objektus.

Įrengti stendai, rodyklės. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

11 11

3.1.3.40 Šiaulių TIC’o, kaip miesto reprezentacinės vietos, pastato, šildymo 
sistemos, langų ir aplinkos sutvarkymas. 

Renovuotas Šiaulių TIC’o pastatas, šildymo sistema, langai, sutvarkyta 
aplinka.

2008 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Šiaulių TIC

50 50

3.1.3.41 4 Informacinių terminalų (prie autobusų,  geležinkelio stočių, prie 
Šiaulių TIC‘o ir  Kryžių kalno) įrengimas. 

Įrengti 4 informaciniai terminalai. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Šiaulių TIC

90 90

3.1.3.42 Turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms parengimas. Parengtų turistinių maršrutų skaičius. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Šiaulių regiono plėtros 
agentūra, Šiaulių TIC

40 40

3.1.3.43 Šiaulių miesto tarptautinės irklavimo trasos Talkšos ežere 
įrengimas.

Įrengta irklavimo trasa. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

70.000 30.000 40.000
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3.1.3.44 Galimybių studijos  žirgyno pritaikymui turizmo reikmėms 

parengimas.
Parengta galimybių studija. 2007 Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotis, Šiaulių 

m. savivaldybės administracija
4.800 495 4.305

3.1.3.45 Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra prie Šiaulių mieste esančių 
vandens telkinių, siekiant sukurti  aktyvaus poilsio sąlygas (ES).

Sukurta viešoji turizmo infrastruktūra prie Šiaulių miesto vandens telkinių. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

1.176 177 1.000

3.1.3.46 Aukštabalio multifunkcinis kompleksas (ES). Pastatytas Aukštabalio multifunkcinis kompleksas. 2008 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

65.000 12.000 53.000

3.1.3.47 UAB "Rūta" pastato rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui (ES). Rekonstruotas pastatas. 2010 UAB "Rūta" 3.606 3.606

3.1.3.48 Turizmo rinkodaros priemonių diegimas ir turizmo išteklių 
viešinimas bei populiarinimas. 

Sukurti 3 turistiniai – pažintiniai maršrutai po Šiaulių rajoną; Sukurta ir 
įdiegta mažoji turizmo infrastruktūra kultūros paveldo išteklių populiarinimui, 
informacinės rodyklės; Sukurta ir įdiegta mažoji turizmo infrastruktūra 
labiausiai lankomuose rajono vietose - pastatyti 5 turizmo informaciniai 
stendai, suoleliai ir kt.; Parengtos 2 turizmo trasų ir jų tinklų schemos 
(projektai): Šiaulių rajono Turizmo trasų ir jų tinklų schema, Pėsčiųjų ir 
dviračių takų įrengimo schema; nustatytas teritorijos gamtinio ir kultūrinio 
patrauklumo rekreacinei veiklai vystyti potencialas; įvertinta esama rekreacinė 
ir kita infrastruktūra ir jos kokybė; suformuotos maršrutų idėjos - nustatyta 
trasų vieta ir specializacija; nustatytas technologinis aprūpinimas ir investicijų 
poreikis.  Sukurta pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra. Sukurta internetinė 
svetainė turizmo informaciniame centre prie Kryžių kalno.

2013 Šiaulių r. savivaldybės administracija,  
Šiaulių rajono TVIC,  Kultūros paveldo 
departamentas 

822 394 138 289

3.1.3.49 Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas 
viešojo turizmo poreikiams.

Sutvarkyta ir pritaikyta viešajai turizmo infrastruktūrai Kuršėnų dvaro 
sodybos teritorija išsaugant ir sutvarkant parką.

2009 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija 

1.176 176 1000.0

3.1.3.50 Kurtuvėnų dvaro sodybos ūkinės dalies pritaikymas viešajai 
turizmo infrastruktūrai I etapas. 

Pritaikyta Kurtuvėnų dvaro sodybos ūkinės dalis viešajai turizmo 
infrastruktūrai I etapas. 

2009 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija 

2 500,0 2 500,0 

3.1.3.51 Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmėms Kryžių 
kalne, sutvarkymas.

Pritaikyta viešoji infrastruktūra turizmo reikmėms Kryžių kalne. 2008 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija 

 1 307,6 131 1176 ,9 

3.1.3.52 Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste Įrengta viešoji turizmo infrastruktūra 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

174,28 26,14 148,14
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3.1.3.53 Šiaulių regiono turizmo produktų rinkodara Parengtos ir įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, Kelmės rajono 
savivaldybės administracija, Pakruojo 
rajono savivaldybės administracija, 
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Joniškio turizmo ir 
verslo informacijos centras, Šiaulių 
miesto savivaldybės administracija, 
Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

117,29 17,29 100,00

183.009 48.206 9.974 123.960 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.4.1 Naujosios Akmenės miesto stadiono sutvarkymas. Sutvarkyti bėgimo takai, veja, tribūna, rūbinės, pagalbinės patalpos, 

aptvėrimas.
2012 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
700 700

3.1.4.2 Sporto aikštelių šalia bendrojo lavinimo mokyklų įrengimas ir 
renovavimas.

Renovuotos sporto aikštelės šalia bendrojo lavinimo mokyklų. 2011 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

4.357 14 4.343

3.1.4.3 Sporto aikštelės įrengimas šalia Suaugusiųjų mokymo centro Įrengtos sporto aikštelės šalia Suaugusiųjų mokymo centro. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.700 2.700

3.1.4.4 Aktyvaus poilsio, sveikatingumo, sporto, infrastruktūros įrengimas 
Naujosios Akmenės mieste 

Įrengta teritorija tarp Respublikos g. ir Ramučių g. gyvenamųjų rajonų. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.300 20 280 2.000

3.1.4.5 Naujosios Akmenės sporto komplekso rekonstravimas Naujosios Akmenės sporto komplekso įsigijimas ir atnaujinimas, baseino 
įrengimas. Sukurti sporto ir pramogų kompleksą Akmenės rajone, sudaryti 
tinkamas sąlygas Akmenės rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimui, 
sudaryti galimybę sportinių ir pramoginių renginių organizavimui.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

15.000 15.000

3.1.4.6 Joniškio viešosios bibliotekos pastato Vilniaus g. rekonstravimas. Rekonstruotas pastatas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.480 2.480

Iš viso: 

3.1.4  uždavinys. Plėtoti ir gerinti  sporto, kultūros, mokyklų ir viešųjų institucijų bazę, kuriant palankias sąlygas gyventojų kultūrinei, sportinei veiklai ir saugumui

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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administracija
3.1.4.7 Joniškio miesto sporto komplekso su baseinu statyba. Pastatytas laisvalaikio ir poilsio centras. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 

administracija
25.606 25.606

3.1.4.8 Joniškio „Aušros“ gimnazijos stadiono rekonstrukcija. Atlikta  stadiono rekonstrukcija, įrengtos naujos sporto aikštelės, pastatytos 
žiūrovų tribūnos, pagalbinės patalpos.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.500 675 3.825

3.1.4.9 Žagarės stadiono rekonstrukcija. Įrengta Žagarės futbolo dirbtinės dangos aikštelė, atlikta vejos, bėgimo takelių 
ir įrenginių rekonstrukcija, pastatytos žiūrovų tribūnos.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

3.000 1.000 2.000

3.1.4.10 Joniškio miesto poilsio zonoje „Sidabra“ esančio stadiono 
rekonstrukcija.

Atlikta stadiono ir pagalbinių patalpų rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

5.000 1.000 2.000 2.000

3.1.4.11 Sporto aikštynų atnaujinimas Joniškio rajono savivaldybėje. Atnaujinti sporto aikštynai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.500 675 3.825

3.1.4.12 Tytuvėnų gimnazijos stadiono bėgimo takų padengimas dirbtine 
danga. 

Atnaujinti ir padengti dirbtine danga stadiono bėgimo takai. 2010 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

115 15 100

3.1.4.13 “Vijurkų vaikų globos namų stadiono ir sporto aikštelės 
atnaujinimas".

Atnaujintas Vijurkų vaikų globos namų stadionas ir įrengta sporto aikštelė. 2011 Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos 
namai

300 300

3.1.4.14 Sporto salės prie Kelmės J. Graičiūno gimnazijos pastatymas. Pastatyta sporto salė prie Kelmės J.Graičiūno gimnazijos pagerins sportininkų 
treniruočių kokybę, teiks gyventojams papildomas paslaugas.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

5.500 1.100 4.400

3.1.4.15 Pramogų ir sporto centro su plaukimo baseinu statyba. Pastatytas plaukimo baseinas Kelmės mieste prisidės prie sportininkams ir 
gyventojams teikiamų paslaugų kokybės. 

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

6.500 1.300 5.200

3.1.4.16 Kelmės miesto stadiono rekonstrukcija.  Kelmės miesto stadiono rekonstrukcija pagerins sportininkų treniruočių 
kokybę, padės siekti geresnių sportinių rezultatų.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

5.500 700 4.800

3.1.4.17 Sportas visiems -Tafisa žaidynės. Sporto žaidynių populiarinimas sportininkų ir gyventojų tarpe, bus atliktas 
sporto bazių remontas.

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

60 60

3.1.4.18 Vijurkų vaikų namų sporto salės rekonstrukcija. Rekonstruota Vijurkų vaikų globos namų sporto salė. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

424 74 350

3.1.4.19  Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynų 
atnaujinimas.

Atnaujinti Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynai. 2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.626 690 3.936

3.1.4.20 Infrastruktūros prie BMX trasos Pakruojo m. įrengimas, trasos 
tobulinimas. 

Įrengta infrastruktūra, patobulinta trasa. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.000 100 225 675

3.1.4.21 Sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas Petrašiūnų gyvenvietėje 
Pakruojo rajone.

Sukurta sportinio turizmo infrastruktūra ir paslaugos. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.500 250 563 1.688

3.1.4.22 Rekreacinės ir sporto infrastruktūros plėtra Pakruojo rajone. Įrengtos sporto, sveikatingumo, rekreacijos aikštelės rajono seniūnijose; 
pagerinta Pakruojo miesto stadiono infrastruktūra; pastatytas baseinas; 
įrengtas parkas riedutininkams, riedlentininkams bei dviratininkams.

Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

8.600 860 1.935 5.805

3.1.4.23 Radviliškio rajono Sidabravo vidurinės mokyklos lauko sporto Atnaujintos lauko sporto aikštelės. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 318 64 2543.1.4.23 Radviliškio rajono Sidabravo vidurinės mokyklos lauko sporto 
aikštelių atnaujinimas.

Atnaujintos lauko sporto aikštelės. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

318 64 254
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3.1.4.24 Radviliškio m. centrinio stadiono renovavimas. Renovuotas stadionas. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

800 800

3.1.4.25 Radviliškio rajono Baisogalos teniso kortų įrengimas. Įrengti teniso kortai. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, seniūnija

200 40 160

3.1.4.26 Parengti rajono miestų, gyvenviečių ir švietimo įstaigų sporto 
aikštynų įrengimo ir rekonstravimo programą ir ją vykdyti.

Renovuoti sporto aikštynai Baisogalos, Grinkiškio, Šiaulėnų, Pociūnų 
miesteliuose ir kitose gyvenvietėse.

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, sporto centras, seniūnijos

3.600 360 3.240

3.1.4.27 Radviliškio rajone pramogų ir poilsio zonos įrengimas. Įrengta automobilininkų trasos ir vaikų dviračių trasa BMX. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

200 80 120

3.1.4.28 Radviliškio V. Kudirkos mokyklos, Radvilų g. 6, sporto 
komplekso su baseinu statyba.

Pastatytas sporto kompleksas, sudarytos sąlygos aktyviam gyventojų poilsiui. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

13.000 500 12.500

3.1.4.29 Parengti naujo lengvų konstrukcijų buriavimo elingo (Poilsio g. 9) 
jachtoms laikyti statybos arba esamo elingo modernizavimo 
techninį projektą ir jį modernizuoti.

Parengtas ir suderintas techninis projektas, modernizuotas įrenginys. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, sporto mokykla 
„Atžalynas“

80 80

3.1.4.30 Parengti ir įgyvendinti sporto objektų Dainų parke įrengimo 
techninius projektus: BMX (mažųjų dviračių) trasas, futbolo 
varžybų natūralios žolės dangos aikštes, dirbtinės dangos futbolo 
aikštes, futbolo maniežo, varžybų ir treniruočių natūralios žolės 
dangos regbio aikštes, ekstremalių sporto šakų uždaras patalpas, 
taip pat sklypą 50 m ilgio baseinui.

Parengti ir suderinti techniniai projektai,  įrengti sporto objektai. 2013 Šiaulių miesto administracija 200 200

3.1.4.31 Parengti tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos 
Talkšos ežere įrengimo techninį projektą; įrengti irklavimo trasą.

Parengtas ir suderintas techninis projektas, įrengta irklavimo bazė. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

20.000 4.000 16.000

3.1.4.32 „Elnio” fabriko katilinės patalpose ir teritorijoje įrengti: dviračių 
sporto, alpinizmo, bendrojo fizinio pasirengimo,  neįgaliųjų sporto 
bazes, kitas patalpas; valčių elingą, atvirą valčių laikymo aikštelę ir 
automobilių stovėjimo aikštelę.    

Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai, įrengtų sporto bazių skaičius. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija sporto mokykla 
„Atžalynas“,  sporto mokykla „Dubysa“

60.000 12.000 48.000

3.1.4.33 Parengti motokroso komplekso įrengimo Aleksandrijos parke 
techninį projektą; įrengti kompleksą.

Parengti ir suderinti techniniai projektai,  įrengti sporto objektai. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, motoklubas „Šiauliai“

50 50

3.1.4.34 Suformuoti žemės sklypą Pumpučių g., parengti vietovės detalųjį 
planą bei riedulio sporto salės statybos techninį projektą; įrengti 
riedulio sporto salę.

Parengtas ir suderintas techninis projektas, įrengta riedulio sporto salė. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

10.692 6.612 4.080

3.1.4.35 Renovuoti lengvosios atletikos maniežą. Renovuotas maniežas. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Lengvosios atletikos 
mokykla

6.300 630 5.670

3.1.4.36 Renovuoti sporto mokyklos „Klevas“ sporto salę. Renovuota sporto mokykla. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 996 996
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3.1.4.36 Renovuoti sporto mokyklos „Klevas“ sporto salę. Renovuota sporto mokykla. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, sporto mokykla „Klevas“

996 996

3.1.4.37 Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas ir plėtra. Atnaujinti ir modernizuoti savivaldybei priklausantys pastatai. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

812 122 690

3.1.4.38 Viešosios, bendruomeninės sporto infrastruktūros atnaujinimas ir 
plėtra Šiaulių rajone.

Modernizuota Kuršėnų Daugėlių mokyklos sporto infrastruktūra – renovuotas 
ir įrengtas stadionas; Modernizuota bendrojo lavinimo švietimo įstaigų sporto 
infrastruktūra (renovuoti ir/ar įrengti stadionai); Atnaujinti sporto aikštynai, 
kaimuose, miesteliuose ir kitose gyvenvietėse. Sukurta -Viešoji 
bendruomeninė sporto infrastruktūra - Kuršėnų sporto kompleksas. 

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Šiaulių rajono vietos 
veiklos grupė (VVG)

21.000 5.250 15.750

3.1.4.39 Modernizuoti Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245, 
Šiauliai)

Modernizuota dailės galerija 2012–2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

147 3 21,6 122,4 0

3.1.4.40 Modernizuoti Šiaulių biudžetinės įstaigos plaukimo mokyklos 
„Delfinas“ pastatą (Ežero g. 11A, Šiauliai)

Modernizuota plaukimo mokykla 2012–2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

1 342,7 50 320,5 972,2 0

243.661 23.495 65.504 156.005 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.5.1 Akmenės rajono dvarų rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams, išsaugant jų autentiškumą.
Pastatų rekonstrukcija, parengta dvarų infrastruktūra. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
5.000 500 500 4.000

3.1.5.2 Akmenės rajono Kultūros paveldo objektų pritaikymas ir 
panaudojimas turizmo infrastruktūrai, turistų ir visuomenės 
lankymui. 

Statiniai, parkai ir  teritorijos, pritaikytos turizmo poreikiams. S. Daukanto, 
Lazdynų Pelėdos, Dabikinės dvaro, Naujosios Akmenės  kultūros rūmų,  kitų 
statinių, parkų sutvarkymas ir pritaikymas turizmo ir visuomenės poreikiams.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

8.210 880 3.070 4.260

3.1.5.3 Kultūros paveldo objektų atnaujinimo plano parengimas ir kultūros 
paveldo apsaugos projektų kūrimas ir įgyvendinimas.

Kultūros paveldo objektų sisteminimas, plano parengimas restauracijai bei 
apsaugai.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

150 15 15 120

3.1.5.4 Pastato, esančio Livonijos g. Joniškyje restauravimas, pritaikant 
muziejui. 

Restauruotas pastatas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

3.292 3.292

Iš viso:

3.1.5  uždavinys. Apsaugoti  kultūros paveldo objektus, panaudoti juos visuomenės poreikiams ir turizmo reikmėms

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

muziejui. administracija
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3.1.5.5 Joniškio rajone esančių bažnyčių ir kaimo (Jakiškių, Kalnelio, 
Juodeikių) kapinių koplyčių restauravimas ir pritaikymas 
kultūriniam turizmui bei visuomenės poreikiams.

Restauruotos ir pritaikytos kultūriniam turizmui bei visuomenės poreikiams 
kaimo kapinių koplyčios, fasadas, interjeras, sutvarkyta aplinka, 
komunikacijos.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 1.000 1.000

3.1.5.6 Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšto 
rekonstrukcija.

Atlikta bažnyčios bokšto rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 1.000 1.000

3.1.5.7 Žagarės dvaro sodybos pritaikymas turizmui. Pritaikyti turistams dvaro sodybos pastatai: restauruota dvaro rūmų terasa, 
fasadai, interjeras, sutvarkyta aplinka, parengtas vienas iš Europos parko 
keliui priklausančių parkų. Sutvarkyta parko infrastruktūra. Išsaugoti istoriniai 
medžiai.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

5.000 750 4.250

3.1.5.8 Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu. Įgyvendintas Saulės mūšio pergalės įamžinimo projektas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.179 2.179

3.1.5.9 Baltosios sinagogos avarinės būklės likvidavimas ir pritaikymas 
kultūriniam turizmui (EEEi ir Norvegijos finansiniai 
mechanizmai).

Restauruota sinagoga. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.741 248 2.493

3.1.5.10 Raudonosios sinagogos avarinės būklės likvidavimas ir 
pritaikymas kultūriniam turizmui (EEEi ir Norvegijos finansiniai 
mechanizmai).

Restauruota sinagoga. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

3.401 337 506 2.528

3.1.5.11 Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas 
kultūrinio turizmo reikmėms.

Sutvarkyta Kelmės dvaro sodybos parterinė dalis. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

356 53 303

3.1.5.12 Kelmės krašto muziejaus naujos ekspozicijos įrengimas 
restauruotame Kelmės dvare.

Renovuotos dvaro pastato vidaus patalpos, įrengtos parodų ekspozicijos. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.665 778 3.887

3.1.5.13 Kelmės tradicinių amatų centro įkūrimas ir plėtra. Bus atliktas Kelmės krašto muziejaus fligelio ir rūsio kapitalinis remontas, 
akmentašių dirbtuvių pastato rekonstrukcija ir šie pastatai bus pritaikyti 
tradicinių amatų paslaugų teikimui gyventojams.

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

912 912

3.1.5.14 Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio 
turizmo reikmėms.

Suremontuotas Užvenčio muziejaus pastatas, įrengta ekspozicija. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.157 174 983

3.1.5.15 Šaukėnų parko pritaikymas rekreacijai ir turizmo reikmėms. Teritorijos pritaikymas turizmui. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

100 15 85

3.1.5.16 Tytuvėnų bernardinų vienuolyno kompleksiškas pritaikymas 
turizmo reikmėms.

Atlikta Tytuvėnų vienuolyno kompleksiško pritaikymo turizmo reikmėms 
galimybių studija, parengta paraiška ir atlikti pritaikymo darbai, įkurtas 
bažnytinio meno muziejus.

2011 Viešoji įstaiga ,,Tytuvėnų piligrimų 
centras“

10.140 140 1.000 9.000

3.1.5.17 Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorijos sutvarkymo 
darbai.

Pradėta tvarkyti  Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorija. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

200 200

3.1.5.18 Jono Pauliaus II piligrimų kelio programos įgyvendinimas. Atliktas Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio stogų remontas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

3.200 3.200
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administracija
3.1.5.19 Kražių kolegijos restauravimas, rekonstravimas ir pritaikymas 

kultūrinei visuomeninei paskirčiai.
Restauruota ir rekonstruota bei pritaikyta kultūrinei visuomeninei paskirčiai 
Kražių kolegija.

2010 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

7.499 3.495 1.053 2.951

3.1.5.20 Sakralinių objektų renovavimas. Restauruoti Kražių bažnyčios ir Užvenčio parapijos pastatai: bažnyčia, 
varpinė, koplyčia. Liolių kapinių koplyčia.

2013 Kultūros paveldo departamentas, tikinčių 
parapijos, Kelmės rajono savivaldybės 
administracija.

2.700 300 2 20

3.1.5.21 Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės parapijos pastatų restauravimas 
ir pritaikymas viešosioms reikmėms.

Paruoštas techninis projektas. Rekonstruoti mediniai Užvenčio parapijos 
pastatai: bažnyčia, varpinė, koplyčia. Rekonstruoti pastatai pritaikyti 
viešosioms reikmėms.

2013 Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės 
parapija

1.893 284 1.609

3.1.5.22 Pakruojo dvaro sodybos - medinės evangelikų bažnyčios - 
rekonstrukcija. 

Rekonstruota Pakruojo dvaro sodybos - medinės evangelikų bažnyčia. 2012 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija,

 1 279, 1  1 279 ,1

3.1.5.23 Dalies Pakruojo rajono vėjo malūnų restauravimas ir pritaikymas 
viešiems turizmo poreikiams.

Restauruoti ir viešiems turizmo poreikiams pritaikyti vėjo malūnai. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.500 150 338 1.013

3.1.5.24 Pakruojo dvaro sodybos dalies pastatų rekonstrukcija ir 
pritaikymas viešiems turizmo poreikiams.

Rekonstruoti ir turizmo poreikiams pritaikyti Pakruojo dvaro sodybos pastatai. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

25.500 2.550 5.738 17.213

3.1.5.25 Radviliškio krašto  muziejaus patalpų renovacija ir pritaikymas 
visuomenės poreikiams. Ekspozicijos ir saugyklos įrengimas.

Įrengtas krašto muziejus. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Kultūros skyrius, Viešoji 
biblioteka

800 160 640

3.1.5.26 Velžių piliakalnio teritorijos sutvarkymas. Išsaugotas kultūros paveldo paminklas. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Šeduvos seniūnija

200 200

3.1.5.27 Medinės architektūros ir kultūros paveldo objektų  restauravimas ir 
pritaikymas kultūros ir kitoms reikmėms.

Kultūros paveldo objektų išsaugojimas. Šaukoto bažnyčios rekonstrukcija. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos Paveldosaugos skyrius,  
Seniūnijos

300 45 255

3.1.5.28 Šiaulėnų dvaro renovacija pritaikant turizmo ir visuomenės 
reikmėms.

Kultūros paveldo išsaugojimas, turistų srautų didėjimas. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 

2.300 575 1.725

3.1.5.29 Kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra restauruojant 
rajone esančius dvarus, atkuriant parkus.

Restauruoti dvarai: Šaukoto dvaras, Pakiršinio dvaras,  Baisogalos parkas, 
Šiaulėnų dvaras ir koplyčia.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.200 120 1.080

3.1.5.30 Radviliškio rajono Šeduvos miesto karčemos pastato (Laisvės a. 
28, Šeduva) modernizavimas

Restauruotas pastatas 2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

3.000 450 2.550

3.1.5.31 Krašto muziejaus įrengimas Baisogalos dvaro malūne. Krašto istorijos pristatymas turistams. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.800 270 1.530

3.1.5.32 Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Radviliškio 
rajono Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje.

Restauruoti du Kleboniškių senovės gyvenvietės – buities ekspozicijos 
pastatai: Kleboniškių senovės gyvenvietės gryčia ir Kleboniškių senovės 
gyvenvietės klėtis su priestatu, įrengti inžineriniai tinklai.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.150 150 1.000
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3.1.5.33 Radviliškio rajono savivaldybės Kleboniškių kaimo vėjo malūno 
pritaikymas ir tvarkybos darbai.

Restauruotas vėjo malūnas. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

825 165 660

3.1.5.34 Radviliškio rajono savivaldybės Šiaulėnų miestelio kapinių 
koplyčios rekonstravimas ir tvarkybos darbai.

Restauruota kapinių koplyčia. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

825 165 660

3.1.5.35 Internetinės skaityklos įrengimas Baisogalos dvaro oranžerijoje. Internetinės skaityklos įrengimas Baisogalos dvaro oranžerijoje. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

200 30 170

3.1.5.36 Jojimo mokyklos įrengimas Baisogalos dvaro arklidėje. Jojimo mokyklos įrengimas Baisogalos dvaro arklidėje. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

3.1.5.37 Spirito varyklos atnaujinimas Baisogalos dvare. Spirito varyklos atnaujinimas Baisogalos dvare. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

3.1.5.38 Turizmo infrastruktūros gerinimas gamtos ir kultūros paveldo 
požiūriu patraukliausiose rajono vietose.

Sukurta turizmo infrastruktūra prie Gomertos ir Arimaičių ežerų, Šaukoto 
tvenkinio, Kudinų piliakalnio, Liaudos užtvanka, Šašėnų smėlio karjeras,  
Vaitiekūnų piliakalnis, Mėnaičių partizanų slėptuvės,  Šeduvos karčiama, 
Beinoravos parkas, Sidabravo krašto muziejus, Radviliškio parapijos namai.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

500 75 425

3.1.5.39 Spirito varyklos atnaujinimas Baisogalos dvare. Spirito varyklos atnaujinimas Baisogalos dvare. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

300 45 255

3.1.5.40 Turizmo infrastruktūros gerinimas gamtos ir kultūros paveldo 
požiūriu patraukliausiose rajono vietose.

Sukurta turizmo infrastruktūra prie Gomertos ir Arimaičių ežerų, Šaukoto 
tvenkinio, Kudinų piliakalnio, Liaudos užtvanka, Šašėnų smėlio karjeras,  
Vaitiekūnų piliakalnis, Mėnaičių partizanų slėptuvės,  Šeduvos karčiama, 
Beinoravos parkas, Sidabravo krašto muziejus, Radviliškio parapijos namai.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

500 75 425

3.1.5.41 Modernizuoti Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmų 
ekspoziciją; prie rūmų įrengti skulptūrų parką.

Įrengta nauja ekspozicija, įrengtas skulptūrų parkas. 2010 Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, LR Kultūros 
ministerija

444 444

3.1.5.42 Sutvarkyti nekilnojamosios kultūros vertybės (G281K) – Šiaulių 
,,Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio vilos teritoriją pritaikant ją 
miesto kultūros poreikiams.

Sutvarkytos kultūros vertybės. 2008 Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, LR Kultūros 
ministerija

5.158 100 5.058

3.1.5.43 Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose įrengti istorinės 
kultūros centrą.

Įrengtas  istorinis kultūros centras. 2012 Šiaulių ,,Aušros“ muziejus 1.420 66 1.354

3.1.5.44 Parengti ir įgyvendinti Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus padalinio – 
Fotografijos muziejaus pastato – renovacijos projektą ir 
modernizuoti ekspoziciją.

Parengta techninė dokumentacija; įrengta nauja ekspozicija, renovuotos 
patalpos. 

2008 Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, LR Kultūros 
ministerija

1.733 1.733

3.1.5.45 Parengti ir įgyvendinti Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus padalinių – 
Dviračių bei Radijo ir televizijos muziejų  pastatų – renovacijos 
projektą ir modernizuoti ekspozicijas.

Parengta techninė dokumentacija; įrengtos naujos ekspozicijos, renovuotos 
patalpos. 

2013 Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, LR Kultūros 
ministerija

1.272 1.272

3.1.5.46 Renovuoti nekilnojamąją  kultūros vertybę (S466K) – Šiaulių Renovuotas malūnas. 2008 Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, LR Kultūros 636 636
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3.1.5.46 Renovuoti nekilnojamąją  kultūros vertybę (S466K) – Šiaulių 
,,Aušros“ muziejaus Žaliūkių vėjo malūną.

Renovuotas malūnas. 2008 Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, LR Kultūros 
paveldo departamentas

636 636

3.1.5.47 Prie Žaliūkų malūno įrengti malūnininko sodybą ir įkurti 
etnografinį-edukacinį tradicinių liaudies amatų centrą.

Įkurta malūnininko sodyba. 2009 ,,Aušros“ muziejus, LR Kultūros 
ministerija, Šiaulių miesto  savivaldybė

120 12 108

3.1.5.48 Patikslinti ir atnaujinti savivaldybės saugomų architektūros, 
kultūros ir istorijos paveldo objektų sąrašą. 

Atnaujintas sąrašas; Saugomų paveldo objektų skaičius. 2007 ŠU, Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

10 10

3.1.5.49 Parengti projektinę dokumentaciją ir pritaikyti Salduvės piliakalnį, 
kaip istorinio paveldo objektą, turistų lankymui. 

Parengta dokumentacija. Sutvarkytas objektas. 2008 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

50 20 30

3.1.5.50 Dargaičių etnografinio kaimo  ilgalaikės išsaugojimo programos 
įgyvendinimas.

Sukurta urbanistinė vietovė - Dargaičių etnografinis kaimas; atlikti kaimo 
infrastruktūros tvarkomieji darbai;  Sutvarkytas privažiavimas į kaimą.

2013 Šiaulių rajono savivaldybė, Dargaičių 
kaimo bendruomenė

1.243 16 783 300

3.1.5.51 Šiaulių rajono dvarų sodybų pastatų ir parkų atkūrimas, 
restauravimas, išsaugojimas ir pritaikymas turizmui bei 
visuomenės poreikiams.

Sukurta infrastruktūra, rekonstruota  Paežerių dvaro sodyba, sutvarkytas 
parkas; Sukurta infrastruktūra pritaikyta Etninės kultūros ir tradicinių amatų 
centro veiklai; Rekonstruotas Kuršėnų dvaro pastatas, sutvarkytas parkas; 
Atlikti moksliniai tyrimai: įvertinta savivaldybei priklausančių Gruzdžių dvaro 
sodybos (G111K) statinių būklė; parengtas projektas-programa  Gruzdžių 
dvaro sodybos statinių rekonstrukcijai,   Rekonstruota Kurtuvėnų dvaro 
sodyba.

2013 Šiaulių rajono savivaldybė, Etninės 
kultūros ir amatų centras, Kultūros 
paveldo departamentas,  Kurtuvėnų 
regioninio parko direkcija

31.401 1.730 400 29.271
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3.1.5.52 Šiaulių rajono sakralinio architektūros paveldo restauravimas, 
išsaugojimas ir pritaikymas turizmui bei religiniams ir kultūriniams 
visuomenės poreikiams.

Restauruoti, išsaugoti ir pritaikyti turizmui bei visuomenės poreikiams 4 
objektai, Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia (AtV630), Žarėnų Šv. 
Mikalojaus bažnyčia (S493), Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia (G189K), 
Mikutaičių kapinių koplyčia (S492)).  Sakralinio paveldo 4 objektuose ( 
Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia (AtV630), Žarėnų Šv. Mikalojaus 
bažnyčia (S493), Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (G190K),    
Mikutaičių kapinių koplyčia (S492)) likviduota avarijos grėsmė. Kurtuvėnų 
Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje įkurtas muziejus (bažnyčios ir rūsių patalpos) 
ir įrengta muziejaus ekspozicija; ištirtas ir restauruotas bažnyčios interjeras, 
puošybos radiniai; restauruoti vargonai ir vargonų prospektas bažnyčia 
įtraukta į turistinį maršrutą „Baroko kelias“. 

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Kultūros paveldo 
departamentas 

2.234 664 1.470 100

3.1.5.53 Šiaulių rajono monumentų ir mažosios liaudies  architektūros statinių 
tyrimai, restauravimas, konservavimas ir pritaikymas.

Ištirtas, restauruotas ir konservuotas kūrinys – antkapinis Rimgailų paminklas 
(DV264) Kurtuvėnų miestelio kapinėse;  kūrinys pritaikytas turizmui bei religiniams 
ir kultūriniams visuomenės poreikiams.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Kultūros paveldo 
departamentas 

350 150 200

3.1.5.54 Šiaulių rajono archeologinių vietovių  tyrimai, avarijos grėsmės 
pašalinimas, konservavimas ir pritaikymas turistų lankymui.

Bubių piliakalnio  su gyvenviete (A657KP) avarijos grėsmės pašalinimas – 
apsaugota archeologinė vietovė – kultūros paveldo objektas; ištirtas ir 
restauruotas, konservuotas paveldo objektas. 

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Kultūros paveldo 
departamentas 

500 250 250

154.865 18.218 28.610 105.466 20

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iš viso:

3.1.6 uždavinys. Gerinti vandens telkinių būklę ir saugoti  gamtos išteklius

Nr. 
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.6.1 Akmenės rajono gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei 

sveikatingumo ir turizmo plėtrai.
Parengta techninė dokumentacija turizmo infrastruktūrai, išplėtota turizmo 
infrastruktūra.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.720 1.360 1.360

3.1.6.2 Tvenkinio ant Akmenupio  upės įrengimas, poilsio zonos 
sukūrimas.

Įrengtas tvenkinys, sutvarkyta teritorija. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Akmenės rajono 
turizmo ir verslo informacijos centras

3.500 240 440 2.820

3.1.6.3 Pažintinio tako su informacine sistema įrengimas nuo Jurakalnio 
iki Papilės atodangos.

Įrengtas pažintinis takas su informacine sistema nuo Jurakalnio iki Papilės 
atodangos.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

200 200

3.1.6.4 Akmenės rajono socialinių paslaugų centro poilsio bazės, Menčių 
užtvankos, Naujosios Akmenės miesto tvenkinio aplinkos 
sutvarkymo ir pritaikymo poilsio ir turizmo reikmėms parengimas.

Įrengtas kempingas, sporto ir žaidimų aikštelės, privažiavimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

460 92 368

3.1.6.5 Vandens telkinių būklės Akmenės rajono savivaldybėje gerinimas. Dabikinės upės ruožo išvalymas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.588 238 1.350

3.1.6.6 Purvės upės dalies Joniškio mieste būklės gerinimas. Pagerinta  Joniškio rajono vandens telkinių ekologinė būklė: 1) vandens 
telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt.; 2) vandens 
telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 0,5 ha.

2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

294 44 250

3.1.6.7 Švėtės upės dalies Žagarės mieste būklės gerinimas. Pagerinti  Joniškio rajono vandens telkinių ekologinė būklė: 1) vandens 
telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt.; 2) vandens 
telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 4 ha.

2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.110 167 944

3.1.6.8 Joniškio rajono Mikšiūnų tvenkinio hidrotechninių statinių 
rekonstrukcija.

Rekonstruoti hidrotechniniai statiniai. 2011 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.230 177 1.053

3.1.6.9 Joniškio I tvenkinio būklės gerinimas. Išvalytas tvenkinys. 2011 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

760 175 595

3.1.6.10 Joniškio rajono savivaldybės Skaistgirio seniūnijos Kivės ir 
Lankos upelių sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų 
hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstravimas.

 Rekonstruoti hidrotechniniai statiniai ir drenažo rinktuvai rekonstravimas. 2009 Joniškio rajono savivaldybė, LR  Žemės 
ūkio ministerija

1.200 1.200

3.1.6.11 Vandens telkinių būklės Joniškio rajono savivaldybėje gerinimas. Sutvarkytos poilsio zonos teritorijos, įrengtos poilsiavietės, vaikų žaidimų 
aikštelės vaikams.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

3.000 450 2.550

3.1.6.12 Joniškio rajone esančių tvenkinių inžinerinių statinių 
rekonstrukcija.

Rekonstruoti inžineriniai statiniai Joniškio rajone. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

10.000 1.000 9.000

3.1.6.13 Kelmės miesto Kražantės tvenkinio bei Kražantės upės dalies 
užterštumo tyrimai ir išvalymo galimybių studijos parengimas.

Atlikti Kelmės m.  tvenkinio bei Kražantės upės dalies užterštumo tyrimai, 
parengta jų išvalymo galimybių studija, parengta informacija poveikio 

2007 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

111 28 84

Nr. 

užterštumo tyrimai ir išvalymo galimybių studijos parengimas. parengta jų išvalymo galimybių studija, parengta informacija poveikio 
aplinkai vertinimo atrankai.

administracija
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3.1.6.14 Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai 
Raseinių ir Kelmės rajonuose.

 Dubysos upės atkarpa Kelmės rajone pritaikyta turizmui. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.600 100 150 1.350

3.1.6.15 Ventos slėnio teritorijos pritaikymas turizmo reikmėms. Sukurta poilsio ir turizmo infrastruktūra. 2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

800 800

3.1.6.16 Kražantės upės slėnio Kelmės mieste pritaikymas rekreacijai ir 
turizmui.

Kražantės upės slėnio Kelmės mieste pritaikymas turizmui. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.500 625 1.875

3.1.6.17 Gauštvinio ežero arealo pritaikymas turizmui. Įrengtas kempingas. 2012 Tytuvėnų regioninio parko direkcija 2 500 375 2 125
3.1.6.18 Pažintinio tako įrengimas Tytuvėnų regioniniame parke. 1,6 km tako infrastruktūros įrengimas. 2008 Tytuvėnų regioninio parko direkcija 400 60 340
3.1.6.19 Ekologinio ir pažintinio turizmo infrastruktūros plėtra Tytuvėnų 

regioniniame parke. 
Sutvarkyti 2 paplūdimiai - 1 prie Giliaus ežero ir 1 prie Bridvaišio ežero. 2013 Tytuvėnų regioninio parko direkcija, 

Kelmės rajono savivaldybė
2.000 100 1.900

3.1.6.20 Tytuvėnų bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio tvenkinio 
sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui ir rekreacijai.

 Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno tvenkinys pritaikytas poilsiui ir rekreacijai. 2013 Tytuvėnų regioninio parko direkcija, 
Kelmės rajono savivaldybe

5.000 250 250 4.500

3.1.6.21 Poilsiavietės prie Giliaus ežero sutvarkymas. Sukurta poilsio ir turizmo infrastruktūra. 2013 Tytuvėnų regioninio parko direkcija 700 105 595

3.1.6.22 Kelmės miesto Vilbėno tvenkinio, valymas ir aplinkos tvarkymas. Išvalytas Vilbėno tvenkinys ir sutvarkyta teritorija. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.320 200 1.120

3.1.6.23 Kražantės upės dalies ir tvenkinio išvalymas bei pakrančių 
sutvarkymas.

Išvalyta Kražantės upės dalis ir tvenkinys, sutvarkytos pakrantės. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

927 156 772

3.1.6.24 Pakruojo rajono vandens telkinių būklės gerinimas. Pagerinta vandens telkinių būklė. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

5.000 500 1.125 3.375

3.1.6.25 Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra prie Šiaulių mieste esančių 
vandens telkinių, siekiant sukurti palankesnes aktyvaus poilsio 
sąlygas ir tinkamai naudoti gamtos išteklius

Talkšos ežero ir tvenkinio ,,Prūdelis“ pakrančių sutvarkymas bei pritaikymas 
turizmo ir rekreacijos reikmėms. 

2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

1.177 177 1.000

3.1.6.26 Parengti ir įgyvendinti Rėkyvos ežero gamtinio komplekso 
gamtotvarkos planą. 

Parengtas planas; Įgyvendintas planas. 2013 Šiaulių miesto savivaldybė administracija 
Rėkyvos seniūnija, TIC

100 100

3.1.6.27 Parengti projektą „Rėkyvos parko“ rekreacinės ir turizmo 
infrastruktūros plėtrai.

Parengti projektai ir  dokumentacija;  Sukurta rekreacinė zona. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija Rėkyvos seniūnija, ŠTIC

50 50

3.1.6.28 Parengti miesto parkų pritaikymo rekreacijai programą bei 
organizuoti jos įgyvendinimą.

Parengta ir įgyvendinta programa. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, seniūnijos

50 50

3.1.6.29 Inventorizuoti miesto vertingas gamtines teritorijas ir objektus ir 
inicijuoti jų paskelbimą saugomomis teritorijomis bei objektais.

Vertingų ir saugomų gamtinių teritorijų sąrašas. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija.

50 50

3.1.6.30 Parengti ir įgyvendinti vertingų gamtos objektų, saugomų teritorijų 
priežiūros ir tvarkymo programą.

Parengta programa;  Parengtas teritorijų tvarkymo planas. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

50 20 30
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priežiūros ir tvarkymo programą. administracija 
3.1.6.31 Parengti ir įgyvendinti Talkšos ir Rėkyvos ežerų ekologinių takų 

infrastruktūros sutvarkymo ir priežiūros planą.
Parengtas planas; Įgyvendinamas planas. 2013 ŠU, Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės 50 50

3.1.6.32 Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas (ES). Sutvarkytos Talkšos ežero šiaurinės dalies prieigos. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

7.206 1.081 6.125

3.1.6.33 Talkšos ežero pietinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas (ES). Sutvarkytos Talkšos ežero pietinės dalies prieigos. 2010-2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

4.009

3.1.6.34 Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymas (ES). Sutvarkyta ir išvalyta dalis Ventos upės ir pakrančių Kuršėnų mieste Šiaulių 
rajone.

2009-2012 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

2.839 426 2.413

3.1.6.35 Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio ežero 
(ES). 

Sutvarkyta Pašvinio ežero pakrantė. 2009 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

1.316 200 1 116, 4

3.1.6.36 Aktyvaus poilsio zonų Šiaulių rajone sukūrimas. Sukurtos viešosios erdvės ir aktyvaus poilsio zonos, sutvarkyti paplūdimiai, 
įrengtos poilsio aikštelės.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

1.623 516 1.108

3.1.6.37 Gamtos išteklių išsaugojimas, siekiant efektyviai juos naudoti 
gyventojų ir ūkio reikmėms.

1) Išvalyta Ventos upės dalis ir sutvarkytos pakrantės;                                                             
2) sutvarkyta Kairių ežero dalis ir pakrantės.  
3) Apleistų pastatų, nenaudojamų gręžinių ir kitų žalojančių aplinką objektų 
likvidavimas.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

3.456 519 2.937

3.1.6.38 Radviliškio rajono Arimaičių ežero viešųjų erdvių plėtra, sukuriant 
naują viešąją poilsio infrastruktūrą

Sukurta Arimaičių ežero poilsio infrastruktūra 2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

753 53 700

3.1.6.39 Kelmės rajono Užvenčio miesto tvenkinio išvalymas ir pakrančių 
sutvarkymas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama išvalyti apie 2,3 ha tvenkinio, 
gerinant vandens ekosistemų būklę. Bus vykdomas teršalų prietekos į telkinį 
mažinimo priemonės, gamtosauginis pakrančių valymas ir tvarkymas.

2013-2014 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.186 119 1.068

70.335 7.490 5.556 52.550 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.7.1 Užterštų teritorijų Akmenės rajono savivaldybėje tvarkymas. Užterštų teritorijų Akmenės rajono savivaldybėje tvarkymas (Mergeluičių 

pesticidų sandėlis).
2009 VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo 

informacijos centras
624 94 531

3.1.7.2 Kelmės dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Įrengti dumblo apdorojimo aikštelė. 2013 UAB ,,Kelmės vanduo" 6.600 660 625 5.315

Iš viso:

3.1.7  uždavinys. Tobulinti komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir perdirbimo sistemą ir mažinti triukšmo ir oro užterštumo lygį

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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3.1.7.3 Tytuvėnų regioniniame parke esančių pažeistų teritorijų 
sutvarkymas (buvusių nuotekų valymo įrenginių rekultivavimas, 
karjero rekultivavimas, gamybinių pastatų griuvėsių sutvarkymas).

Sutvarkytos pažeistos teritorijos. 2013 Tytuvėnų regioninio parko direkcija 1.400 210 1.190

3.1.7.4 Kelmės rajono stambiagabaričių atliekų aikštelės įrengimas. Įrengta stambiagabaričių atliekų aikštelė. 2010 VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centras“

730 146 584

3.1.7.5 Kelmės rajono biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo 
aikštelės įrengimas.

Įrengta biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė. 2010 VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centras“

1.300 260 1.040

3.1.7.6 Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje likvidavimas 
(ES parama)

Radviliškio rajone išvalyta 0,61ha teritorija. 2009 Radviliškio rajono  savivaldybės 
administracija 

1.083 164 921

3.1.7.7 Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės 
užterštos teritorijos tvarkymas

 Radviliškio rajone išvalyta 0,8 ha teritorija. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

588 88 500

3.1.7.8 Arimaičių ežero dalies išvalymas ir pakrantės sutvarkymas. Išvalyta dalis Radviliškio rajone esančio Arimaičių ežero (iki 15 ha). 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius / Radviliškio 
rajono savivaldybės administracija

2.779 417 2.362

3.1.7.9 Plėtoti ir modernizuoti  rajono buitinių atliekų surinkimo ir jų 
šalinimo sistemą pagal  programą, įgyvendinant principą „teršėjas 
moka“.

Įdiegta buityje susidarančių atliekų surinkimo sistema visose rajono 
gyvenvietėse.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija; Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo centras (ŠRATC); Atliekų 
surinkimo operatorius

100 100

3.1.7.10 Skatinti atliekų rūšiavimą įrengiant prie daugiabučių namų 
konteinerinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo aikšteles su 
konteineriais. 

Įrengtos atliekų rūšiavimo aikštelės; Sukomplektuoti reikiamos talpos ir 
paskirties  konteineriai.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija; Atliekų surinkimo ir 
tvarkymo įmonės

1.000 200 800

3.1.7.11 Rengiant gyvenamųjų namų teritorijų detaliuosius planus, numatyti 
vietas konteinerinėms aikštelėms ir privažiavimams prie jų.

Numatytos vietos konteinerinėms aikštelėms. 2013 Radviliškio rajono  savivaldybės 
administracija 

1.200 200 1.000

3.1.7.12 Radviliškio mieste įrengti statybinių ir biodegraduojančių atliekų 
sąvartynus.

Įrengti sąvartynai. 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.1.7.13 Parengti ir įgyvendinti buvusių karjerų ir durpynų rekultivavimo 
raidos programą. Vykdyti karjerus bei durpynus eksploatuojančių 
bendrovių darbų stebėseną.

Parengta galimybių studija; Vykdoma stebėsena. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija,  konsultacinės įmonės

50 50

3.1.7.14 Praeityje užterštos Šiaulių industrinio parko II etapo teritorijos 
sutvarkymas ir išvalymas nuo aplinkai pavojingų medžiagų bei 
būklės atkūrimas

Išvalyta 165 ha teritorija 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

6.000 500 50 5.450

3.1.7.15 Skatinti atliekų rūšiavimą įrengiant prie daugiabučių namų 
konteinerinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo aikšteles su 

Įrengtos atliekų rūšiavimo aikštelės, aprūpintos konteineriais. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, atliekų surinkimo ir 

2.850 1.050 1.800
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konteinerinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo aikšteles su 
konteineriais. 

administracija, atliekų surinkimo ir 
tvarkymo įmonės

3.1.7.16 Parengti 2 didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių techninę 
dokumentaciją ir įrengti aikšteles.

Įrengtos 2 surinkimo aikštelės. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Architektūros skyrius, 
.konsultacinės įmonės

1.550 1.550

3.1.7.17 Atlikti triukšmo kartografavimą (matavimą) ir parengti Šiaulių 
miesto strateginį triukšmo žemėlapį.

Atliktas triukšmo kartografavimas; parengtas žemėlapis. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

480 480

3.1.7.18 Parengti triukšmo mažinimo ir prevencijos veiksmų planą ir jį 
įgyvendinti. Organizuoti triukšmo stebėseną. 

Parengtas planas; Įgyvendintas planas; Organizuota stebėsena. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

2.650 1.150 1.500

3.1.7.19 Įgyvendinti aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD10) 
nustatytoms ribinėms vertėms pasiekti ir užterštumo lygiui Šiaulių 
mieste mažinti programą.

Įvykdytos priemonės, skirtos užterštumo lygiui sumažinti. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

2.000 2.000

3.1.7.20 Parengti ir įgyvendinti Zoknių oro uosto užterštų teritorijų 
sutvarkymo programą. 

Parengta programa.  Sutvarkyta teritorija. 2013 ŠU, Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, konsultacinės įmonės

95 95

3.1.7.21 "Baltijos biodujų" gamyklos statyba Šiauliuose. Šiaulių mieste pastatyta biodujų gamykla, kurioje iš biologiškai  skaidžių 
atliekų ir/ar energetinių augalų būtų išgaunama energija.

2011 "Baltijos biodujos", projekto autoriaus 
Dirk Zwick įkurta įmonė

25.000 17.500 7.500

3.1.7.22 Buvusio „Elnio“ fabriko praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas Išvalytas teritorijos plotas 2010-2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

4.144 207 3.937

3.1.7.23 Apleistų pastatų, teritorijų ir kitų aplinką žalojančių objektų 
likvidavimas Kelmės rajone

Sutvarkytos užterštos teritorijos 2012–2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.000,00 300 1.700,00

66.224 7.012 5.334 46.379 7.500

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.8.1 Akmenės rajono  visuomenės  aplinkosauginio ugdymo ir 

informavimo  sistemos sukūrimas.
Sukurta sistema apie visuomenės informavimą   ir mokymą apie atliekų 
tvarkymą bei kitas aplinkosaugines problemas.

2008 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

650 142 508

3.1.8.2 Parengti ir įgyvendinti visuomenės švietimo bei informavimo 
priemones dėl būtinumo tvarkyti atliekas  ir mažinti jų kiekius. 

Įgyvendintų priemonių skaičius. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, ŠRATC. Atliekų 
surinkimo ir tvarkymo operatoriai

100 20 80

Iš viso:

3.1.8 uždavinys. Organizuoti visuomenės informavimą ir švietimą aplinkosaugos klausimais

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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3.1.8.3 Remti rajono Ekologinio ugdymo centro veiklą. Įgyvendinama programa Skirta lėšų. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Rajono švietimo įstaigos

20 20

3.1.8.4 Remti įvairių rajono organizacijų aplinkosaugines iniciatyvas ir 
aplinkosaugos projektus bei veiklas.

Įgyvendinti aplinkosaugos projektai. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

30 30

3.1.8.5 Parengti ir įgyvendinti visuomenės švietimo bei informavimo 
priemones, apie atliekų tvarkymo būtinumą ir atliekų kiekio 
mažinimą. 

Sukurta sistema apie visuomenės informavimą  ir mokymą apie atliekų 
tvarkymą bei kitas aplinkosaugines problemas.

2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, konsultacinės įmonės, 
atliekų surinkimo ir tvarkymo įmonės

95 95

895 307 80 508 0

3.1.9. Uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį  probleminėse teritorijose  ir  kurti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, 
kita užsienio 

valstybių  
parama

Privačios 
lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.9.1 Naujosios Akmenės senamiesčio gyvenamosios aplinkos 

sutvarkymas. 
Didinama socialinė sanglauda, sutvarkyta viešoji miesto erdvė. 2009 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
4.831,10 362,30 362,30 4.106,40

3.1.9.2 Akmenės miesto Stadiono gatvės daugiabučių namų kvartalo 
gyvenamosios aplinkos kompleksinis sutvarkymas

Sutvarkyta Akmenės miesto Stadiono g. vienuolikos daugiabučių namų 
kvartalo gyvenamoji aplinka. Tvarkomos teritorijos plotas - 4 ha. 

2009 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.464,80 184,80 184,80 2.095,10

3.1.9.3 Ramučių kaimo gyvenamosios aplinkos kompleksinis 
sutvarkymas.

Pagerinta Ramučių k.  gyvenamoji aplinka. 2009 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

828,90 62,20 62,10 704,60

3.1.9.4 Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas Joniškio rajono 
savivaldybėje.

Įsteigti daugiafunkciniai centrai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

3.500,00 500,00 3.000,00

3.1.9.5 Viešosios paskirties pastato, buvusios Joniškio rajono Bariūnų 
kaimo mokyklos , rekonstrukcija.

Rekonstruotas pastatas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Žemės ūkio 
ministerija

653,80 111,90 541,90

3.1.9.6 Joniškio rajono Kepalių seniūnijos Kirnaičių gyvenvietės kultūros 
namų pastato rekonstrukcija.

Rekonstruotas pastatas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Žemės ūkio 
ministerija

10.008,20 172,60 9.835,60

3.1.9.7 Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos administracinio pastato  
rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas.

Rekonstruotas pastatas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Žemės ūkio 
ministerija

10.008,20 172,60 9.835,60

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija
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ministerija
3.1.9.8 Joniškio rajono Rudiškių seniūnijos administracinio pastato  

rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas.
Rekonstruotas pastatas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 

administracija, LR Žemės ūkio 
ministerija

10.008,20 172,60 9.835,60

3.1.9.9 Kelmės miesto centrinės dalies pastatų rekonstravimas ir 
kompleksinis teritorijos sutvarkymas (ES parama).

Subalansuota Kelmės rajono teritorijos raida, suformuota pilnavertė, sveika ir 
harmoninga gyvenamoji, darbo ir poilsio aplinka.

2009 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

3.754,90 496,30 3.450,50

3.1.9.10 Kelmės rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros 
kompleksiška plėtra (ES).

Sutvarkyta 6 Kelmės rajono kaimo gyvenamųjų vietovių viešoji aplinka. 2009-2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.506,00 337,90 337,90 3.830,10

3.1.9.11 Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio centrinės 
aikštės rekonstrukcija (ES).

Parengtas 1 techninis projektas Baisogalos aikštės rekonstrukcijai ir 

rekonstruota ~4220 m2 ploto Baisogalos aikštė (išasfaltuotos gatvės ir 
automobilių stovėjimo aikštelės, rekonstruotas grindinys, pakeisti gatvės 
bordiūrai, įrengtos priegrindos, užsėti gazonai, pasodinti gėlynai, medžiai ir 
krūmai, įrengtas 1 skelbimų stulpas, 3 vėliavų stiebai, 1 fontanas, 1 kultūros 
namų fasado apšvietimo sistema, pastatyti suoliukai. Atlikus visus 
rekonstrukcijos darbus bus įrengta 1 poilsio ir laisvalaikio zona.

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.170,10 87,70 87,70 994,60

3.1.9.12 Radviliškio rajono Šiaulėnų miestelio centrinės aikštės 
rekonstrukcija (ES). 

Rekonstruota  Šiaulėnų miestelio centrinė aikštė. 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.650,30 123,70 123,70 1.402,70

3.1.9.13 Radviliškio rajono Pakiršinio kaimo kultūros namų  rekonstrukcija 
(ES). 

Rekonstruotas Radviliškio rajono Pakiršinio kaimo kultūros namų pastatas. 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

3.003,00 225,20 225,20 2.552,50

3.1.9.14 Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto kultūros namų 
rekonstrukcija ir pastato prieigų sutvarkymas

Renovuoti Šeduvos kultūros namai (privažiuojamieji keliai, apšvietimas ir kt.) 2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

3.225,00 225,00 3.000,00

3.1.9.15 Pietinės Pakruojo dvaro sodybos dalies pastatų  rekonstravimas ir 
kompleksinis teritorijos sutvarkymas, pritaikant visuomenės 
poreikiams

Kompleksiškai sutvarkyta ir visuomenės poreikiams pritaikyta pietinė 
Pakruojo dvaro sodybos dalis

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

4.401,00 330,00 330,00 3.741,00

3.1.9.16 Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Joniškio rajono 
kaimiškosiose vietovėse

Sutvarkyta kaimo gyvenamosios vietovės viešoji aplinka, infrastruktūra 2014–2015 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

695,00 88,00 49,00 558,00 0,00

3.1.9.17 Pakruojo rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros 
kompleksiška plėtra

Seniūnijose sutvarkyta bendruomeninė infrastruktūra ir viešosios erdvės 2014 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.451,00 184,00 184,00 2.083,00 0,00

67.159,50 3.836,80 1.946,70 61.567,20 0,00Iš viso:
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3.2.1  uždavinys. Didinti viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerinti kokybę ir skatinti bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.1.1 Infekcinių ligų profilaktika Naujosios Akmenės ligoninėje. Atnaujinti autoklavinės įrengimai. 2008 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
300 60 240

3.2.1.2 Naujosios Akmenės ligoninės pastato rekonstravimas. Rekonstruotas pastatas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.074 161 913

3.2.1.3 Akmenės rajono medicinos įstaigų renovacija. Pagerėjusios medicinos paslaugų teikimo sąlygos. 2008 VšĮ Kruopių ambulatorijos Pakalniškių 
medicinos punktas

500 50 450

3.2.1.4 Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir paliatyviosios 
pagalbos diegimas sveikatos priežiūros įstaigose.

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus rekonstrukcija, įrangos įsigijimas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Sveikatos apsaugos 
ministerija, VšĮ Joniškio ligoninė

1.650 150 1.500

3.2.1.5 VšĮ Joniškio ligoninės aplinkos sutvarkymas, pritaikant ją pacientų 
rekreaciniams poreikiams.

Sukurta gera rekreacinė ligoninės aplinka. 2013 VšĮ Joniškio ligoninė 450 135 315

3.2.1.6 Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
mažinimas.

Įsigyti 5 prietaisai elektrokardiogramoms poliklinikai ir 4 kaimo 
ambulatorijoms, 15 kraujospūdžio aparatų, defibriliatorius. 

2013 VšĮ Joniškio pirminės sveikatos 
priežiūros centras

240 240

3.2.1.7 Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika. Įsigyti prietaisai ankstyvai gimdos kaklelio vėžio diagnostikai. 2013 VšĮ Joniškio pirminės sveikatos 
priežiūros centras

200 200

3.2.1.8 Diagnostikos priemonių įsigijimas VšĮ Joniškio ligoninėje. Įsigyta diagnostinės kardiologinės įrangos: 5 kardiografai, kardiologinis 
echoskopas, veloergometras.

2013 VšĮ Joniškio ligoninė 2.000 1.100 900

3.2.1.9 VšĮ Joniškio ligoninės skubios pagalbos-priėmimo skyriaus, dienos  
stacionaro dienos centro steigimas.

Atliktas restruktūrizavimas. 2013 VšĮ Joniškio ligoninė 3.233 3.233

3.2.1.10 VšĮ Joniškio ligoninės dienos chirurgijos skyriaus paslaugų 
restruktūrizavimas.

Atliktas restruktūrizavimas. 2008 Joniškio rajono savivaldybė, LR 
Sveikatos apsaugos ministerija

990 990

3.2.1.11 VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimas 
ir paslaugų kokybės gerinimas.

Rekonstruotas pastatas. 2008 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.212 1.192 2.928

3.2.1.12 Greitosios medicinos pagalbos stoties darbo sąlygų gerinimas ir Įsigyti defliatoriai,  deguonies aparatūra, vakuuminis įtvarų rinkinys, 3 2013 Joniškio rajono savivaldybės 2.000 1.000 600 400

3.2 tikslas. Viešųjų paslaugų aukštos kokybės ir prieinamumo užtikrinimas: sveikatos, socialinės, švietimo ir kultūros įstaigų infrastruktūros plėtra

Atsakinga institucija
Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas
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3.2.1.12 Greitosios medicinos pagalbos stoties darbo sąlygų gerinimas ir 
medicininių priemonių modernizavimas.

Įsigyti defliatoriai,  deguonies aparatūra, vakuuminis įtvarų rinkinys, 3 
sanitariniai automobiliai.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 1.000 600 400

3.2.1.13 Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos strategijos bei 
jos įgyvendinimo priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas.

Joniškio rajono gyventojų sveikatos būklės ir gyvensenos pokyčiai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Švietimo centro 
Visuomenės sveikatos biuras

100 50 50

3.2.1.14 Joniškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 
programos bei jos įgyvendinimo priemonių plano parengimas ir 
įgyvendinimas.

Reglamentuota visuomenės sveikatos stebėsenos sistema. Visuomenės 
sveikatos rodiklių prieinamumas.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Švietimo centro 
Visuomenės sveikatos biuras

50 50

3.2.1.15 Nevyriausybinių organizacijų, privačių pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigų dalyvavimo visuomenės sveikatos programų 
įgyvendinime skatinimas.

Didesnis gyventojų aktyvumas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės Švietimo 
centro Visuomenės sveikatos biuras, 
Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

270 180 90

3.2.1.16 Joniškio rajono visuomenės sveikatos biuro kūrimas ir jo vykdomų 
paslaugų plėtra.

Įkurtas visuomenės sveikatos biuras. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

397 60 338

3.2.1.17 Psichikos sveikatos dienos stacionaro prie Joniškio psichikos 
sveikatos centro steigimas.

Įkurtas psichikos sveikatos dienos stacionaras. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Joniškio psichikos 
sveikatos centras

2.353 353 2.000

3.2.1.18 Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos strategijos bei 
jos įgyvendinimo priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas

Joniškio rajono gyventojų sveikatos būklės ir gyvensenos pokyčiai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Švietimo centro 
Visuomenės sveikatos biuras

100 50 50

3.2.1.19 Joniškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 
programos bei jos įgyvendinimo priemonių plano parengimas ir 
įgyvendinimas

Reglamentuota visuomenės sveikatos stebėsenos sistema. Visuomenės 
sveikatos rodiklių prieinamumas.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Švietimo centro 
Visuomenės sveikatos biuras

50 50

3.2.1.20 Nevyriausybinių organizacijų, privačių pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigų dalyvavimo visuomenės sveikatos programų 
įgyvendinime skatinimas

Didesnis gyventojų aktyvumas 2013 Joniškio rajono savivaldybės Švietimo 
centro Visuomenės sveikatos biuras, 
savivaldybės administracija

270 180 90

3.2.1.21 Kelmės rajono pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
modernizavimas.

Organizacinis paslaugų prieinamumas. 2008 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.500 2.500

3.2.1.22 A. Jokšo šeimos sveikatos centras - Užvenčio apylinkės gyventojų 
sergamumo mažinimas.

Pirminio lygio ambulatorinių paslaugų plėtra. 2013 A. Jokšo šeimos sveikatos centras 67 57 10

3.2.1.23 Kelmės    rajono    psichikos    sveikatos    centro modernizavimas. Psichikos sveikatos gerinimas. Tytuvėnų ir Užvenčio filialų įsteigimas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

500 75 425

3.2.1.24 VšĮ Kelmės ligoninės centralizuotos sterilizacinės rekonstrukcija ir 
įrangos atnaujinimas.

II ligoninės korpuse įrengta centralizuota sterilizavimo patalpa su tam skirta 
įranga.

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1 400 1 400
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3.2.1.25 Kelmės ligoninės infrastruktūros plėtra. VšĮ Kelmės ligoninės infrastruktūros plėtra priėmimo-skubios pagalbos, 
dienos chirurgijos, ambulatorinių paslaugų, ambulatorinės reabilitacijos, 
palaikomojo gydymo ir slaugos bei stacionarinės paliatyviosios pagalbos  
paslaugų teikimo srityje.

2012 VšĮ Kelmės ligoninė 4.890 4.890

3.2.1.26 Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
mažinimas.

Sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų Kelmės 
rajono gyventojų tarpe.

2011 Kauno medicinos universitetinės 
klinikos, VšĮ Kelmės ligoninė

890 890

3.2.1.27 E-sveikatos sistemų įsigijimas ir įdiegimas. Suteikiama tiksli ir savalaikė informacija gydytojams ir pacientams, 
sujungiamos informacinės sistemos su kitomis sveikatos priežiūros 
įstaigomis.

2011 VšĮ Kelmės ligoninė, Kelmės pirminės 
sveikatos priežiūros centras (PSPC)

270 270

3.2.1.28 Kelmės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 
modernizavimas ir Biuro veiklos vykdymas. 

Rekonstruotos Kelmės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 
patalpos (130 kv. m.), atnaujinta rajono mokyklų sveikatos priežiūros 
kabinetų įranga (dalinai), tinkamai įrengtos visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistų darbo vietos, įsigytas automobilis. Pasiektas iki 80 proc. 
visuomenės informuotumas sveikos gyvensenos klausimais, parengta iki 8000 
tūkst. vnt. informacinių priemonių, koordinuojama ir organizuojama mokinių 
sveikatos priežiūra.  

2012 Kelmės rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras 

1.134 250 506 379

3.2.1.29 VšĮ Kelmės ligoninės uždaros galerijos tarp II ir III korpusų 
statyba.

Pacientams ir personalui bus sudarytos saugios sąlygos patekimui į 
pagrindinius ligoninės korpusus.

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Kelmės ligoninė

450 450

3.2.1.30 Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei 
stacionarinių paslaugų optimizavimas.

Optimizuotos ambulatorinės paslaugos. 2012 VšĮ Pakruojo ligoninė 3.065 460 2.605

3.2.1.31 Skubios pagalbos priėmimo skyriaus įrengimas. Įkurtas skubios pagalbos priėmimo skyrius. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija, VšĮ Pakruojo ligoninė

1.000 400 150 450

3.2.1.32 Atnaujinti VšĮ Pakruojo PSPC automobilių ūkį. Įsigyti greitosios pagalbos ir kiti automobiliai. 2011 VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos 
priežiūros centras

600 240 90 270

3.2.1.33 Pakruojo rajono gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies 
ir kraujagyslių ligų mažinimas modernizuojant ir tobulinant 
kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugas

Įsigyta medicininė aparatūra ir įranga. 2013 VšĮ Pakruojo ligoninė 700 280 105 315

3.2.1.34 VšĮ Radviliškio ligoninės ambulatorinės reabilitacijos skyriaus 
įkūrimas.

Rajono gyventojai gyvenamoje teritorijoje gauna naujas kokybiškas 
paslaugas.

2009 VšĮ Radviliškio ligoninė 2.900 290 2.610

3.2.1.35 VšĮ Radviliškio ligoninėje Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 
korekcijos tarnybos įkūrimas.

Rajono gyventojai gauna naujas kokybiškas paslaugas. 2009 VšĮ Radviliškio ligoninė, Radviliškio 
rajono savivaldybės administracija

1.500 100 1.400

3.2.1.36 Radviliškio rajono visuomeninės sveikatos priežiūros biuro 
steigimas.

Sveikatos priežiūros sistemos tobulinimas bei kokybės gerinimas. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

2.850 285 2.565

3.2.1.37 VšĮ Baisogalos PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus 
patalpų renovacija.

Renovuotos patalpos. Pagerintos gydymosi sąlygos. Energijos efektyvus 
panaudojimas.

2013 VšĮ Baisogalos PSPC, Radviliškio rajono 
savivaldybės administracija

800 160 640

3.2.1.38 VšĮ Šeduvos PSPC patalpų renovacija. Renovuotos patalpos. 2013 VšĮ Šeduvos PSPC, Radviliškio rajono 700 140 560
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3.2.1.38 VšĮ Šeduvos PSPC patalpų renovacija. Renovuotos patalpos. 2013 VšĮ Šeduvos PSPC, Radviliškio rajono 
savivaldybės administracija

700 140 560

3.2.1.39 VšĮ Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos (GMP) 
centro automobilių parko atnaujinimas.

Radviliškio rajono GMP gautų naujus automobilius, saugesnės, 
kokybiškesnės paslaugos.

2013 VšĮ Radviliškio rajono GMP centras, 
rajono savivaldybės administracija

1.200 200 1.000

3.2.1.40 VšĮ Radviliškio Operacinės ir Reanimacijos-intensyvios terapijos 
skyrių rekonstrukcija ir medicininės įrangos įsigijimas.

Renovuotos patalpos, gerėja paslaugų kokybė. 2009 VšĮ Radviliškio ligoninė 2.068 2.068

3.2.1.41 Medicininės technikos ir technologijų atnaujinimas Radviliškio 
rajono gydymo įstaigose.

Įsigyta nauja medicininė įranga, gerėja paslaugų kokybė. 2013 Radviliškio rajono asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos, rajono savivaldybės 
administracija

1.440 288 1.152

3.2.1.42 Informacinių technologijų diegimas Radviliškio rajono pirminės ir 
antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose

Įsigyta kompiuterinė technika ir programinė įranga, sukurta programa, 
keičiamasi informacija tarp gydymo įstaigų, trumpėja paslaugos gavimo laikas

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos

450 450

3.2.1.43 Visuomenės sveikatos biuro paslaugų kokybės gerinimas Renovuotas pastatas; įsigyta įranga; parengta veiklos programa. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

3.000 600 2.400

3.2.1.44 Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas  Varpo g. 9. (ES) Įsteigtas Psichikos dienos stacionaras  Varpo g. 9. 2009-2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija/ VšĮ Šiaulių asmens 
sveikatos priežiūros centras

3.668 550 3.118

3.2.1.45 Įsteigti ištisą parą veikiančią šeimos gydytojo budėjimo tarnybą. Ištisą parą veikiantis Šeimos gydytojo kabinetas. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Sveikatos skyrius, SPĮ, 
Šiaulių TLK. 

200 200

3.2.1.46 Atnaujinti Šiaulių greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties 
automobilių ūkį. 

Šiaulių GMP stoties gautų naujų automobilių skaičius. 2013 Šiaulių miesto  savivaldybės 
administracija, GMP stotis

1.580 316 1.264

3.2.1.47 Renovuoti savivaldybės kontroliuojamų PSP įstaigų pastatus ir 
energetinį ūkį.

Renovuoti pastatai. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija,  Savivaldybės  
kontroliuojamos PSP įstaigos

6.850 1.460 5.390

3.2.1.48 Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas  
modernizuojant Šiaulių savivaldybės visuomenės sveikatos biurą.

Modernizuotas Šiaulių savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. 2009-2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

794 119 675

3.2.1.49 VšĮ PSP paslaugų modernizavimas Asmens sveikatos priežiūros 
centre.

Pagerintos PSP paslaugos. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

295 295

3.2.1.50 Įkurti Visuomenės sveikatos biurą. Įkurtas Visuomenės sveikatos centras. 2007 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Visuomenės sveikatos 
centras,  LR Sveikatos apsaugos 
ministerija

2.000 400 1.600

3.2.1.51 Parengti visuomenės sveikatos stiprinimo programą. Patvirtinta visuomenės sveikatos stiprinimo programa. 2009 Šiaulių miesto visuomenės sveikatos 
biuras, savivaldybės administracija, 

20 20
biuras, savivaldybės administracija, 
Bendruomenės sveikatos taryba

46



3.2.1.52 Parengti psichikos sveikatos stiprinimo strategiją Šiaulių mieste.  Patvirtinta „Psichikos sveikatos stiprinimo strategija Šiaulių mieste”. 2008 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Visuomenės sveikatos 
centras

10 10

3.2.1.53 VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninė. Renovuotas pastatas. VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 2.220 333 1.887

3.2.1.54 Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir 
šeimai centrų įkūrimas.

Įkurtas centras. Gerinti  paslaugų prieinamumą  ir kokybę  bei teikti  
įvairiapusiškas, kompleksines sveikatos priežiūros paslaugas  Šiaulių 
apskrityje.

2009-2011 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 2.599 390 2.209

3.2.1.55 Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas. Įsigyta įranga. Užtikrinti  aukštos kokybės  onkologinių susirgimų prevencijos  
ir visaverčio gydymo  paslaugas bei pagerinti onkologinių ligų diagnostikos ir 
gydymo infrastruktūrą.

2008-2010 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 6.500 6.500

3.2.1.56 Traumatologinės pagalbos infrastruktūros gerinimas Šiaulių 
apskrities ligoninėje. 

Pagerinta traumatologinės pagalbos infrastruktūra. Sumažinti gyventojų  
mirtingumą ir neįgalumą  nuo traumų ir kitų išorinių mirties  priežasčių, 
investuojant lėšas į į nuolatinį paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimą, 
įstaigos aprūpinimą reikiama įranga.

2007-2013 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 7.200 1.080 6.120

3.2.1.57 Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos 
priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas.

Atnaujinta greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos 
priežiūros pagalbos infrastruktūra. Kelti medicinos ir aptarnaujančio 
personalo kvalifikaciją.

2008 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 27.306 4.096 23.210

3.2.1.58 Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
mažinimas.

Įsigyta įranga. Teikti kokybiškas, saugias, prieinamas, savalaikes 
stacionarines ir ambulatorines konsultacines sveikatos priežiūros paslaugas, 
siekti ilgalaikės pacientų ištikimybės.

2007-2013 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 9.469 9.469

3.2.1.59 Regioninio  vaikų konsultacinio  diagnostinio  centro plėtra. Renovuotas pastatas. Įgyvendintas savalaikės ir modernios ligų diagnostikos 
ir kokybiškos gydymo paslaugos teikimas. 

2009 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 117 117

3.2.1.60 Energijos naudojimo efektyvumo didinimas vaikų ligų terapijos 
korpuse 

Renovavus  pastato išorines atitvaras  ir energetikos sistemą  pagerinti jų 
energetines  charakteristikas ir sumažinti suvartojamos  energijos  sąnaudas. 
Tuo pačiu būdu pasiektas  ekonominis efektas- sumažintos  įstaigos išlaidos, 
skirtos suvartotos energijos kaštams  padengti, pagerėtų pastato  eksploatacinė 
būklė- pailgėtų pastato  ir jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų tarnavimo 
laikas bei vertė, atkurtas  estetinis pastato vaizdas.

2008-2010 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 7.890 7.890

3.2.1.61 Energijos naudojimo efektyvumo didinimas II terapijos korpuse Renovavus  pastato išorines atitvaras  ir energetikos sistemą  pagerinti jų 
energetines  charakteristikas ir sumažinti suvartojamos  energijos  sąnaudas. 
Tuo pačiu būdu pasiektas  ekonominis efektas- sumažintos  įstaigos išlaidos, 
skirtos suvartotos energijos kaštams  padengti, pagerėtų pastato  eksploatacinė 
būklė- pailgėtų pastato  ir jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų tarnavimo 

2008-2010 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 3.861 3.861
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būklė- pailgėtų pastato  ir jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų tarnavimo 
laikas bei vertė, atkurtas  estetinis pastato vaizdas.

3.2.1.62 Energijos naudojimo efektyvumo didinimas chirurgijos korpuse Renovavus  pastato išorines atitvaras  ir energetikos sistemą  pagerinti jų 
energetines  charakteristikas ir sumažinti suvartojamos  energijos  sąnaudas. 
Tuo pačiu būdu pasiektas  ekonominis efektas- sumažintos  įstaigos išlaidos, 
skirtos suvartotos energijos kaštams  padengti, pagerėtų pastato  eksploatacinė 
būklė- pailgėtų pastato  ir jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų tarnavimo 
laikas bei vertė, atkurtas  estetinis pastato vaizdas.

2008-2010 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 3.893 3.893

3.2.1.63 PSDF biudžeto lėšų skyrimo paslaugų restruktūrizavimo programa Užbaigti Moters ir vaiko klinikos statybos darbai. Taip pat pagerinta  
akušerijos-ginekologijos ir vaikų ligų infrastruktūra. 

2008 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 2.400 2.400

3.2.1.64 Šiluminės trasos renovavimo programa Atlikti Šiaulių apskrities ligoninės šilumos ūkio renovavimo ir kiti statybos 
darbai, pagerinta ligoninės infrastruktūra ir veiklos sąlygos.

2009 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 310 310

3.2.1.65 Ankstyvos  onkologinių susirgimų diagnostikos gerinimas ir 
visaverčio gydymo užtikrinimas  Šiaulių apskrities  gyventojams

Užtikrintos aukštos kokybės  onkologinių  susirgimų prevencijos ir visaverčio 
gydymo paslaugos bei  pagerinta onkologinių ligų diagnostikos ir  gydymo 
infrastruktūra.

2008-2009 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 1.471 1.471

3.2.1.66 PSDF biudžeto lėšų skyrimo paslaugų restruktūrizavimo programa 
„Stacionarinių paslaugų restruktūrizavimo ir dienos chirurgijos 
paslaugų plėtra“

Padidintas  įstaigos veiklos efektyvumas ir pagerintas paslaugų prieinamumas 
, dalis iki  šiol stacionare atliekamų operacijų  atliekama dienos stacionaro 
sąlygomis.

2008 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 3.352 3.352

3.2.1.67 Valstybinė motinos ir vaiko programa Atnaujintas Vaikų ligų klinikos pastato stogas 2007 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 700 700
3.2.1.68 Lietuvos patologinės anatomijos tarnybos technikos ir technologijų 

atnaujinimo programa
Performuoti ir įrengti nauji sekcijiniai ir laboratorijų blokai. Atliktas esminis 
vidinių komunikacijų ir šiuolaikinės ištraukiamosios  bei  pritekamosios 
ventiliacijos įrengimas patalpose. Patalpos renovuotos vadovaujantis Lietuvos 
higienos norma HN91:2007

2007 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 150 150

3.2.1.69 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninės  Moters ir vaiko klinikos 
Šiauliuose, Architektų g. 77, statyba ir įrengimas

Moters ir vaiko klinikos  projekto užbaigimas. 2010-2011 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 16.121 16.121

3.2.1.70 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninės pastatų ir patalpų rekonstravimas ir 
sterilizacinės įrengimas

Sukurti optimalią, nūdienos medicinos reikalavimus atitinkančios ligoninės 
materialinę techninę bazę. Terapinio profilio skyrių rekonstravimas , 
vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, ventiliacijos įrengimų, patalpų kapitalinis 
remontas.

2011-2013 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 11.583 11.583
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3.2.1.71 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninės eksploatuojamų liftų  
rekonstravimas 

Pakeisti pilnai susidėvėjusius  ir keliančius pavojų pacientų bei personalo 
saugumui  penkis liftus. Būtiniausi darbai: esamų liftų demontavimas, naujų 
liftų sumontavimas, liftų  šachtų statybos remonto ir įrangos derinimo darbai

2011-2013 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 4.985 4.985

3.2.1.72 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninės  priėmimo skyriaus išplėtimas Pastatyti dviejų aukštų  priestatą , įsteigiant jame intensyvaus gydymo ir 
stebėjimo patalpas, boksus ypač pavojingoms infekcijoms, detoksikacines 
palatas. Aprūpinti priėmimo skyrių  modernia medicinos įranga sveikatos 
sutrikimų diagnostikai. Sukurti ir įdiegti modernią pacientų srautų valdymo  
priėmimo skyriuje sistemą.

2011-2013 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 28.988 28.988

3.2.1.73 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninės  medicinos technikos  ir 
technologijų atnaujinimas

Įsigyti naują, atitinkančią  šiuolaikinės  medicinos reikalavimus  diagnostikos - 
gydomąją aparatūrą. Projekto sudėtinės dalys :radiologijos vystymo programa; 
operacinės technikos ir technologijų atnaujinimas; ultragarsinės  diagnostikos 
ir chirurgijos programa; reanimacijos ir intensyvios  terapijos  programa; 
funkcinės diagnostikos ir gydomosios  bazės atnaujinimas.

2011-2013 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 33.430 33.430

3.2.1.74 Ambulatorinių  konsultacijų ir diagnostikos paslaugų kokybės  ir 
prieinamumo gerinimas, statant priestatą  prie priėmimo skyriaus, 
įsteigiant ambulatorinių konsultacijų paslaugų centrą.

2011-2013 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 10.000 10.000

3.2.1.75 Energijos naudojimo efektyvumo didinimas VšĮ Šiaulių apskrities 
ligoninės Onkologijos klinikoje

Renovavus  pastato išorines atitvaras  ir energetikos sistemą  pagerinti jų 
energetines  charakteristikas ir sumažinti suvartojamos  energijos  sąnaudas. 
Tuo pačiu būdu pasiektas  ekonominis efektas- sumažintos  įstaigos išlaidos, 
skirtos suvartotos energijos kaštams  padengti, pagerėtų pastato  eksploatacinė 
būklė- pailgėtų pastato  ir jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų tarnavimo 
laikas bei vertė, atkurtas  estetinis pastato vaizdas.

2010-2013 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 3.929 3.929

3.2.1.76 Modernių, pacientų poreikius atitinkančių, gydymo paslaugų 
teikimas, pritaikant psichosocialinės reabilitacijos skyriaus 
Palangos dienos stacionarą gydymo paslaugų teikimui.

Palangos dienos stacionaro poilsio paskirties pastato pritaikymas gydymo 
paskirties pastatui, parengiant projektą, pertvarkant 500 kv. metrų ploto dviejų 
aukštų pastatą, įrengiant 20 poilsio kambarių pacientams, virtuvėlę, 

2012 VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos 
ligoninė

5.000 200 4.800
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Palangos dienos stacionarą gydymo paslaugų teikimui. aukštų pastatą, įrengiant 20 poilsio kambarių pacientams, virtuvėlę, 
prausyklas, WC, didelį poilsio kambarį užimtumui ir kitas buitines patalpas.

3.2.1.77 Krizių intervencijos centro VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos 
ligoninėje įkūrimas.

Esamo VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninėje Priėmimo skyriaus 
rekonstravimas į Krizių intervencijos centrą, investuojant į patalpų remontą, 
rekonstrukciją, pritaikymą, kambarių įrengimą pacientų trumpalaikiam (ne 
ilgesniam kaip 10 dienų) stebėjimui ir gydymui:1.    Atliktas patalpų 
remontas; 2.    Įrengti kambariai pacientų stebėjimui ir gydymui; 3.    Įrengti 
kabinetai bendroms pacientų ir personalo reikmėms, psichoterapijos 
užsiėmimas; 4.     Įrengtos patalpos, specializuotoms ambulatorinėms 
konsultacijoms teikti; 5.    Įrengti kabinetai personalui; 6.    Įsigytas naujas 
inventorius (lovos, spintos, spintelės, kėdės stalai, kompiuteriai) 7. Įsigytas 
automobilis.

2010 VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos 
ligoninė

2.000 300 1.700

3.2.1.78 Šiaulių rajono  sveikatos priežiūros sistemos modernizavimas 
(infrastruktūros ir  gydymo  /darbo  aplinkos modernizacija) ir 
paslaugų kokybės gerinimas.

Modernizuota Kuršėnų poliklinika, atnaujinta materialinė techninė bazė. 
Modernizuota pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūra-3 objektai 
(Gruzdžių ambulatorija, Šiupylių ir Verbūnų medicinos punktai).

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigos, VšĮ Kuršėnų ligoninė, 
VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centras, VšĮ Šiaulių rajono 
Gruzdžių ambulatorija

650 650

3.2.1.79 Šiaulių rajono  sveikatos priežiūros sistemos modernizavimas 
(infrastruktūros ir  gydymo  /darbo  aplinkos modernizacija) ir 
paslaugų kokybės gerinimas.

Buvusių med. punktų patalpų rekonstrukcija jas pritaikant šeimos gydytojų 
veiklai – įsteigti 4 šeimos gydytojų kabinetai (Ginkūnų, Kairių, Drąsučių, 
Raudėnų); Modernizuota VšĮ Kuršėnų ligoninė ir  pirminės sveikatos 
priežiūros 6 objektai (5 ambulatorijos (Bazilionų, Bubių, Kužių, Meškuičių, 
Šakynos ir Kuršėnų poliklinika); atnaujinta materialinė techninė bazė -6 
objektai;  Atnaujintas Šiaulių rajono PSPC automobilių parkas (įsigytas 1 
lengvasis lankomosios priežiūros ir 2 greitosios medicinos pagalbos 
automobiliai); Modernizuota pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūra-3 
objektai (Gruzdžių ambulatorija, Šiupylių ir Verbūnų medicinos punktai).

2010 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigos; VšĮ Kuršėnų 
ligoninė; VšĮ Šiaulių rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centras; VšĮ Šiaulių 
rajono Gruzdžių ambulatorija

4.722 1.488 2.474 760
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269.676 18.457 122.462 128.656 10

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.2.1 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra senyvo 

amžiaus ir neįgaliems asmenims Akmenės rajono Socialinių 
paslaugų namuose.

Sukurta socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra senyvo amžiaus ir 
neįgaliems asmenims. (Pensionatas).

2008 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, Socialinių paslaugų 
centras, Socialinių paslaugų namai

5.100 1.020 4.080

3.2.2.2 Akmenės rajono ypač skurdžiai gyvenančių asmenų maitinimo 
paslaugų  kokybės  gerinimas, rekonstruojant labdaros valgyklą.

Rekonstruota labdaros valgykla. 2010 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.500 300 1.200

3.2.2.3 Adaptacijos centro ir nakvynės namų įsteigimas Akmenės rajono 
socialinės rizikos asmenims.

Nakvynės namų įsteigimas. 2009 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

800 160 640

3.2.2.4 Socialinių paslaugų šeimai infrastruktūros sukūrimas, įsteigiant 
Šeimos krizių centrą.

Įsteigtas krizių centras. 2013 „Gelbėkit vaikus“ 850 100 750

3.2.2.5 Socialinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros sukūrimas 
asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų.

Sukurta socialinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūra asmenims, 
priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų.

2011 VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos 
centras

2.000 400 1.600

3.2.2.6 Socialinių paslaugų infrastruktūros (sergančių Alzhaimerio liga) 
dienos stacionaro sukūrimas.

Sprendžiamos problemos su sergančių Alzhaimerio liga gydymu ir priežiūra. 2013 VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos 
centras

200 200

3.2.2.7 Dienos stacionaro paslaugų organizavimas. Sumažės hospitalizacija į psichiatrijos ligonines, gerės sergančiųjų 
aptarnavimo kokybė.

2013 VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos 
centras

150 150

3.2.2.8 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas 
mažinant socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus 
savivaldybėse, dekoncentruojant ir decentralizuojant socialinių 
paslaugų organizavimą ir teikimą, didinant jų įvairovę, 
modernizuojant socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę 
Akmenės rajono savivaldybėje.

Įstaigų modernizavimas (techninės dokumentacijos rengimas, įstaigų patalpų 
remontas, statyba).

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.2.2.9 Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas, teikiant 
socialinę globą asmenims.

Pagerinta nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra. 2009 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, Labdaros paramos fondas 
"Prieglobstis"

764 764

3.2.2 uždavinys. Plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, didinti paslaugų prieinamumą, jų įvairovę ir gerinti kokybę

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:
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"Prieglobstis"
3.2.2.10 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Rekonstruotas pastatas Akmenės mieste Stoties g. 3a. 2010-2013 VšĮ "Gelbėkit vaikus" Akmenės vaikų 

dienos centras "Akmenėliai" 
778 778

3.2.2.11 Jurdaičių pensionato 150 vietų gyvenamojo korpuso, valgyklos ir 
administracinių patalpų įrengimas.

Sutvarkytas pensionatas. 2013 Jurdaičių pensionatas 2.823 423 2.400

3.2.2.12 Užimtumo paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams plėtra 
Joniškio mieste.

Įkurtas tikslinių grupių asmenims užimtumo centras (ES parama). 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

418 63 355

3.2.2.13 Mišrių socialinių paslaugų plėtra prie Žagarės socialinių paslaugų 
centro.

Renovuoti pastatai, išplėstas socialinių paslaugų teikimas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.700 675.00 2025.00

3.2.2.14 Žagarės socialinių paslaugų centro nestacionarių socialinių 
paslaugų plėtra.

Renovuotas pastatas, įsigyta įranga ir baldai. 2012 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

791 119 673

3.2.2.15 Elektroninės sveikatos paslaugų diegimas Joniškio rajono 
savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose.

Įsigyta kompiuterinė įranga bei informacinė duomenų bazė. 2010 VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras 255 38 217

3.2.2.16 Dienos socialinės globos ir užimtumo sutrikusio intelekto vaikams 
ir asmenims virš 21 metų centro bei teikiamų paslaugų plėtra, jų 
prieinamumo ir kokybės gerinimas Joniškio mieste.

Atliktas pastatų remontas, įsigyta įranga, aplinka pritaikyta neįgaliesiems. 
Teikiamos dienos globos paslaugos sutrikusio intelekto vaikams ir asmenims, 
vyresniems kaip 21 m. amžiaus. Įgyvendinta neįgaliųjų socialinė integracija.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Žagarės socialinių 
paslaugų centras

1.500 225 1.275

3.2.2.17 Stacionarių ilgalaikių, trumpalaikių ir dienos globos paslaugų 
pagyvenusiems žmonėms plėtra, prieinamumo didinimas ir 
kokybės gerinimas (Žagarės socialinių paslaugų centro senelių 
globos skyriaus perkėlimas).

Rekonstruotas globos namų pastatas, išplėstas paslaugų spektras. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Žagarės socialinių 
paslaugų centras

10.000 1.500 8.500

3.2.2.18 Dienos užimtumo centro ir laikinos globos grupės Kriukų 
miestelyje įsteigimas.

Kriukų pagrindinės mokyklos patalpos pritaikytos dienos užimtumo centrui, 
įsigytas inventorius ir priemonės.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.700 255 1.445

3.2.2.19 Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems 
plėtra ir kokybės gerinimas Joniškio miete.

Įkurtas dienos užimtumo centras. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.735 260 1.475

3.2.2.20 Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems 
plėtra Joniškio rajone

Rekonstruotos patalpos, įsigytas inventorius. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

251 38 213

3.2.2.21 Pagalbos šeimoms sistemos plėtra Valgundės ir Joniškio rajonų 
kaimiškose vietovėse.

pagerėjusi socialinės rizikos šeimų ir moterų bei vaikų, patyrusių smurtą, 
socialinė reabilitacija. 

2011 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

23 4 19

3.2.2.22 Jaunimo dienos užimtumo centro Joniškio rajone steigimas. Įsteigtas jaunimo dienos užimtumo centras Joniškio rajone. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 500 500

3.2.2.23 Socialinių paslaugų poreikių tyrimas Joniškio rajone. Atliktas tyrimas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

10 10

3.2.2.24 Krizių centrų (nakvynės) įkūrimas  Joniškio rajone. Įsteigtas Krizių centras, patalpos pritaikytos centro veiklai. 2008 Joniškio rajono savivaldybės 917 280 6373.2.2.24 Krizių centrų (nakvynės) įkūrimas  Joniškio rajone. Įsteigtas Krizių centras, patalpos pritaikytos centro veiklai. 2008 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

917 280 637
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3.2.2.25 Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas Joniškio mieste. Įsigytas pastatas ir įkurti savarankiško gyvenimo namai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės  
administracija

1.000 1.000

3.2.2.26 Žagarės vaikų lopšelio darželio „Vyšniukas“ socialinės globos 
paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams gerinimas.

Įsteigta vaikų globos grupė prie „Vyšniuko“ darželio. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

500 500

3.2.2.27 Kelmės rajono nestacionarių socialinių paslaugų tinklo plėtra. Įkurtas nestacionarių socialinių paslaugų centras Kelmėje, pagerinta 
neįgaliųjų ar socialinės rizikos asmenų bei šeimų.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, Socialinių paslaugų 
tarnyba

3 800,0 3 800,0 3 800,0

3.2.2.28 Kelmės rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikio nustatymas 
ir investicinio projekto ‚,Socialinių paslaugų infrastruktūros 
sukūrimas“ parengimas.

Parengtas investicinis projektas, atliktas tyrimas. 2008 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, Socialinių paslaugų 
tarnyba

25 25

3.2.2.29 Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas. Įkurti savarankiško gyvenimo namai. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 300 1.700

3.2.2.30 Kelmės rajono nestacionarių socialinių paslaugų tinklo plėtra. Įkurtas nestacionarių socialinių paslaugų centras Kelmėje, pagerinta 
neįgaliųjų ar socialinės rizikos asmenų bei šeimų.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, Socialinių paslaugų 
centras

3 800,0 3 800,0

3.2.2.31 Liolių senelių namų pastatų rekonstrukcija. Rekonstruotas pastatas, įsigytas inventorius. 2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, Liolių senelių namai

3 800,0 3.800

3.2.2.32 Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas. Įkurtas 20 vietų dienos globos padalinys Alzhaimerio ir senatvine demencija 
sergantiems asmenims.

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, Liolių senelių namai

2 393,0 312 2 080,9

3.2.2.33 Liolių senelių namų Užvenčio socialinės globos padalinio 
įkūrimas.

Įkurtas 25 vietų padalinys asmenims su sunkia negalia, pagerinta teikiamų 
socialinių paslaugų kokybė. 

2009 Kelmės rajono savivaldybės 
Administracija, Liolių senelių namai

1.281 711 570

3.2.2.34 Vijurkų vaikų globos namų rekonstrukcija ir darbuotojų mokymai. Renovuoti vaikų globos namų pastatai ir patalpos, apmokyti darbuotojai, 
teikiamos kokybiškos paslaugos.

2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, Vijurkų vaikų namų 
administracija

1.440 216 216 1.008

3.2.2.35 Linkuvos socialinių paslaugų centro
Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms įkūrimas.

Įkurti savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus žmonėms: 
renovuotas pastatas; įsigyti baldai bei įranga

2013 Linkuvos socialinių  paslaugų  centras 1.500 150 338 1.013

3.2.2.36 Socialinių paslaugų  poreikių tyrimas. Nustatytas socialinių paslaugų poreikis. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

50 5 11 34

3.2.2.37 Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro (SIJC) plėtra. Naujų vietų skaičius. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija, Klovainių SIJC

800 80 180 540

3.2.2.38 Linkuvos socialinių paslaugų centro
Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms įkūrimas.

Įkurti savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus žmonėms: 
renovuotas pastatas; įsigyti baldai bei įranga

2008 Linkuvos socialinių  paslaugų  centras 834 304 530

3.2.2.39 Plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, didinti paslaugų 
prieinamumą ir jų įvairovę, gerinti kokybę.

Įsigyta medicininė aparatūra ir įranga. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.300 300 1.000
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prieinamumą ir jų įvairovę, gerinti kokybę. administracija
3.2.2.40 Patalpų pritaikymas nakvynės namams. Pritaikytos patalpos nakvynės paslaugoms teikti. 2011 Radviliškio rajono  savivaldybės 

administracija
120 20 100

3.2.2.41 Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajone 
socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams.  

Projekto tikslas - išplėsti  nestacionarių socialinių paslaugų teikimo tinklą 
Radviliškio rajone socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams. 
Siektini rezultatai: projektu siekiama, kad trūkstamas nestacionarias socialines 
paslaugas galėtų teikti planuojamas įkurti Radviliškio rajono nestacionarių 
socialinių paslaugų centras.

2009 Radviliškio rajono  savivaldybės 
administracija

2.838 426 2.412

3.2.2.42 Radviliškio vaikų globos namuose "Nykštukas" centro įsteigimas. Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas ir SB. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

1.641 1.641

3.2.2.43 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros prieinamumo ir 
kokybės didinimas kuriant dienos centrus.

Įkurti mišrūs dienos centrai: Skėmių seniūnijoje, Radviliškio seniūnijoje, 
Tyrulių seniūnijoje, Šeduvos globos namuose, Sidabravo seniūnijoje, 
Aukštelkų seniūnijoje.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, seniūnijos, 
nevyriausybinės organizacijos

600 50 550

3.2.2.44 Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, į šią veiklą įtraukiant 
nevyriausybines organizacijas.

Socialinių paslaugų ir įstaigų tinklo plėtra. Pagerėjusi šeimų, turinčių 
socialinių problemų,  bei moterų  ir vaikų,  patyrusių smurtą, socialinė 
reabilitacija.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, nevyriausybinės 
organizacijos

7.500 937 6.563

3.2.2.45 Vaikų ir jaunimo dienos centrų steigimas seniūnijose. Padidėjęs dienos centrų skaičius. Pagerėjusi paslaugų kokybė. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija. Seniūnijos

300 50 250

3.2.2.46 Radviliškio rajono Sidabravo ir Šeduvos paramos šeimai 
specialiųjų poreikių vaikams centrų kūrimas.

Centrai teiks specialiųjų poreikių vaikams užimtumo po pamokų bei 
saviraiškos bei konsultavimo šeimos nariams paslaugas.

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

600 100 500

3.2.2.47 Renovuoti Polekėlės ir Šeduvos globos namus, siekiant pagerinti 
globotinių gyvenimo sąlygas ir išplėsti teikiamų paslaugų spektrą.

Išplėstas teikiamų socialinių paslaugų spektras; Renovuoti pastatai. 2010 Radviliškio r.  savivaldybės 
administracija; Šeduvos globos namai, 
Polekėlės globos namai

500 100 400

3.2.2.48 Užimtumo centro įrengimas Aukštelkų seniūnijoje. Skatinamas smulkus verslas, užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su šalies 
verslininkais.

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Aukštelkų seniūnija

300 45 255

3.2.2.49 Išplėsti paslaugas krizes šeimoje patiriantiems asmenims. Įrengtos ir pritaikytos patalpos; įsteigti etatai; apmokytas personalas. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Socialinių paslaugų 
centras, Nakvynės namai

2.100 210 1.890

3.2.2.50 Renovuoti Šiaulių miesto nakvynės namus, siekiant išplėsti 
teikiamų paslaugų spektrą ir apimtis.

Renovuotas pastatas;  Naujų paslaugų skaičius. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

2.467 78 2.389

3.2.2.51 Atlikti Šiaulių miesto socialinių paslaugų centro paramos tarnybos 
pastato rekonstrukciją, siekiant išplėsti nestacionarinių paslaugų 
apimtis ir spektrą.

Išplėstas naudojamų patalpų plotas; centro paslaugomis besinaudojančių 
asmenų skaičius; naujų paslaugų sąrašas.

2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Socialinių paslaugų 
centras

1.500 300 1.200

3.2.2.52 Įsteigti laikinosios globos grupes vaikams, netekusiems tėvų 
globos.

Įsteigtų globos grupių skaičius; vaikų jose skaičius. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės  
administracija

1.500 1.500

3.2.2.53 Steigti naujus dienos centrus probleminių šeimų vaikams ir plėtoti Dienos centrų skaičius; juos lankančių vaikų skaičius. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 2.500 1.000 1.5003.2.2.53 Steigti naujus dienos centrus probleminių šeimų vaikams ir plėtoti 
esamų veiklą.

Dienos centrų skaičius; juos lankančių vaikų skaičius. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

2.500 1.000 1.500
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3.2.2.54 Šiaulių specialiojo ugdymo centro pastato rekonstravimas. Rekonstruotas pastatas, efektyviai naudojama energija. 2009 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

1.500 200 1.300

3.2.2.55 Psichinės sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas: 
dienos stacionaro prie Psichinės sveikatos centro įkūrimas.

pastatytas ir įrengtas priestatas; įgyta veiklai reikalinga įranga; parengta 
veiklos programa.

2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

4.000 800 3.200

3.2.2.56 Kas penkerius metus tirti socialinių paslaugų poreikį ir kokybę. Atlikti tyrimai. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija,  ŠU, NVO

18 18

3.2.2.57 Šiaulių miesto savarankiško  gyvenimo namų steigimas. Renovuotas ir pritaikytas socialinėms reikmėms pastatas, įsigytas inventorius. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

7.052 64 1.398 5.590

3.2.2.58 Išplėsti specialaus transporto paslaugų specialiųjų poreikių 
asmenims teikimo galimybes.

Įsigyta spec. automobilių; spec. transporto paslaugas gaunančių asmenų 
skaičius.

2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

200 100 100

3.2.2.59 Padidinti socialinės psichogeriatrinės globos paslaugų apimtis. Globos vietų skaičius. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Šiaulių palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninė.

4.000 4.000

3.2.2.60 Įsteigti socialinių paslaugų centrą sergantiems Alzheimerio liga. Sutvarkytos ir pritaikytos patalpos. 2009 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Šiaulių palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninė.

2.000 2.000

3.2.2.61 ,Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių regione įkuriant 
savarankiško gyvenimo namus) Šiaulių miesto savivaldybės globos 
namuose (ES).

Įkurti savarankiško gyvenimo namai. 2009 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

4.126 661 3.465

3.2.2.62 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre sudaryti sąlygas 
slaugyti ŽIV/AIDS infekuotiems ligoniams. 

Savivaldybės tarybos sprendimas dėl palatų ŽIV infekuotiems ligoniams 
slaugyti įrengimo. 

2011 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
centras, Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

73 73

3.2.2.63 Viešosios socialinių paslaugų infrastruktūros modernizacija ir 
plėtra.

Socialinių paslaugų centro infrastruktūros modernizacija ir plėtra. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės administracija 300 300

3.2.2.64 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių 
rajone.

Atliktas nestacionarių socialinių paslaugų tyrimas paslaugų poreikiams 
(savarankiško gyvenimo namams senyvo amžiaus asmenims ir (ar) Krizių 
centrui moterims, patyrusioms smurtą, su vaikais) steigti, įkurta nestacionarių 
paslaugų įstaiga. Sukurtas nestacionarių paslaugų centras sutrikusio intelekto 
asmenims, renovuotas ir įrengtas pastatas.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Šiaulių rajono 
Viltis“

6.820 725 6.095

3.2.2.65 Pagyvenusių žmonių dienos centro steigimas. Parengtas investicinis projektas, techninė dokumentacija, įsteigtas 
pagyvenusių žmonių dienos centras.

2012 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

3.400 340 510 2.550

3.2.2.66 VšĮ "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims" Modernizuota socialinių paslaugų įstaigos materialinė bazė. 2009 Šiaulių rajono savivaldybės administracija 1.606 241 1.365
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3.2.2.66 VšĮ "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims" 
modernizavimas.

Modernizuota socialinių paslaugų įstaigos materialinė bazė. 2009 Šiaulių rajono savivaldybės administracija 1.606 241 1.365

3.2.2.67 Savarankiško gyvenimo namai asmenims su negalia Sukurti gyvenamąją aplinką, kurioje galėtų gyventi asmenys, turintys protinę 
ir psichinę negalią. Renovuoti Paprūdžių mokyklą, pritaikant ją asmenims su 
negalia.

2012-2014 Kelmės rajono savivaldybės administracija 3.000 3.000

111.555 21.014 20.411 71.542 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.3.1 Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas ir 

pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
reikmėms.

Atliktas pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas ir 
pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos. Reikmėms.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Kultūros ministerija

6.566 6.566

3.2.3.2 Akmenės krašto muziejaus patalpų išplėtimas ir pastato 
modernizavimas.

Atliktas Akmenės krašto muziejaus patalpų išplėtimas ir pastato 
modernizavimas.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Kultūros ministerija

1.430 1.430

3.2.3.3 VšĮ Akmenės rajono viešosios bibliotekos paslaugų 
modernizavimas.

Perkelta biblioteka į naujas patalpas, aptarnavimo kokybės ir paslaugų 
gerinimas.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, Viešoji biblioteka

3.984 196 3.788

3.2.3.4 Leidinių fondų papildymas. Pagerės Akmenės rajono bibliotekų skaitytojų aptarnavimo kokybė, padidėję 
leidinių fondai.

2013 Akmenės rajono savivaldybės Viešoji 
biblioteka

138 10 128

3.2.3.5 Kultūros paveldo objektų atnaujinimo plano parengimas ir kultūros 
paveldo apsaugos projektų kūrimas ir įgyvendinimas.

Kultūros paveldo objektų sisteminimas, plano parengimas restauracijai bei 
apsaugai.

2013 Akmenės rajono savivaldybės  
administracija

150 15 15 120

3.2.3.6 Naujosios Akmenės kultūros rūmų, esančių Nepriklausomybės al. 
25, rekonstravimas.

Atliktas Naujosios Akmenės kultūros rūmų, esančių Nepriklausomybės al. 25, 
rekonstravimas.

2011 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Kultūros ministerija

4.585 900 3.685

3.2.3.7 Akmenės rajono Akmenės kultūros namų pastato rekonstrukcija Renovuotas  kultūros namų pastatas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.2.3.8 Akmenės rajono nenaudojamų pastatų panaudojimas 
bendruomenių veiklai .

Renovuotas Akmenės rajono Kruopių kultūros namų pastatas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės  
administracija

836 836

Iš viso:

3.2.3 uždavinys. Investuoti į kultūros įstaigų infrastruktūrą, paslaugų plėtrą ir kokybės gerinimą

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

bendruomenių veiklai . administracija
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3.2.3.9 Akmenės rajono savivaldybės Ventos miesto kultūros namų 
pastato renovavimas.

Renovuotas Akmenės rajono Ventos kultūros namų pastatas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės  
administracija

836 836

3.2.3.10 Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų 
pastato renovavimas.

Renovuotas Akmenės rajono Sablauskių kaimo kultūros namų pastatas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės  
administracija

836 836

3.2.3.11 Akmenės rajono savivaldybės Sablauskių kaimo kultūros namų 
pastato renovavimas.

Renovuotas Akmenės rajono Papilės kultūros namų pastatas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės  
administracija

836 836

3.2.3.12 Joniškio kultūros centro modernizavimas. Modernizuotos įstaigos priemonės ir inventorius, atliktas pastato vidaus 
patalpų remontas. 

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Kultūros ministerija

12.000 3.000 9.000

3.2.3.13 Žagarės kultūros centro modernizavimas. Atlikta Žagarės kultūros centro pastato rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.000 400 3.600

3.2.3.14 Kelmės kultūros centro rekonstrukcija ir modernizavimas. Renovuotas kultūros centras. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

8.440 1.652 6.788

3.2.3.15 Tytuvėnų kultūros centro ir bibliotekos pastato statyba. Įrengta biblioteka, modernus kultūros centras. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

9.000 1.350 7.650

3.2.3.16 Pakruojo miesto Kultūros centro  pastato rekonstrukcija. Rekonstruotas pastatas. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija, Kultūros centras

2.000 200 450 1.350

3.2.3.17 Pakruojo rajono J. Paukštelio viešosios bibliotekos infrastruktūros 
modernizavimas ir pritaikymas.

Rekonstruotos J. Paukštelio viešosios bibliotekos ir jos filialų patalpos; įsigyta 
kompiuterinė ir programinė įranga; išplėsta bibliotekos techninė bazė.

2013 J. Paukštelio viešoji biblioteka 4.000 400 900 2.700

3.2.3.18 Radviliškio kultūros centro pastato rekonstrukcija. Rekonstruotas pastatas. Pagerėjusi paslaugų kokybė. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, kultūros centras

8.000 400 7.600

3.2.3.19 Radviliškio rajono savivaldybės Tyrulių miestelio kultūros namų 
pastato išorinės dalies remontas.

Suremontuota kultūros namų pastato išorė. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

319 64 255

3.2.3.20 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastato renovacija, 
gerinant viešųjų paslaugų kokybę, didinant energijos vartojimo 
efektyvumą.

Atlikta Radviliškio rajono savivaldybės administracinio pastato renovacija, 
pagerinta viešųjų paslaugų kokybė.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

2.100 200 1.900

3.2.3.21 Rajono miestų ir gyvenviečių pirčių ir šarvojimo patalpų įrengimo, 
jų renovavimo programos parengimas ir jos vykdymas.

Įrengtos pirtys ir šarvojimo patalpos. 2013 Šeduvos seniūnija 500 500

3.2.3.22 Renovuoti Kultūros centrą. Renovuotas kultūros centras. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, LR Kultūros ministerija

12.200 2.600 9.600

3.2.3.23 Šiaulių mieste Kultūros fabriko  buvusios „Elnio“ teritorijoje 
steigimas (Kultūros industrija).

Sukurta kultūrinė infrastruktūra, sutvarkyta inžinerinė aplinka. 2011 Šiaulių m. savivaldybės administracija 60.000 12.000 48.000

3.2.3.24 Renovuoti Dailės galeriją. Renovuota Dailės galerija. 2010 Šiaulių m. savivaldybės administracija, 
Dailės galerija 

500 500
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Dailės galerija 
3.2.3.25 Renovuoti ,,Laiptų galeriją“. Renovuotas kultūros centras. 2010 Šiaulių m. savivaldybės administracija,  

,,Laiptų galerija“
800 800

3.2.3.26 Atnaujinti Šiaulių jaunimo centro patalpas. Atnaujintos patalpos. 2012 Šiaulių jaunimo centras, Šiaulių m. 
savivaldybės administracija 

335 335

3.2.3.27 Šiaulių rajono kultūros įstaigų (kultūros centrų) infrastruktūros 
modernizacija, plėtra bei pritaikymas viešiesiems poreikiams.

Modernizuotos kultūros įstaigos, kultūros centrai. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

6.713 1.878 4.835

3.2.3.28 Šiaulių rajono kultūros įstaigų (bibliotekų) infrastruktūros 
modernizacija.

Modernizuotos (apšiltinti pastatai) Viešosios kultūros įstaigos (3-4 įstaigos) - 
rajono bibliotekos  Drąsučių, Gilvyčių, Micaičių, Paežerių  filialai).

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Viešoji biblioteka

200 200

3.2.3.29 Šiaulių rajono kultūros įstaigų infrastruktūros  plėtra bei 
infrastruktūros pritaikymas viešiesiems poreikiams.

Modernizuoti Viešosios bibliotekos VIP taškai:  Meškuičių, Raudėnų, Kužių 
filialuose. Naujai įrengti VIP taškai: Bazilionų, Bridų, Drąsučių, Gilvyčių, 
Micaičių, Naisių, Paežerių, Šiupylių ir Žadžiūnų filialuose.  Sukurta nauja, 
rekonstruota, renovuota kultūros infrastruktūra, pritaikyta Šiaulių rajono 
savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai. 

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Viešoji biblioteka

2.390 606 1.784

3.2.3.30 Šiaulių rajono kultūros įstaigų steigimas ir plėtra. Įsteigtas 1 juridinis objektas; modernizuotas Naisių Kultūros muziejus (darbo 
bei ekspozicinės aplinkos).

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

50 50

3.2.3.31 Šiaulių rajono viešojo kultūros sektoriaus infrastruktūros 
modernizacija.

Modernizuota (rekonstruota) 1 kultūros įstaiga (Kultūros centro Bazilionų 
filialas).

2012 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

900 700 200

Iš viso: 156.644 16.956 63.654 76.034 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.4.1 Universalių centrų steigimas Akmenės rajono kaimo vietovėse. Įkurti 4 centrai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
6.000 1.000 1.000 4.000

3.2.4 uždavinys. Investuoti į švietimo įstaigų infrastruktūrą, paslaugų plėtrą ir kokybės gerinimą

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt
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3.2.4.2 Kompiuterizavimas, prisijungimo prie tarptautinių duomenų bazių 
plėtojimas.

Informacinis raštingumas, skaitytojo prieinamumas prie tarptautinių duomenų 
bazių, padidės leidinių fondai.

2013 Akmenės rajono savivaldybės Viešoji 
biblioteka

50 50

3.2.4.3 Bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimas IT įranga, gamtos bei 
technologijų mokslo mokymo priemonėmis.

Mokyklos aprūpintos IT įranga ir mokymo priemonėmis. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.000 250 750

3.2.4.4 Technologinių klasių kūrimas Akmenės rajono bendrojo lavinimo 
ugdymo įstaigose.

Įkurtos modernios technologinės klasės (18). 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.000 200 200 600

3.2.4.5 Profesinio informavimo ir konsultavimo sistemos sukūrimas 
Akmenės rajone.

Įkurti 6 centrai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

600 100 100 400

3.2.4.6 Nuotolinio mokymo klasių steigimas Akmenės rajone. Įsteigtos 4 klasės. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

400 100 100 200

3.2.4.7 Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos sporto 
aikštelės įrengimas dirbtine danga.

Padengta dirbtine danga. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

100 100

3.2.4.8 Akmenės rajono bendrojo lavinimo mokyklų rekonstrukcija. Rekonstruoti  mokyklų pastatai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

10.000 1.000 3.000 6.000

3.2.4.9 Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos pastato 
rekonstravimas.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos pastato 
rekonstravimas.

2011 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija, LR Švietimo ir mokslo 
ministerija

4.048 2.793 1.255

3.2.4.10 Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centro infrastruktūros 
plėtra.

Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centro infrastruktūros plėtra. 2013 Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo 
centras

2.800 2.800

3.2.4.11 Akmenės gimnazijos pastato rekonstravimas Pastato rekonstravimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.2.4.12 Akmenės gimnazijos aktų salės statyba. Įrengta aktų salė. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.543 1.543

3.2.4.13 „Aušros“ gimnazijos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija, pagerėjusios mokymosi ir darbo sąlygos. 2008 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.213 4.213

3.2.4.14 Žagarės gimnazijos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija, pagerėjusios mokymosi ir darbo sąlygos. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Švietimo ir mokslo 
ministerija

5.757 5.757

3.2.4.15 Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija, pagerėjusios mokymosi ir darbo sąlygos. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Švietimo ir mokslo 
ministerija

8.109 8.109

3.2.4.16 Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos pastato 
rekonstrukcija.

Atlikta pastato rekonstrukcija, pagerėjusios mokymosi ir darbo sąlygos. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Švietimo ir mokslo 
ministerija

2.107 2.107

3.2.4.17 Rudiškių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija, pagerėjusios mokymosi ir darbo sąlygos. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Švietimo ir mokslo 

3.491 3.491
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administracija, LR Švietimo ir mokslo 
ministerija

3.2.4.18 Gataučių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta patalpų rekonstrukcija. 2008 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

390 390

3.2.4.19 Gasčiūnų pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 500 1.500

3.2.4.20 Bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimas IT įranga, gamtos bei 
technologijų mokslų mokymo priemonėmis, kitomis mokymuisi 
skirtomis priemonėmis.

Mokyklos aprūpintos IT įranga, mokymo priemonėmis. 2013 Joniškio rajono savivaldybės  
administracija

1.000 250 750

3.2.4.21 Jaunimo mokyklos modernizavimas. Modernizuota mokykla. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 200 800

3.2.4.22 Kalvių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

250 250

3.2.4.23 Gaižaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.907 1.907

3.2.4.24 Joniškio „Saulės“ vidurinės mokyklos senosios pastato dalies 
rekonstrukcija.

Atlikta pastato rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

3.000 3.000

3.2.4.25 Kalnelio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.2.4.26 Linkaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.2.4.27 Kriukų pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.2.4.28 Skaistgirio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Atlikta pastato rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

2.000 2.000

3.2.4.29 Bibliotekų dalyvavimas ,,Bibliotekų pažangai" ir ,,Libis" 
projektuose.

Bus įrengta 19 modernių internetinių skaityklų, atnaujinta įranga, pagerintas 
gyventojų aptarnavimas IKT priemonėmis.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

531 121 78 332

3.2.4.30 Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo 
įstaigose dirbančių specialistų, spec. pedagogų, soc. pedagogų, 
psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas.

 Modernizuota Pedagoginių psichologinių tarnybų (PPT) darbo aplinka. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

227 27 200

3.2.4.31 Daugiafunkcinių centrų steigimas Kelmės rajone. Įsteigta 12 daugiafunkcinių centrų Kelmės rajone. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.280 256 1.024

3.2.4.32 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro (PRC) bendrabučių 
renovacija.

Renovuoti bendrabučiai. 2011 VšĮ Kelmės PRC 4.000 4.000

3.2.4.33 VšĮ Kelmės PRC Kelmės skyriaus pagrindinio mokyklos pastato 
renovacija.

Renovuotas Kelmės skyriaus mokyklos pastatas. 2013 VšĮ Kelmės PRC 1.950 1.950
renovacija.
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3.2.4.34 VšĮ Kelmės PRC statybos srities specialybių praktinio ir teorinio 
mokymo bazės modernizacija.

Modernizuota mokomųjų dirbtuvių materialinė ir techninė bazė. 2013 VšĮ Kelmės PRC 5.500 5.500

3.2.4.35 VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus paslaugų ir infrastruktūros 
plėtra.

Rekonstruotas VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus plaukimo baseinas. 2011 VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyrius 500 500

3.2.4.36 Maironių pagrindinės mokyklos sporto salės šilumos ūkio 
rekonstrukcija.

Rekonstruota sporto salė. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

950 100 850

3.2.4.37 Aukuro vidurinės mokyklos vidaus patalpų renovacija. Atnaujintos Aukuro vidurinės mokyklos vidaus patalpos. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

3.000 750 2.250

3.2.4.38 Profesinio rengimo įstaigų infrastruktūros plėtra. Renovuotas Kelmės skyriaus mokyklos pastatas. 2010 VšĮ Kelmės PRC 730 125 105 500
3.2.4.39 Universalių centrų kaimo vietovėse steigimas Įsteigti universalūs centrai kaimo vietovėse 2013 Pakruojo r. savivaldybės administracija 800 80 180 540

3.2.4.40 Infrastruktūros, reikalingos technologiniam ugdymui "Atžalyno" ir 
Linkuvos gimnazijose, plėtra

Sukurta techninė bazė technologiniam ugdymui "Atžalyno" ir Linkuvos 
gimnazijose

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

800 80 180 540

3.2.4.41 Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas Pakruojo rajono 
bendrojo lavinimo mokyklose

Kompiuterizuotos rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų darbo vietos 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

850 85 191 574

3.2.4.42 Pakruojo rajono kaimo vaikų  pavėžėjimo sistemos tobulinimas Įsigyti nauji automobiliai 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.000 100 225 675

3.2.4.43 Pakruojo "Atžalyno" gimnazijos  pritaikymas judėjimo negalią 
turintiems vaikams 

"Atžalyno" gimnazija pritaikyta judėjimo negalią turintiems vaikams 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

300 30 68 203

3.2.4.44 Rozalimo vaikų darželio sporto salės antstato statyba Rekonstruotas vaikų darželio pastatas 2011 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

555 85 470

3.2.4.45 Klovainių vaikų darželio pastato remontas Suremontuotas vaikų darželio pastatas 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

130 20 110

3.2.4.46 Žeimelio vaikų darželio pastato remontas Suremontuotas vaikų darželio pastatas 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

130 20 110

3.2.4.47 Technologinės bazės kūrimas Radviliškio rajono gimnazijose ir 
kitose bendrojo lavinimo mokyklose.

Sukurta tinkama bazė. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

420 100 320

3.2.4.48 Radviliškio rajono universalių daugiafunkcių centrų kaimo 
vietovėse kūrimas ir plėtra.

Sukurta tinkama veikiančių centrų materialinė bazė, įkurti 2 centrai (Kutiškių 
ir Palonų kaime), tobulinamos centrų veiklos programos.

2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, rajono švietimo įstaigos

 2 353 353 2 000

3.2.4.49 Radviliškio rajono švietimo įstaigų centrų kūrimas ir plėtra. Sukurta tinkama veikiančių centrų materialinė bazė, įkurti 2 nauji centrai, 
tobulinamos centrų veiklos programos.

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, rajono švietimo įstaigos

500 100 400

3.2.4.50 Mokymo bazės atnaujinimas, Informacinių ir komunikacinių 
technologijų (IKT) diegimas  Radviliškio rajono ir miestų 
mokymosi įstaigose.

Atnaujinta mokymo bazė, IKT priemonės: Pavartyčių mokykloje – darželyje, 
Radviliškio Vinco Kudirkos mokykloje, Radviliškio lopšelyje – darželyje 
„Eglutė“, Radviliškio S.Dariaus ir S.Girėno vidurinėje mokykloje, Jaunimo 

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius

500 500
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mokymosi įstaigose. „Eglutė“, Radviliškio S.Dariaus ir S.Girėno vidurinėje mokykloje, Jaunimo 
mokykloje.

3.2.4.51 Švietimo paslaugų kokybės gerinimas rajono ir miestų mokyklose. Renovuotos  mokyklos užtikrinant švietimo paslaugų gerinimą: Radviliškio 
Vinco Kudirkos mokykla, Radviliškio Lizdeikos gimnazija,  Radviliškio 
Vaižganto gimnazija, Radviliškio rajono savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo 
neformaliojo ugdymo centras, Radviliškio S.Dariaus ir S.Girėno vidurinė 
mokykla, Šeduvos lopšelis – darželis,  Pašušvio pagrindinė mokykla, 
Daugėlaičių, Šniūraičių, Miežaičių pradinės mokyklos,  Baisogalos mokykla – 
darželis, Pavartyčių mokykla– darželis.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius

1.500 150 1.350

3.2.4.52 Radviliškio rajono savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo 
neformaliojo ugdymo centro pastato renovacija.

Gerėjanti darbo ir mokymosi sąlygų kokybė. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo 
ugdymo centras

1.000 200 800

3.2.4.53 Radviliškio rajono švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcijų 
investicinių projektų rengimas. 

Parengta rekonstrukcijų dokumentacija. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 

100 100

3.2.4.54 Radviliškio viešosios bibliotekos filialų modernizavimas, 
renovacija ir pritaikymas viešųjų paslaugų plėtrai. 

Suremontuotos 10 kaimo filialų patalpos: Aukštelkų, Kutiškių, Šeduvos 
miesto, Pakalniškių, Sidabravo, Baisogalos, Palonų, Grinkiškio, Šiaulėnų, 
Pociūnėlių.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Radviliškio rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka 

1.000 100 900

3.2.4.55 Šeduvos miesto „Šaulių namų“ renovacija. Gyvenimo kokybės gerėjimas, renovuota salė. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

500 50 450

3.2.4.56 Šiaulių miesto Lieporių vidurinės mokyklos renovacija. Renovuoti pastatai, sutaupyta energija. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

5.000 500 4.500

3.2.4.57 Šiaulių miesto Simono Daukanto vidurinės mokyklos renovacija. Renovuotos patalpos, sutaupyta energija. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

2.585 517 2.068

3.2.4.58 Šiaulių miesto Gegužių vidurinės mokyklos renovacija. Renovuotos patalpos, sutaupyta energija. 2012 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

5.000 500 4.500

3.2.4.59 Zoknių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas Rekonstruotas mokyklos pastatas. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

4.500 500 4.000

3.2.4.60 Šiaulių ,,Didždvario“ gimnazijos pastato renovavimas Rekonstruotas gimnazijos pastatas 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

7.000 1.000 6.000

3.2.4.61 Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos pastato renovavimas. Rekonstruotas gimnazijos pastatas 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

5.500 500 5.000

3.2.4.62 Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinio praktinio mokymo 
centro įkūrimas.

Įkurtas praktinio mokymo centras. 2009 Šiaulių profesinio rengimo centras 7.500 1.125 6.375
centro įkūrimas.
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3.2.4.63 Šiaulių profesinio rengimo centro mokomojo pastato energetikos 
ūkio renovacija. 

Renovuoti pastatai, sutaupyta energija. 2010 Šiaulių profesinio rengimo centras 1.772 266 1.506

3.2.4.64 Šiaulių kolegijos pastato (Tilžės g. 159, Šiauliai) rekonstravimas 
pagerinant jo energetines charakteristikas.

Renovuoti pastatai, sutaupyta energija. 2010 Šiaulių kolegija 2.138 321 1.817

3.2.4.65 Šiaulių kolegijos pastato (Vilniaus g. 137, Šiauliai) 
rekonstravimas.  

Renovuoti pastatai, sutaupyta energija. 2010 Šiaulių kolegija 3.068 460 2.608

3.2.4.66 Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Rekonstruoti Šiaulių miesto lopšeliai-darželiai. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

8.550 1.550 7.000

3.2.4.67 Vaikams ir bendruomenei teikiamų švietimo, kultūros ir socialines 
paslaugų infrastruktūros rajone plėtra (Universalių daugiafunkcinių 
centrų steigimas).

Tyrimas centro atliekamų funkcijų apimties, tikslinių grupių bei vietos 
nustatymui pagal vietos bendruomenės poreikius; sukurta infrastruktūra 
kompleksinei vaikų ir bendruomenės veiklai – Universalus daugiafunkcinis 
centras.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

971 146 825

3.2.4.68 Šiaulių rajono švietimo įstaigų infrastruktūros modernizacija ir (ar) 
plėtra bei švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

Parengtų ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų specialiojo 
ugdymo programų skaičius; apmokyta ikimokyklinio amžiaus specialiųjų 
poreikių vaikų (skaičius); Įsteigtos papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės. 
Modernizuotas Ginkūnų vaikų  lopšelis-darželis, Kužių lopšelis-darželis, 
Daugėlių lopšelis darželis, Kuršėnų lopšelis-darželis "Buratinas", Kuršėnų 
lopšelis-darželis "Eglutė". Pastatytas Aukštelkės pagrindinės mokyklos 
pastatas, Kairių pagrindinės mokyklos priestatas,  Naisių pagrindinės 
mokyklos priestatas- sporto salė. Įsigyta įranga ir sporto inventorius. 
Pastatytas Drąsučių pagrindinės mokyklos priestatas, modernizuotas Raudėnų 
pagrindinės mokyklos pastatas; Daugėlių pagrindinės mokyklos pastatas; 
S.Anglickio pagrindinės mokykla.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

17.058 3.173 12.326 1.559

3.2.4.69 Šiaulių rajono bendrojo lavinimo ir ikimokyklinių švietimo įstaigų 
energetinių sistemų tobulinimas (išorinių atitvarų remontas ir 
rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir 
(arba) rekonstravimas pagerinant jų energetines savybes).

Modernizuota bendrojo lavinimo švietimo įstaigos infrastruktūra – 
rekonstruoti 5 pastatai (Kuršėnų L.Ivinskio gimnazija, Gruzdžių gimnazija, 
Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla, Verbūnų pagrindinės mokyklos ir 
administracijos pastatai (apšiltinti); Modernizuota (pakeisti langai ir lauko 
durys ir (arba) rekonstruotas stogas) ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
infrastruktūra- 3 rekonstruotos įstaigos (Kuršėnų lopšelis-darželis 
,,Nykštukas“, Daugėlių vaikų lopšelis-darželis, Kuršėnų lopšelis-darželis 
,,Buratinas", Kuršėnų lopšelis-darželis "Eglutė").

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

18.581 6.012 820 11.749
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,,Buratinas", Kuršėnų lopšelis-darželis "Eglutė").

3.2.4.70 Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokyklos modernizacija ir plėtra. Modernizuota (remontas ir rekonstrukcija) Kuršėnų meno mokyklos 
infrastruktūra - renovuoti pastatai

2011 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

4.300 900 3.400

3.2.4.71 Šiaulių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) pastato 
rekonstravimas. 

Modernizuotas ir išplėstas PPT pastatas, sukurta moderni darbo aplinka. 2011 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

860 60 800

3.2.4.72 Šiaulių rajono švietimo centro modernizacija ir plėtra. Modernizuotas pastatas, pritaikant jį švietimo centro  reikmėms (Kuršėnai 
Dambrausko g. 15 )

2013 Švietimo centras, Šiaulių rajono 
savivaldybės administracija

350 100 250

3.2.4.73 Šiaulių rajono švietimo įstaigų ugdymo aplinkos modernizacija. Atnaujinta švietimo įstaigų materialinė techninė bazė 2-5 objektuose. 
Modernizuotos bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekos partnerystės sutarties 
dėl dalyvavimo MTP+ projekte pagrindu; Modernizuota bendrojo lavinimo 
mokyklų technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūra.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

920 120 800

3.2.4.74 Šiaulių konservatorijos infrastruktūros ir mokymo bazės 
tobulinimas.

Bus užtikrinama ir geresnė švietimo  paslaugų kokybė muzikinių gebėjimų 
turintiems vaikams. 

2013 Šiaulių konservatorija 7.500 1.125 6.375

3.2.4.75 Šiaulių universiteto gimnazijos infrastruktūros ir mokymo bazės 
tobulinimas.

Bus užtikrinama prieinamesnė ir geresnė švietimo  paslaugų kokybė 
mokiniams.

2013 ŠU gimnazija 5.000 750 4.250

3.2.4.76 Šiaulių konservatorijoje dirbančių spec. pedagogų, socialinių 
pedagogų,  psichologų, logopedų, darbo aplinkos modernizavimas.

Bus sudarytos sąlygos sėkmingesniam vaikų ugdymui, teikiamos 
kokybiškesnės įvairios  pagalbos vaikams.

2013 Šiaulių konservatorija 300 45 255

3.2.4.77 Baisogalos gimnazijos pastato, Mokyklos g. 25 A. Baisogaloje 
Radviliškio r. sav., rekonstravimas

Renovuota  Baisogalos gimnazija užtikrinant švietimo paslaugų gerinimą 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Švietimo skyrius

3.000 750 2.250

3.2.4.78 Medelyno progimnazijos pastato remontas Remontuotas objektas 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

669 100,35 568,65

211.641 28.224 61.645 122.124 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iš viso:

3.2.5 uždavinys. Investuoti į ikimokyklinio ugdymo ir vaikų specialių poreikių švietimo įstaigų  infrastruktūrą ir paslaugų plėtrą

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

1 2 3 4 5 6 7 8 9Nr.

55



3.2.5.1 Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas. Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

245 245

3.2.5.2 Pritaikymas prie asmenų, turinčių specialiuosius  poreikius, 
nuotolinio mokymo sistemos plėtra. 

Modernių mokymo formų kūrimas diegiant naujas mokymo technologijas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.350 270 1.080

3.2.5.3 Papilės vaikų lopšelio–darželio „Kregždutė“ rekonstravimas. Papilės vaikų lopšelio–darželio „Kregždutė“ rekonstravimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

3.300 3.300

3.2.5.4 Akmenės vaikų lopšelio–darželio „Gintarėlis” rekonstravimas. Akmenės vaikų lopšelio–darželio „Gintarėlis” rekonstravimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

3.150 84 3.066

3.2.5.5 Ventos vaikų lopšelio–darželio „Berželis“ rekonstravimas. Ventos vaikų lopšelio–darželio „Berželis“ rekonstravimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

3.000 342 2.658

3.2.5.6 Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas. Akmenės rajono ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

3.000 450 2.550

3.2.5.7 Naujosios Akmenės mokyklos-darželio "Atžalynas" pastato 
modernizavimas ir ugdomosios aplinkos atnaujinimas. 

Modernizuotas Naujosios Akmenės mokyklos -darželio "Atžalynas" pastatas, 
atnaujinta ugdomoji aplinka.

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.000 705 2.295

3.2.5.8 Akmenės rajono ugdymo įstaigų ugdomosios aplinkos 
atnaujinimas.

Atnaujinti Akmenės rajono ugdymo įstaigų ugdomąją aplinką, parenkant 
priemones ugdomajai aplinkai atnaujinti, aprūpinti kompiuterine ir 
programine įranga. 

2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.000 150 850

3.2.5.9 Naujosios Akmenės mokyklos-darželio "Buratinas" 
modernizavimas.

Atnaujintos ir modernizuotos patalpos. 2010 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.468 220 1.248

3.2.5.10 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtra Joniškio rajone. Įkurtos ikimokyklinės įstaigos. 2013 Joniškio rajono savivaldybė 2.000 300 1.700
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3.2.5.11 Šilumos trasos iki Skaistgirio vaikų darželio tiesimas. Nutiesta šiluminė trasa. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

200 200

3.2.5.12 Joniškio vaikų lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas. Užtikrinta geresnė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir 
prieinamumas Joniškio rajone. 

2012 Joniškio rajono savivaldybė 373 56 317

3.2.5.13 Joniškio vaikų lopšelio - darželio „Saulutė“ modernizavimas. Užtikrinta geresnė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir 
prieinamumas Joniškio rajone. Atnaujinta Joniškio lopšelio-darželio 
„Saulutė“.

2010 Joniškio rajono savivaldybė 397 60 338

3.2.5.14 Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ modernizavimas. Užtikrinta geresnė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir 
prieinamumas Joniškio rajone. 

2010 Joniškio rajono savivaldybė 350 52 297

3.2.5.15 Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio - darželio „Vyšniukas“ 
modernizavimas.

Užtikrinta geresnė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir 
prieinamumas Joniškio rajone. 

2012 Joniškio rajono savivaldybė 376 56 320

3.2.5.16 Skaisgirio vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
modernizavimas.

Užtikrinta  geresnė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir 
prieinamumas.

2013 Joniškio rajono savivaldybė 340 51 289

3.2.5.17 Šedbarų vaikų darželio renovacija (ES) Renovuotas Šedbarų vaikų darželis 2009 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

395 68 57

3.2.5.18 Kelmės rajono Tytuvėnų lopšelio-darželio rekonstrukcija. Rekonstruotas Kelmės rajono Tytuvėnų lopšelis-darželis. 2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, Švietimo skyrius

1.400 400 1.000

3.2.5.19 Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų l/d patalpų ir įrangos atnaujinimas. Atnaujintos Tytuvėnų l/d patalpos ir įranga. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija, Švietimo skyrius

1.467 220 1.247

3.2.5.20 Kelmės rajono Specialiosios mokyklos pastatų rekonstrukcija. Suremontuota mokykla. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

3.000 750 2.250

3.2.5.21 Kelmės rajono darželių - mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų 
materialinės bazės atnaujinimas.

Atnaujinti baldai, žaidimų ir sporto inventorius. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.467 75 220 1.247

3.2.5.22 Pakruojo "Atžalyno" gimnazijos pritaikymas judėjimo negalią 
turintiems vaikams. 

"Atžalyno" gimnazija pritaikyta judėjimo negalią turintiems vaikams. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

300 30 68 203

3.2.5.23 Parama plėtojant modernias mokymo formas bei diegiant naujas 
mokymo technologijas (pritaikymas prie asmenų, turinčių 
specialiuosius  poreikius, nuotolinio mokymo sistemos plėtra ir t.t.) 
švietimo institucijose.

Sukurta techninė bazė technologiniam ugdymui "Atžalyno" ir Linkuvos 
gimnazijose.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

800 80 180 540

3.2.5.24 Vaikų, turinčių specialiuosius poreikius, ugdymo modernizavimas 
Pakruojo rajone.

Įrengtas metodinis kabinetas vaikams, turintiems didelius regėjimo, klausos ir 
komunikacijos sutrikimus; įsigyta įranga ir priemonės.

2013 Pakruojo pedagoginė psichologinė 
tarnyba

250 25 56 169

3.2.5.25 Šiaulių specialiojo ugdymo centro pastato rekonstravimas Rekonstruotas pastatas, efektyviai naudojama energija. 2011 Šiaulių miesto savivaldybė 1.500 200 1.300

3.2.5.26 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės 
gerinimas Šiaulių mieste (ES).

Pagerinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybė, 
modernizuotas Šiaulių miesto lopšelis-darželis „Sigutė“. 

2010-2011 Šiaulių miesto savivaldybė 1.467 220 1.247
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gerinimas Šiaulių mieste (ES). modernizuotas Šiaulių miesto lopšelis-darželis „Sigutė“. 

3.2.5.27 Ikimokyklinės ugdymo įstaigos Šiaulių rajono Daugėlių lopšelio – 
darželio pastato ir įrangos atnaujinimas.

Užtikrintos prieinamos ir aukštos kokybės Daugėlių lopšelio-darželio 
teikiamos švietimo paslaugos. 

Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

1.467 220 1.247

3.2.5.28 Kelmės darželio-mokyklos "Ąžuoliukas" patalpų ir įrangos 
atnaujinimas

Vidaus remonto darbai, įrangos atnaujinimas (kompiuterinė įranga, baldai ir 
t.t.)

2012-2014 Kelmės darželis-mokykla "Ąžuoliukas" 700 105 595

3.2.5.29 Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas Modernizuotas Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ 2013-2014 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.461 219 1.242

37.224 4.472 1.660 32.896 0

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.6.1 Kompiuterizavimas, prisijungimo prie tarptautinių duomenų bazių 

plėtojimas.
Informacinis raštingumas, skaitytojo prieinamumas prie tarptautinių duomenų 
bazių, padidės leidinių fondai.

2010 Akmenės rajono savivaldybės Viešoji 
biblioteka

50 50

3.2.6.2 Bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimas IT įranga, gamtos bei 
technologijų mokslų mokymo priemonėmis, kitomis mokymuisi 
skirtomis priemonėmis.

Mokyklos aprūpintos IT įranga, mokymo priemonėmis. 2010 Joniškio rajono savivaldybės  
administracija

1.000 250 750

3.2.6.3 Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas bendrojo lavinimo 
mokyklose.

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

850 85 191 574

3.2.6.4 Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos filialus aprūpinti 
technine informacine  įranga.

Įsigyta techninė įranga. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, Viešoji biblioteka, 
Kultūros ministerija

280 280

3.2.6.5 Elektronines sveikatos paslaugų plėtra Psichikos sveikatos pacientų stebėjimo VšĮ  Šiaulių apskr. psichiatrijos 
ligoninėje informacinės sistemos sukūrimas.

2011 VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos 
ligoninė

556 55 501

3.2.6.6 Ligoninės  informacinės sistemos sukūrimas. Kompiuterizuota 10 veiklos procesų. 2010 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė 6.000 1.000 5.000
3.2.6.7 Skubios pagalbos teikimo administravimo informacinė sistema. Sujungta 14 ligoninių priėmimo skyrių ir GMP į bendrą sistemą. 2013 VšĮ Šiaulių apskr. ligoninė su partneriais 

– kitomis apskrities gydymo įstaigomis
1.500 800 700

Iš viso:

3.2.6 uždavinys. Diegti informacines technologijas

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

– kitomis apskrities gydymo įstaigomis
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3.2.6.8 Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų stebėjimo informacinės 
sistemos įdiegimas.

400 specialistų ir šeimos gydytojų sujungimas į sistemą. 2012 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė su 
partneriais – kitomis apskrities gydymo 
įstaigomis

1.200 1.200

3.2.6.9 Laboratorinių tyrimų administravimo tarp skirtingų apskrities 
įstaigų informacinė sistema.

25 gydymo įstaigos sujungtos į sistemą. 2009 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė su 
partneriais – kitomis apskrities gydymo 
įstaigomis

850 850

3.2.6.10 Kokybiškos informacijos pateikimo gyventojams informacinė 
sistema.

Informacinio centro įsteigimas bei internetinio tinklalapio sukūrimas ir 
palaikymas.

2009 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė su 
partneriais – kitomis apskrities gydymo 
įstaigomis

1.500 500 1.000

3.2.6.11 Gydytojų tobulinimosi sistema. Sveikatos priežiūros specialistų, besitobulinančių pagal nuotolinių studijų 
programą per metus, skaičius – 25. 

2010 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė su 
partneriais – kitomis apskrities gydymo 
įstaigomis ir Kauno medicinos 
universiteto nuotolinių studijų centru

3.000 500 2.500

3.2.6.12 Regiono kurčiųjų bendruomenės integracijos didinimas diegiant 
elektronines gestų kalbos vertimo paslaugas.

Įdiegta daugiau kaip 50 proc. darbo vietų. 2010 Šiaulių apskrities gestų KVC 200 40 160

3.2.6.13 Pacientų archyvavimo-komunikavimo sistemos (PACS) sukūrimas Sistemos sukūrimas. 2011 VšĮ Šiaulių apskrities tuberkuliozės ir 
plaučių ligoninė

976 30 946

3.2.6.14 Baigti vieningos informacinės  sistemos socialinių paslaugų 
skyriuje ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose kūrimą.

Sukurta duomenų bazė. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

50 50

18.012 2.750 1.931 13.331 0

3.3.1  uždavinys. Plėsti ir renovuoti vandentvarkos sistemas ir statyti naujus valymo įrenginius

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.1.1 Menčių kaimo naujų valymo įrengimų statyba. Pastatyti nauji valymo įrengimai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
300 30 270

3.3.1.2 Sablauskių kaimo kanalizacijos ir vandentiekio tinklų praplėtimas. Įrengti kanalizacijos ir vandentiekio tinklai. Pastatyti nauji valymo įrengimai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

5.638 560 5.078

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:

Nr.
Priemonės Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

3.3 tikslas. Darnus vystymasis ir aplinka
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administracija
3.3.1.3 Žerkščių kaimo kanalizacijos ir vandentiekio tinklų įrengimas. Įrengti kanalizacijos ir vandentiekio tinklai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
4.900 500 4.400

3.3.1.4 Gailaičių kaimo kanalizacijos, vandentiekio tinklų įrengimas, 
naujų valymo įrengimų statyba.

Įrengti kanalizacijos ir vandentiekio tinklai. Pastatyti nauji valymo įrengimai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.800 450 1.350

3.3.1.5 Eglesių kaimo kanalizacijos tinklų įrengimas, naujų valymo 
įrengimų statyba.

Įrengti kanalizacijos tinklai. Pastatyti nauji valymo įrengimai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.800 450 1.350

3.3.1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Akmenės rajone. Išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija / UAB "Akmenės 
vandenys"

41.204 2.170 955 38.079

3.3.1.7 Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano parengimas.

Parengtas dokumentas vandentvarkos sistemos plėtrai. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

100 100

3.3.1.8 Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Joniškio rajono 
gyvenvietėse.

Įrengti nuotekų tinklai, rekonstruoti ir praplėsti vandentiekio tinklai kaimo 
vietovėse.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

20.000 3.000 17.000

3.3.1.9 Nugeležinimo įrenginių statyba. Pastatyti nugeležinimo įrenginiai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.200 2.100 2.100

3.3.1.10 Vandentvarkos objektų įsigijimas (gręžiniai, vandens bokštai, 
vandentiekio ir nuotekų trasos).

Įsigyta vandentvarkos objektų. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

400 400

3.3.1.11 Miestų ir gyvenviečių drenažo statinių rekonstrukcija. Atlikta drenažo statinių rekonstrukcija. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.000 1.000

3.3.1.12 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
Joniškio rajone.

Rekonstruoti ir nutiesti nauji vandentiekio bei nuotekų tinklai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, Aplinkos ministerija

26.400 5.280 2.223 18.897

3.3.1.13 Žemės ūkio vandentvarkos inžinerinių statinių rekonstrukcija 
Joniškio rajono savivaldybėje.

Atlikta melioracijos statinių rekonstrukcija (grioviai, pralaidos tiltai, žiotys) 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija Žemės ūkio ministerija

3.100 310 2.790

3.3.1.14 Joniškio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (Ventos - 
Lielupės baseino projektas).

Rekonstruoti  nuotekų valymo įrenginiai. 2009 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

10.440 10.440

3.3.1.15 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Joniškyje I eilė (Ventos - 
Lielupės baseino projektas).

Vandentiekio ir nuotekų tinklų  plėtra. 2009 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

9.447 9.447

3.3.1.16 Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų magistralinio tinklo 
rekonstrukcija (Ventos - Lielupės baseino projektas).

Rekonstruotas Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų magistralinis tinklas. 2009 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.573 4.573

3.3.1.17 Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Joniškio rajono 
gyvenvietėse.

Įrengti nuotekų tinklai, rekonstruoti ir praplėsti vandentiekio tinklai kaimo 
vietovėse.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

20.000 3.000 17.000

3.3.1.18 Nugeležinimo įrenginių statyba. Pastatyti nugeležinimo įrenginiai. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

4.200 2.100 2.100

3.3.1.19 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
Žagarėje.

Nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, pastatyti nauji nuotekų valymo 
įrenginiai.

2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija, LR Aplinkos apsaugos 
ministerija

22.051 2.083 2.102 17.866

ministerija
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3.3.1.20 Joniškio rajono kaimiškųjų gyvenviečių buitinės kanalizacijos ir 
vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir išplėtimas, nugeležinimo 
stočių, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

21.819 3.273 18.546

3.3.1.21 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas 
ir plėtra Kelmės rajone.

Renovuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Kelmėje ir 
Tytuvėnuose.

2013 UAB ,,Kelmės vanduo" 19.900 1.740 1.912 16.248

3.3.1.22 Kelmės r. gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų, valymo 
įrenginių statyba, modernizavimas su gatvių ir šaligatvių dangų 
atstatymu: 1. Verpena, Griniai, Užventis. 

Įrengti nuotekų tinklai, vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų valymo 
įrenginiai.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

25.000 2.500 22.500

3.3.1.23 Kelmės miesto Atgimimo, Lauko, Saulėtekio bei V. Putvinskio 
gatvių kvartalo vandentvarkos tinklų įrengimas.

Įrengta 5,1 km vandentiekio ir 5,1 km nuotekų tinklų. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.607 691 3.916

3.3.1.24 Ievų, Sporto, Nepriklausomybės g. kvartalų vandentvarkos 
inžinerinių tinklų įrengimas.

Įrengta: 2,5 km vandentiekio trasų; 2,5 km kanalizacijos tinklų; 2,5 km lietaus 
kanalizacijos trasų.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.785 478 4.307

3.3.1.25 Kooperacijos, Žvejų, Elektrinės, Gluosnių, Laisvės, Pušyno, 
Parko, Serbentų g. kvartalų vandentvarkos inžineriniu tinklu 
įrengimas.

Įrengta: 3,5 km vandentiekio trasų; 3,5 km kanalizacijos tinklų; 3,5 km lietaus 
kanalizacijos trasų.

2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.500 675 3.825

3.3.1.26 Pakruojo rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra 
Mažeikonių kaime.

Išplėsta ir renovuota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

3.300 330 743 2.228

3.3.1.27 Pakruojo rajono tiekimo ir nuotekų sistemos rekonstrukcija bei 
plėtra Šukionių kaime.

Išplėsta ir renovuota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.600 260 585 1.755

3.3.1.28 Pakruojo rajono tiekimo ir nuotekų sistemos rekonstrukcija bei 
plėtra Guostagalio kaime.

Išplėsta ir renovuota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

3.750 375 842 2.532

3.3.1.29 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos. 
rekonstrukcija bei plėtra Linksmučių kaime.

Išplėsta vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.200 220 495 1.485

3.3.1.30 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos. 
rekonstrukcija bei plėtra Petrašiūnų gyvenvietėje.

Išplėsta vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.300 130 293 878

3.3.1.31 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Pakruojo rajono Pašvitinio  Pamūšio 
kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.700 270 608 1.823

3.3.1.32 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Lygumų miestelyje.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

6.000 600 1.350 4.050

3.3.1.33 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Balsių kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.34 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Plaučiškių gyvenvietėje.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080
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rekonstrukcija bei plėtra Plaučiškių gyvenvietėje. administracija
3.3.1.35 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 

rekonstrukcija bei plėtra Pakruojo rajono Pašvitinio miestelyje.
Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 

administracija
3.700 370 833 2.498

3.3.1.36 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Žvirblonių gyvenvietėje.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.37 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Degučių gyvenvietėje.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.38 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Draudelių kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.39 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Mikniūnų   kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.40 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Grikpėdžių  kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.41 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Degesių   kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.42 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Pakruojo rajono Pamūšio kaime 
(Klovainių seniūnija).

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.43 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Sosdvario  kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.44 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Gedučių kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.600 160 360 1.080

3.3.1.45 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Linkavičių  kaime.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.200 220 495 1.485

3.3.1.46 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Pakruojo rajono Stačiūnų gyvenvietėje.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

3.100 310 698 2.093

3.3.1.47 Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija bei plėtra Pakruojo r. Bardiškių ir Diržių k.

Išplėsta ir rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.200 220 495 1.485
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3.3.1.48 Vandenvalos, geriamojo vandens  sistemų įrengimas, 
modernizavimas ir plėtra pagal Nemuno vidurupio baseino ir 
rajono vandentvarkos objektų statybos ir renovavimo programos 
etapus: Grinkiškyje, Linkaičiuose, Pociūnėliuose, Radviliškyje 
Marcinkevičiaus, Eibariškių, Maironio, gatvėse, Šeduvoje, 
Baisogaloje, Pociūnuose, Daugėlaičiuose, Skėmiuose, Pašakiuose, 
Karčemose, Kutiškiuose, Aukštelkuose, Gražionyse, 
Pavartyčiuose, Pakiršinyje, Šaukote, Šiaulėnuose, Alksniupiuose, 
Sidabrave.

Įrengtos naujos, renovuotos  ir modernizuotos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo bei valymo sistemos.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės  
administracija; Viešasis vandens tiekėjas

20.000 4.000 14.000 2.000
3.3.1.49 Radviliškio rajono švietimo įstaigų pastatų vandentiekio ir nuotekų 

vidaus tinklų renovavimas. 
Renovuoti švietimo įstaigų vidaus nuotekų ir vandentiekio tinklai. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija 5.000 500 4.500
3.3.1.50 Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija. Rekonstruoti Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginiai. 2010 Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Radviliškio 
vanduo“ 2.000 200 1.400 400

3.3.1.51 Vandentiekio,  nuotekų, melioracijos sistemų kaimiškose vietovėse 
išplėtimas, renovacija ir modernizavimas

Išplėstos, renovuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos: Šiaulėnų seniūnijoje, 
Šeduvos miesto seniūnijoje, Pakalniškių seniūnijoje, Radviliškio seniūnijoje, 
Sidabravo seniūnijoje, Baisogalos seniūnijoje, Skėmių seniūnijoje, Aukštelkų 
seniūnijoje, Grinkiškio seniūnijoje

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Seniūnijos

5.000 150 4.850
3.3.1.52 Radviliškio rajono savivaldybės vandentvarkos specialusis planas Paruoštas vandentvarkos specialusis planas 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija 600 90 510
3.3.1.53 Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių, Vėriškių, Kalnelio 

Gražionių, Daugėlaičių ir Kairėnėlių kaimų geriamo vandens 
gerinimo (geležies šalinimo) sistemų įrengimas

Įrengtos geriamojo vandens gerinimo sistemos 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

863 173

691

3.3.1.54 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
Radviliškio rajone

Išplėsta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Radviliškio 
rajone.

UAB "Radviliškio vanduo" 3.444 363 3.081, 3

3.3.1.55 Gyvenamuosius rajonus prijungti prie miesto tinklų. Paruoštas vandentvarkos specialusis planas. 2013 UAB „Šiaulių vandenys“ 14.600 1.460 13.140
3.3.1.56 Renovuoti vandentiekio tinklus. Prie miesto tinklų prijungti gyvenamieji rajonai. 2013 UAB „Šiaulių vandenys“ 16.800 1.680 15.120
3.3.1.57 Renovuotos trečio pakėlimo stotys. Renovuotų vandentiekio tinklų ilgis. 2010 UAB „Šiaulių vandenys“ 1.200 120 1.080
3.3.1.58 Kompiuterizuoti miesto vandentiekio tinklų nutekėjimo paieškos 

sistemą.
Renovuotos 8 trečio pakėlimo stotys. 2010 UAB „Šiaulių vandenys“ 2.000 200 1.800

3.3.1.59 Įrengti nugeležinimo įrenginius Lepšių vandenvietėje ir 
rekonstruoti nugeležinimo įrenginius Bubių vandenvietėje.

Kompiuterizuota vandentiekio tinklų nutekėjimo paieškos sistema. 2010 UAB „Šiaulių vandenys“ 5.000 500 4.500

3.3.1.60 Parengti galimybių studiją dėl  alternatyvių vandens tiekimo 
sistemų atskiriems, nedideliems ir nutolusiems gyvenamiesiems 

Įrengti nugeležinimo įrenginiai. 2009 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, UAB „Šiaulių vandenys“

250 250
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sistemų atskiriems, nedideliems ir nutolusiems gyvenamiesiems 
rajonams prijungti prie Šiaulių miesto vandentiekio tinklų.

administracija, UAB „Šiaulių vandenys“

3.3.1.61 Atlikti Šiaulių miesto vandens tiekimo analizę bei parengti 
strategiją.

Parengta galimybių studija ir teritorijų planavimo dokumentai. 2008 UAB „Šiaulių vandenys“, Šiaulių miesto 
savivaldybės administracija

250 250

3.3.1.62 Mažų kaimų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų 
tobulinimas ir plėtra

Rekonstruotos, išplėstos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos, 
įrengti/rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

18.000 1.800 2.700 13.500

3.3.1.63 Šiaulių rajono ir Šiaulių aglomeracijų vandentiekio ir nuotekų 
tinklų plėtra, nuotekų valyklos ir vandens ruošimo, įrenginių 
rekonstrukcija

Įgyvendinta Šiaulių r. ir Šiaulių aglomeracijų vandentiekio ir nuotekų tinklų 
plėtra,  nuotekų valyklų ir vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija, Vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo paslaugų teikimo 
įmonės

93.021 6.322 86.699

3.3.1.64 Šiaulių rajono vandenvalos ir vandentiekio tinklų (inžinerinės 
infrastruktūros) plėtra

Parengtas vandentvarkos surinkimo sistemų plėtros ir finansinis planas. 
Rekonstruotos ir išplėstos Sauginių, Pakumulšių, Varputėnų, Žadžiūnų kaimų 
kaimo vandentvarkos sistemos. Įrengti Kuršėnų miesto lietaus kanalizacijos 
tinklai. Rekonstruoti  Šiaulių rajone esantys nuotekų valymo įrenginiai. Įrengti 
vandenviečių geriamo vandens gerinimo įrenginiai.  Rekonstruoti ir išplėtoti 
Šiaulių rajono vandenvalos ir vandentiekio tinklai.

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija; Vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo paslaugų teikimo 
įmonės 

29.765 2.678 27.087

3.3.1.65 Šiaulių rajono ūkio objektų (rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir 
kaimų gatvės, bešeimininkiai arteziniai gręžiniai, vandentiekio ir 
nuotekų tinklai) inventorizacija ir (ar) konservacija ir 
tamponavimas

Inventorizuotos Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvės. 
Inventorizuoti bešeimininkiai arteziniai gręžiniai , vandentiekio ir nuotekų 
tinklai 

2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

1.008 708 300

3.3.1.66 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas 
ir plėtra Šiaulių rajone (Kairiai, Vijoliai, Kuršėnai)

Renovuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, realizuota 
plėtra Šiaulių rajone (Kairiai, Vijoliai, Kuršėnai)

UAB "Kuršėnų vandenys" 21.679 2.282 19.397

3.3.1.67 Vandens kokybės gerinimas mažose Vircavos (LV) ir Sauginių 
(LT) gyvenvietėse

Įgyvendinti vandens sistemų Sauginių (LT) ir Vircavos (LV) gyvenviečių 
rekonstrukcijos statybos darbai. Pagerinti Sauginių ir Vircavos gyventojų 
gyvenimo sąlygas.

2010 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

3.971 596 3.375

3.3.1.68 Drenažo sistemų įrengimas ir atnaujinimas Radviliškio rajono 
savivaldybės gyvenvietėse 

Nutiesta tinklų, km; atnaujinta tinklų, km; gyvenviečių, kuriose atnaujinti ir 
nutiesti tinklai, skaičius.

2012 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

571,0 99,1 471,9

557.835 55.631 28.330 468.392 2.400Iš viso:
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Pasiekimo indikatorius

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.2.1 Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas Akmenės rajone Akmenės dumblo apdorojimo įrenginių statyba 2013 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Akmenės 
vandenys“

4.717 472 447 3.798

3.3.2.2 Miestų ir gyvenviečių drenažo statinių rekonstrukcija. Įrengti 58 ha plote 6.287 km uždaro drenažo tinklas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.045 209 318 518

3.3.2.3 Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnija Pagryžuvio 
gyvenvietės bendro naudojimo sausinimo sistemų renovacija.

Įrengta 10 km lietaus kanalizacijos tinklų. 2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

1.045 209 318 518

3.3.2.4 Kelmės miesto lietaus kanalizacijos tinklų sutvarkymas. Rekonstruoti 19 km magistralinių melioracijos griovių, 30 vnt. pralaidų. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

3.300 495 2.805

3.3.2.5 Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Junkilų kadastrinės vietovės 
melioracijos griovių ir jų statinių rekonstrukcija.

Išplėsta ir rekonstruota lietaus  nuotekų sistema. 2010 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

680 68 228 383

3.3.2.6 Radviliškio, Šeduvos miestų, Baisogalos mstl. lietaus nuotekų 
tvarkymo sistemų plėtimas, rekonstrukcija. 

Rekonstruoti esančius Šeduvos m. nuotekų valymo įrengimus 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, UAB "Radviliškio 
vanduo"

4.420 720 700 3.000

3.3.2.7 Nemuno vidurupio baseino investicinės programos I etapas 
Radviliškio rajono savivaldybėje, Radviliškio rajono savivaldybės 
Šeduvos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija. 

Nuotekų surinkimo sistema. 2009 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, UAB „Radviliškio 
vanduo“

7.345 1.469 5.876

3.3.2.8 Gamybinės ir lietaus kanalizacijos įrengimas depo teritorijoje. Išplėstos, renovuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos: Šiaulėnų, Šeduvos 
miesto, Pakalniškių, Radviliškio, Sidabravo, Baisogalos,  Grinkiškio, 
Aukštelkų, Skėmių, Šaukoto, Tyrulių seniūnijose

2013 AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio 
prekinių vagonų depas, Radviliškio 
rajono savivaldybės administracija

5.000 100 4.250 650

3.3.2.9 Melioracijos sistemų, hidrotechninių statinių  kaimiškose vietovėse 
išplėtimas, renovacija ir atnaujinimas.

Išplėstos ir rekonstruotos lietaus  nuotekų sistemos 120 ha plote 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, Seniūnijos, Kaimo 

4.400 400 800 3.200

Priemonės
Pasiekimo 

laikas Atsakinga institucija
Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Nr.

3.3.2 uždavinys. Modernizuoti nuotekų tvarkymo sistemas ir tvarkyti lietaus kanalizacijos ir sausinimo tinklus
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išplėtimas, renovacija ir atnaujinimas. administracija, Seniūnijos, Kaimo 
bendruomenės

3.3.2.10 Radviliškio rajono savivaldybės Aukštelkų, Kutiškių, Šniūraičių, 
Šiaulėnų, Šaukoto, Alksniupių, Sidabravo, Raudondvario, 
Pakalniškių, Pakiršinio, Gražionių, Aukštelkų  gyvenviečių lietaus 
nuotekų tvarkymo sistemų plėtimas, rekonstrukcija. 

Išplėsta ir rekonstruota lietaus nuotekų sistema Radviliškyje, Šeduvoje, 
Baisogaloje.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija, seniūnijos, Kaimo 
bendruomenės

13.200 1.200 2.000 10.000

3.3.2.11 Paviršinių  nuotekų tvarkymo sistemų plėtra, rekonstrukcija ir 
statyba, jų atjungimas nuo buitinių nuotekų tvarkymo tinklų. 

Nuotekų surinkimo sistema. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

500 50 450

3.3.2.12 Vystyti nuotekų tinklus esamuose (Kalniuko, Pabalių, Medelyno)  
ir naujai projektuojamuose gyvenamuosiuose bei pramoniniuose 
rajonuose.

Įrengtų nuotekų tinklų ilgis, km. 2013 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija, UAB „Šiaulių vandenys“

26.100 2.610 23.490

3.3.2.13 Modernizuoti esamas persiurbimo stotis, optimizuoti jų kiekį. Modernizuotų stočių skaičius. 2011 Šiaulių miesto  savivaldybės 
administracija, UAB „Šiaulių vandenys“.

6.040 604 5.436

3.3.2.14 Atnaujinti esamus magistralinius kolektorius, pagrindines bei 
slėgio linijas.

Atnaujintų kolektorių ir linijų skaičius. 2013 Šiaulių miesto  savivaldybės 
administracija, UAB „Šiaulių vandenys“.

7.060 706 6.354

3.3.2.15 Prijungti aplinkines gyvenvietes prie Šiaulių miesto nuotekų 
sistemos.

Prijungtų gyvenviečių skaičius ir tinklų ilgis. 2013 Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių 
administracijos

6.620 662 5.958

3.3.2.16 Pertvarkyti nuotekų valymo įrenginių Aukštrakiuose valymo procesą 
pagal bendrą azoto ir fosforo[1] kiekį.

Modernizuoti nuotekų valymo įrenginiai. 2008 UAB „Šiaulių vandenys“ 2.000 200 1.800

3.3.2.17 Sutvarkyti esamo dumblo sandėliavimo aikšteles. Sutvarkytų aikštelių skaičius; taršos sumažėjimas. 2012 Šiaulių miesto  savivaldybės 
administracija, UAB „Šiaulių vandenys“.

5.000 500 4.500

3.3.2.18 Pastatyti dumblo apdirbimo cechą su energijos išgavimu, 
tolimesniu dumblo apdorojimu ir galutiniu sutvarkymu.

Veikiantis dumblo apdirbimo cechas. 2010 Šiaulių miesto  savivaldybės 
administracija, UAB „Šiaulių vandenys“.

23.000 2.300 20.700

3.3.2.19 Sutvarkyti pramoninių rajonų teritorijų lietaus surinkimą, valymą ir 
panaudojimą.

Įrengtos lietaus surinkimo sistemos. 2013 Šiaulių miesto  savivaldybės 
administracija, UAB „Šiaulių vandenys“.

1.800 180 1.620

3.3.2.20 Rezervuoti vietas perspektyviniams lietaus nuotekų valymo 
įrenginiams ir juos pastatyti.   

Rezervuotų sklypų skaičius; pastatytų valymo įrenginių skaičius; išvaloma 
lietaus nuotekų.

2013 Šiaulių miesto  savivaldybės 
administracija, UAB „Šiaulių vandenys“.

8.000 800 7.200
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3.3.2.21 Plėsti ir renovuoti lietaus nuotekų tinklus. Sumažintas neigiamas poveikis Lielupės upių baseino upėms gerinant 
vandentvarkos paslaugų tiekimą Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos rajonų mažose 
gyvenvietėse.
Pagerintos Šiaulių rajono, Joniškio rajono ir Jelgavos rajono savivaldybių 
darbuotojų žinios ir kompetencijos vandentvarkos srityje. 

2013 UAB „Šiaulių vandenys“ 15.360 1.540 13.820

3.3.2.22 Vandentvarkos paslaugų gerinimas mažose gyvenvietėse Šiaulių, 
Joniškio ir Jelgavos rajonuose

Geresnės vandentiekos paslaugos 2007 Šiaulių rajono savivaldybė 1.366, 0 34 1.025

146.631 14.025 11.014 122.651 0

3.3.3 uždavinys. Didinti energijos vartojimo efektyvumą renovuojant viešosios paskirties pastatų energetines sistemas

Pasiekimo indikatorius

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.3.1 Kruopių vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas. Atnaujintas mokyklos pastatas, padidintas pastato energetinis efektyvumas. 2011 Akmenės rajono savivaldybės 

administracija
1.610 241 1.368

3.3.3.2 Akmenės rajono Ventos gimnazijos valgyklos statyba. Valgyklos pastato statyba ir įrengimas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

2.010 402 1.608

3.3.3.3 Akmenės rajono  Ventos gimnazijos pastato rekonstrukcija. Rekonstruotas pastatas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.691 498 1.193

3.3.3.4 Naujosios Akmenės muzikos mokyklos perkėlimas ir pastato 
rekonstrukcija.

Rekonstruotas pastatas. 2013 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

4.362 4.362

3.3.3.5 Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastaro 
rekonstrukcija.

Parengta dokumentacija, atlikta pastatų rekonstrukcija. 2010 Akmenės rajono savivaldybės 
administracija

1.000 1.000

3.3.3.6 Viešosios paskirties pastatų, esančių Joniškio rajono savivaldybėje, 
ir jų energetikos sistemų modernizavimas ir rekonstravimas, 
pagerinant jų energetines charakteristikas.

Atlikta pastatų rekonstrukcija, padidės energijos naudojimo efektyvumas. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

6.600 1.000 5.600

3.3.3.7 Savivaldybės administracinio pastato rekonstrukcija. Atlikta Joniškio rajono savivaldybės administracinio pastato rekonstrukcija. 2010 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

634 95 539

3.3.3.8 Patalpų pritaikymas Joniškio seniūnijai. Pritaikytos patalpos. 2013 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

1.500 1.500

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Iš viso:

Nr.
Priemonės

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt
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administracija
3.3.3.9 Ligoninės šiluminių trasų rekonstrukcija. Apšiltinta mokykla 470 kv. m sienų ir pakeista 1 731 kv. m langų. 2008 Joniškio rajono savivaldybės 

administracija,  VšĮ Joniškio ligoninė
400 200 200

3.3.3.10 Kelmės rajono Vaiguvos vidurinės mokyklos rekonstravimas 
pagerinant energetines charakteristikas.

Apšiltinta 2 550 kv. m sienų ir pakeista 800 kv. m langų. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.500 625 1.875

3.3.3.11 Kelmės r. ikimokyklinių įstaigų (d/m. „Ąžuoliukas“, 
„Kūlverstukas“) renovavimas pagerinant energetines 
charakteristikas.

Apšiltinta mokykla 400 kv. m. sienų ir pakeista 1500 kv.m. langų. 2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.500 375 2.125

3.3.3.12 Kelmės rajono Pagryžuvio pagrindinės mokyklos rekonstravimas         
pagerinant         energetines charakteristikas.

Renovuotas pastatas. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

2.000 500 1.500

3.3.3.13 Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos 
pastatų renovacija.

Atremontuoti pastatai, atnaujinta įranga. 2013 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.000 1.000 3.000

3.3.3.14 Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastatų rekonstrukcija. Sumažintos energijos suvartojimo sąnaudos Kelmės rajono Kražių gimnazijos 
pastate ir sukurta moderni, reikalavimus atitinkančią mokymosi ir mokymo 
aplinką mokiniui ir mokytojui.

2011 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

5.750 1.438 4.312

3.3.3.15 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Pakruojo rajono 
savivaldybės administraciniame pastate (Kęstučio g.4, Pakruojis).

Pagerintos sanitarinės – higieninės darbo sąlygos, sutaupyta energija ir 
biudžeto lėšos.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.700 170 383 1.148

3.3.3.16 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Pakruojo rajono 
seniūnijų administraciniuose pastatuose.

Pagerintos sanitarinės – higieninės darbo sąlygos, sutaupyta energija ir 
biudžeto lėšos. 

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

8.000 800 1.800 5.400

3.3.3.17 Pakruojo rajono energijos efektyvumo didinimas Linkuvos 
gimnazijoje.

Renovuota Linkuvos gimnazija. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

4.100 410 923 2.767

3.3.3.18 Pakruojo rajono energijos efektyvumo didinimas rajono švietimo 
įstaigose: Žeimelio vidurinėje, Šukionių Jono  Noreikos, 
„Versmės“ pradinėje.

Renovuotos švietimo įstaigos. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

5.000 500 1.125 3.375

3.3.3.19 Pakruojo rajono energijos efektyvumo didinimas rajono švietimo 
įstaigose: Stačiūnų, Balsių, Triškonių, Guostagalio pagrindinėse 
mokyklose ir Pakruojo vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.

Renovuotos švietimo įstaigos. 2010 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

3.600 360 810 2.430

3.3.3.20 Pakruojo rajono kultūros įstaigų pastatų rekonstrukcija ir 
energetinių sistemų tobulinimas, didinant energijos vartojimo 
efektyvumą. 

Apšiltintų pastatų skaičius. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

3.000 300 675 2.025

3.3.3.21 Pakruojo rajono viešojo administravimo įstaigos pastatų 
rekonstrukcija ir energetinių sistemų tobulinimas, didinant 
energijos vartojimo efektyvumą. 

Apšiltinti 9 seniūnijos pastatai. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

8.000 800 1.800 5.400

62



3.3.3.22 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Pakruojo nestacionarių 
socialinių paslaugų centro pastate.

Pagerintos sanitarinės – higieninės gyvenimo ir darbo sąlygos, sutaupyta 
energija ir biudžeto lėšos.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.200 120 270 810

3.3.3.23 Žeimelio vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija (ES). Renovuotas pastatas. 2008-2009 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

2.021 258 303 1.460

3.3.3.24 Rozalimo kultūros namų pastato rekonstrukcija (ES). Renovuotas pastatas. 2009-2011 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

630 95 536

3.3.3.25 Energijos efektyvumo didinimas bei pastatų renovavimas 
Radviliškio rajono ir miestų mokyklose ir globos namuose.

Didesnis energijos efektyvumas Baisogalos vidurinėje mokykloje, Labučių 
pagrindinėje mokykloje,  Pavartyčių mokykloje – darželyje, Grinkiškio Jono 
Poderio vidurinėje mokykloje, Sidabravo vidurinėje mokykloje, Dariaus ir 
Girėno vidurinėje mokykloje,  Radviliškio muzikos mokykloje, Radviliškio 
V.Kudirkos mokykloje, Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, Radviliškio 
lopšelyje – darželyje „Kregždutė“, Radviliškio lopšelyje – darželyje “Eglutė“, 
Radviliškio lopšelyje  – darželyje “Žvaigždutė“, Pašušvio pagrindinėje 
mokykloje, Aukštelkų pagrindinėje mokykloje, Pavartyčių mokykloje – 
darželyje, Polekėlės ir Šeduvos globos namuose.

2010 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius, 
Socialinės paramos skyrius.

10.000 1.000 9.000

3.3.3.26 Energijos efektyvumo didinimas bei pastatų renovavimas 
Radviliškio sveikatos priežiūros įstaigose.

Renovuotos sveikatos priežiūros įstaigos: Šeduvos PSPC, Sidabravo 
ambulatorija, Žeimių med. punktas, Acokavų med. punktas, Kalnelio 
Gražionių med. punktas,  Alksniupių ambulatorija, Pakalniškių med. punktas, 
Pociūnų med. punktas, Pociūnėlių med. punktas, Skėmių med. punktas,  
Daugėlaičių med. punktas, Šniūraičių med. punktas, Kutiškių med. punktas, 
Baisogalos PSPC, Tyrulių ambulatorija, Radviliškio rajono greitosios 
medicinos pagalbos centras, Radviliškio ligoninė.

2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

4.000 400 3.600

3.3.3.27 Šiaulių mieto Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos pastato 
renovavimas (ES)

Renovuotas pastatas. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

165 25 140

3.3.3.28 Šiaulių miesto sporto mokyklos "Dubysa" pastato renovacija (ES) Renovuotas pastatas. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

1.730 260 1.471

3.3.3.29 Gytarių vidurinės mokyklos pastato renovavimas (ES) Renovuotas pastatas. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

2.589 388 2.201

3.3.3.30 Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų renovavimas 
(ES)

Renovuotas pastatas. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

2.193 329 1.864

3.3.3.31 Šiaulių miesto specialiojo ugdymo centras. (ES) Renovuoti pastatai. 2010 Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija

544 82 462
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administracija
3.3.3.32 Didžvario gimnazijos pastato rekonstrukcija (ES) Renovuotas pastatas. 2011 Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija
3.970 3.970

3.3.3.33 Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities 
ligoninės Chirurgijos korpuse (ES)

Renovuotas pastatas. 2011 VšĮ Šiaulių apskrities  ligoninė 3.893 584 3.309

3.3.3.34 Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities 
ligoninės II Terapijos korpuse (ES)

Atnaujintas pastatas, padidintas pastato energetinis efektyvumas. 2011 VšĮ Šiaulių apskrities  ligoninė 3.861 579 3.282

3.3.3.35 Energijos efektyvumo didinimas Vaikų klinikos skyriuje (ES). Atnaujintas pastatas, padidintas pastato energetinis efektyvumas. 2011 VšĮ Šiaulių apskrities  ligoninė 7.890 1.183 6.706
3.3.3.36 VšĮ Šaukėnų psichiatrijos ligoninės šilumos energijos ūkio 

renovacija.
Atnaujintas pastatas, padidintas pastato energetinis efektyvumas. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 

administracija
1.161 174 987

3.3.3.37 Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšildant 
pastatus

Atnaujintas pastatas, padidintas pastato energetinis efektyvumas. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

685 103 582

3.3.3.38 Kuršėnų vaikų globos namų pastato energetinių sistemų 
tobulinimas

Atnaujintas pastatas, padidintas pastato energetinis efektyvumas. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

1.671 251 1.420

3.3.3.39 Šiaulių rajono viešojo sektoriaus  energetikos ūkio modernizacija Rekonstruotos  katilinės, šildymo sistemos. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

705 705

3.3.3.40 Kelmės rajono „Aukuro“ vidurinės mokyklos rekonstravimas 
pagerinant energetines charakteristikas

Apšiltinta mokykla 3471 kv. m sienų ir pakeista 1719,2 kv. m langų ir durų, 
stogas - 2694 kv.m, renovuota šildymo sistema, įrengta vėdinimo sistema.

2012 Kelmės rajono savivaldybės 
administracija

4.144 1.036 3.108

3.3.3.41 Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos pastato 
modernizavimas

Pakeisti Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos pastato langai 2013-2014 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

186,55 0 27,98 158,57 0

123.195 17.695 13.568 91.931 0

4.1.1 uždavinys. Mokymas ir žmogiškojo potencialo stiprinimas

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iš viso:

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Nr.

IV PRIORITETAS „ŠIAULIŲ REGIONO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA“

4.1 tikslas. Konkurencingo žemės ir miškų ūkio plėtra

Priemonės Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo 

laikas Atsakinga institucija

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

1 2 3 4 5 6 7 8 9Nr.
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4.1.1.1 Mokymas, mokslo žinių ir inovacijų sklaida. 5 250 klausytojų, 5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemdirbių organizacijos, mokymų
organizacijos

5.000 1.250 3.750

4.1.1.2 Konsultavimo paslaugų teikimas užsiimantiems žemės ūkio veikla 
ir miškininkyste.

4 400 konsultuotų ūkininkų ir miškų savininkų. 2013 Konsultavimo organizacijos 9.000 2.000 6.000 1.000

4.1.1.3 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Akmenės rajone. 45 nauji ūkininkai, 6 mln. Lt investicijų. 2013 Jaunieji ūkininkai 6.000 1.350 4.050 600
4.1.1.4 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Joniškio rajone. 70 naujų ūkininkų, 9 mln. Lt investicijų. 2013 Jaunieji ūkininkai 9.000 2.000 6.000 1.000
4.1.1.5 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Kelmės rajone. 100 naujų ūkininkų, 14,2 mln. Lt investicijų. 2013 Jaunieji ūkininkai 14.200 3.195 9.585 1.420
4.1.1.6 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Pakruojo rajone. 65 nauji ūkininkai, 8 mln. Lt investicijų. 2013 Jaunieji ūkininkai 8.000 1.800 5.400 800
4.1.1.7 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Radviliškio rajone. 80 naujų ūkininkų, 10 mln. Lt investicijų. 2013 Jaunieji ūkininkai 10.000 2.250 6.750 1.000
4.1.1.8 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Šiaulių rajone. 50 naujų ūkininkų, 6,5 mln. Lt investicijų. 2013 Jaunieji ūkininkai 6.500 1.463 4.387 650
4.1.1.9 Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos 

Akmenės rajone.
100 pasitraukusių ūkininkų. Perleista 600 ha. 2013 Ūkininkai 3.460 865 2.595

4.1.1.10 Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos Joniškio 
rajone.

110 pasitraukusių ūkininkų. Perleista 700 ha. 2013 Ūkininkai 3.870 968 2.902

4.1.1.11 Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos Kelmės 
rajone.

120 pasitraukusių ūkininkų. Perleista 550 ha. 2013 Ūkininkai 3.880 970 2.910

4.1.1.12 Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos 
Pakruojo rajone.

120 pasitraukusių ūkininkų. Perleista 700 ha. 2013 Ūkininkai 4.120 1.030 3.090

4.1.1.13 Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos 
Radviliškio rajone.

120 pasitraukusių ūkininkų. Perleista 650 ha. 2013 Ūkininkai 4.040 1.010 3.030

4.1.1.14 Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos Šiaulių 
rajone.

110 pasitraukusių ūkininkų. Perleista 750 ha. 2013 Ūkininkai 3.950 988 2.962

91.020 0 21.139 63.411 6.470Iš viso:
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Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, 
kita užsienio 

valstybių  
parama

Privačios 
lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.2.1 Pusiau natūrinių ūkių rėmimas Akmenės rajone. Restruktūrizuota 50 ūkių, 1,5 mln. Lt investicijų. 2013 Ūkininkai 1.500 375 1.125
4.1.2.2 Pusiau natūrinių ūkių rėmimas Joniškio rajone. Restruktūrizuoti 65 ūkiai, 1,8 mln. Lt investicijų. 2013 Ūkininkai 1.800 450 1.350
4.1.2.3 Pusiau natūrinių ūkių rėmimas Kelmės rajone. Restruktūrizuota 70 ūkių, 2 mln. Lt investicijų. 2013 Ūkininkai 2.000 500 1.500
4.1.2.4 Pusiau natūrinių ūkių rėmimas Pakruojo rajone. Restruktūrizuota 60 ūkių, 1,6 mln. Lt investicijų. 2013 Ūkininkai 1.600 400 1.200
4.1.2.5 Pusiau natūrinių ūkių rėmimas Radviliškio rajone. Restruktūrizuota 70 ūkių, 1,9 mln. Lt investicijų. 2013 Ūkininkai 1.900 475 1.425
4.1.2.6 Pusiau natūrinių ūkių rėmimas Šiaulių rajone. Restruktūrizuoti 65 ūkiai, 1,8 mln. Lt investicijų. 2013 Ūkininkai 1.800 450 1.350
4.1.2.7 Žemės ūkio valdų modernizavimas Akmenės rajone. Įgyvendinti 65 projektai, 32,5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai 32.500 3.250 9.750 19.500
4.1.2.8 Žemės ūkio valdų modernizavimas Joniškio rajone. Įgyvendinta 80 projektų, 45 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai 45.000 4.500 13.500 27.000
4.1.2.9 Žemės ūkio valdų modernizavimas Kelmės rajone. Įgyvendinta 70 projektų, 48 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai 48.000 4.800 14.400 28.800
4.1.2.10 Žemės ūkio valdų modernizavimas Pakruojo rajone. Įgyvendinti 105 projektai, 86,5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai 86.500 8.650 25.950 51.900
4.1.2.11 Žemės ūkio valdų modernizavimas Radviliškio rajone. Įgyvendinta 80 projektų 40 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai 40.000 4.000 12.000 24.000
4.1.2.12 Žemės ūkio valdų modernizavimas Šiaulių rajone. Įgyvendinta 70 projektų, 35 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai 35.000 3.500 10.500 21.000
4.1.2.13 Miškų ūkio plėtra Akmenės rajone. Įgyvendinti 4 projektai, 5 mln. Lt investicijų. 2013 Miškų savininkai 5.000 625 1.875 2.500
4.1.2.14 Miškų ūkio plėtra Joniškio rajone. Įgyvendinti 3 projektai, 3 mln. Lt investicijų. 2013 Miškų savininkai 3.000 375 1.125 1.500
4.1.2.15 Miškų ūkio plėtra Kelmės rajone. Įgyvendinti 7 projektai, 4 mln. Lt investicijų. 2013 Miškų savininkai 4.000 500 1.500 2.000
4.1.2.16 Miškų ūkio plėtra Pakruojo rajone. Įgyvendinti 7 projektai, 4,2 mln. Lt investicijų. 2013 Miškų savininkai 4.200 525 1.575 2.100
4.1.2.17 Miškų ūkio plėtra Radviliškio rajone. Įgyvendinti 4 projektai, 3 mln. Lt investicijų. 2013 Miškų savininkai 3.000 375 1.125 1.500
4.1.2.18 Miškų ūkio plėtra Šiaulių rajone. Įgyvendinti 2 projektai, 2 mln. Lt investicijų. 2013 Miškų savininkai 2.000 250 750 1.000
4.1.2.19 Infrastruktūros gerinimas: vandentvarkos statinių rekonstrukcija 

žemės ūkiui.
Įgyvendinta 11 projektų, 12,95 mln. Lt investicijų. 2013 Savivaldybė, žemės savininkai 15.000 3.000 9.000 3.000

4.1.2.20 Žemės konsolidacijos projektai Įgyvendinti 6 projektai, 5,8 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės savininkai 5.000 1.450 3.550
4.1.2.21 Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų 

kūrimas Akmenės rajone.
Įgyvendinti 4 projektai, 5,6 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, įmonės, 

ūkininkai
5.600 840 2.520 2.240

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucija

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

4.1.2 uždavinys. Ūkių modernizavimas, žemės ūkio inovacijų įdiegimas

Nr.

Priemonės Pasiekimo indikatorius
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kūrimas Akmenės rajone. ūkininkai
4.1.2.22 Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų 

kūrimas Joniškio rajone.
Įgyvendinti 2 projektai, 4 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, įmonės, 

ūkininkai
4.000 600 1.800 1.600

4.1.2.23 Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų 
kūrimas Kelmės rajone.

Įgyvendinti 3 projektai, 5,6 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, įmonės, 
ūkininkai

5.600 840 2.520 2.240

4.1.2.24 Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų 
kūrimas Pakruojo rajone.

Įgyvendinti 4 projektai, 10 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, įmonės, 
ūkininkai

10.000 1.500 4.500 4.000

4.1.2.25 Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų 
kūrimas Radviliškio rajone.

Įgyvendinti 3 projektai, 5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, įmonės, 
ūkininkai

5.640 846 2.538 2.256

4.1.2.26 Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų 
kūrimas Šiaulių rajone.

Įgyvendinti 2 projektai, 7 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ūkio bendrovės, įmonės, 
ūkininkai

7.000 1.050 3.150 2.800

376.640 0 44.126 131.578 200.936Iš viso:

65



4.2.1 uždavinys. Tausojančio ūkininkavimo skatinimas

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, 
kita užsienio 

valstybių  
parama

Privačios 
lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.2.1.1 Agrarinės aplinkosaugos programa „Ekologinis ūkininkavimas“ 

Akmenės rajone.
Remiama 75 ūkių, 1 850 ekologiškos žemės ha. 2013 Ūkininkai 3.430 686 2.744

4.2.1.2 Agrarinės aplinkosaugos programa „Ekologinis ūkininkavimas“ 
Joniškio rajone.

Remiama 100 ūkių, 4 000 ekologiškos žemės ha. 2013 Ūkininkai 7.400 1.480 5.920

4.2.1.3 Agrarinės aplinkosaugos programa „Ekologinis ūkininkavimas“ 
Kelmės rajone.

Remiama 105 ūkių, 4 200 ekologiškos žemės ha. 2013 Ūkininkai 7.770 1.554 6.216

4.2.1.4 Agrarinės aplinkosaugos programa „Ekologinis ūkininkavimas“ 
Pakruojo rajone.

Remiama 80 ūkių, 3 500 ekologiškos žemės ha. 2013 Ūkininkai 6.475 1.295 5.180

4.2.1.5 Agrarinės aplinkosaugos programa „Ekologinis ūkininkavimas“ 
Radviliškio rajone.

Remiama 120 ūkių, 4 500 ekologiškos žemės ha. 2013 Ūkininkai 8.325 1.665 6.660

4.2.1.6 Agrarinės aplinkosaugos programa „Ekologinis ūkininkavimas“  
Šiaulių rajone.

Remiama 80 ūkių, 4 000 ekologiškos žemės ha. 2013 Ūkininkai 7.400 1.480 5.920

4.2.1.7 Agrarinės aplinkosaugos programa „Rizikos“ vandens telkinių 
būklės gerinimas“.

Apribojimai taikomi 305 ha, pateiktos 26 paraiškos. 2013 Ūkininkai 526 105 421

4.2.1.8 Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas. Įrengtos naujos, renovuotos ir modernizuotos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo bei valymo sistemos: Grinkiškyje, Linkaičiuose, 
Pociūnėliuose, Radviliškyje, Šeduvoje, Baisogaloje, Pociūnuose, 
Daugėlaičiuose, Skėmiuose, Pašakiuose, Karčemose, Kutiškiuose, 
Aukštelkuose, Gražionyse, Pavartyčiuose, Pakiršinyje, Šaukote, Šiaulėnuose, 
Alksniupiuose, Sidabrave.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

5.000 250 0.0 4.750

4.2.1.9 Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Įgyvendinta 12 projektų, 3,71 mln. Lt investicijų, sutvarkyta 585 ha. 2013 Miškų savininkai, urėdijos 3.710 668 2.671 371

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Atsakinga institucija

4.2 tikslas. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas

Nr. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo 

laikas
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4.2.1.9 Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Įgyvendinta 12 projektų, 3,71 mln. Lt investicijų, sutvarkyta 585 ha. 2013 Miškų savininkai, urėdijos 3.710 668 2.671 371
4.2.1.10 Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus 

kalnuotas vietoves.
Remiama 76 000 ha, 125 mln. Lt išmokų. 2013 Ūkininkai 125.000 25.000 100.000

175.036 250 33.933 140.482 371

4.2.2 uždavinys. Kraštovaizdžio ir bioįvairovės puoselėjimas

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.2.2.1 Agrarinės aplinkosaugos programa „Kraštovaizdžio tvarkymas “. Pateiktos 227 paraiškos. 2013 Ūkininkai 1.700 340 1.360

4.2.2.2 Agrarinės aplinkosaugos programa „Nykstančių Lietuvos senųjų 
veislių gyvūnų išsaugojimas“ Akmenės rajone.

Įgyvendinti 5 projektai, 0,5 mln. Lt investicijų, 80 nykstančių gyvūnų 2013 Ūkininkai 500 100 400

4.2.2.3 Agrarinės aplinkosaugos programa „Nykstančių Lietuvos senųjų 
veislių gyvūnų išsaugojimas“ Joniškio rajone.

Įgyvendinti 8 projektai, 0,8 mln. Lt investicijų, 150 nykstančių gyvūnų 2013 Ūkininkai 800 160 640

4.2.2.4 Agrarinės aplinkosaugos programa „Nykstančių Lietuvos senųjų 
veislių gyvūnų išsaugojimas“ Kelmės rajone.

Įgyvendinti 6 projektai, 0,6 mln. Lt investicijų, 100 nykstančių gyvūnų 2013 Ūkininkai 600 120 480

4.2.2.5 Agrarinės aplinkosaugos programa „Nykstančių Lietuvos senųjų 
veislių gyvūnų išsaugojimas“ Pakruojo rajone.

Įgyvendinti 4 projektai, 0,5 mln. Lt investicijų, 60 nykstančių gyvūnų 2013 Ūkininkai 500 100 400

4.2.2.6 Agrarinės aplinkosaugos programa „Nykstančių Lietuvos senųjų 
veislių gyvūnų išsaugojimas“ Radviliškio rajone.

Įgyvendinta 10 projektų,1 mln. Lt investicijų, 200 nykstančių gyvūnų 2013 Ūkininkai 1.000 200 800

4.2.2.7 Agrarinės aplinkosaugos programa „Nykstančių Lietuvos senųjų 
veislių gyvūnų išsaugojimas“ Šiaulių rajone.

Įgyvendinti 5 projektai, 0,5 mln. Lt investicijų, 70 nykstančių gyvūnų 2013 Ūkininkai 500 100 400 1.050

4.2.2.8 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Akmenės rajone. Įgyvendinti 75 projektai, 3,5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės savininkai, ūkininkai 3.500 612 1.838 750

4.2.2.9 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Joniškio rajone. Įgyvendinta 50 projektų, 2,5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės savininkai, ūkininkai 2.500 437 1.313 1.350

4.2.2.10 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Kelmės rajone. Įgyvendinta 80 projektų, 4,5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės savininkai, ūkininkai 4.500 787 2.363 1.050

4.2.2.11 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Pakruojo rajone. Įgyvendinta 70 projektų, 3,5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės savininkai, ūkininkai 3.500 612 1.838 900

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Pasiekimo 
laikas Atsakinga institucijaPasiekimo indikatorius

Iš viso:

Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt

Nr. 

Priemonės
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4.2.2.12 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Radviliškio 
rajone.

Įgyvendinti 65 projektai, 3 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės savininkai, ūkininkai 3.000 525 1.575 1.200

4.2.2.13 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Šiaulių rajone. Įgyvendinta 70 projektų, 4 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės savininkai, ūkininkai 4.000 700 2.100 750

4.2.2.14 Nežemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Akmenės 
rajone.

Įgyvendinta 50 projektų, 2,5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ir miškų savininkai, urėdijos 2.500 437 1.313 840

4.2.2.15 Nežemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Joniškio 
rajone.

Įgyvendinti 55 projektai, 2,8 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ir miškų savininkai, urėdijos 2.800 490 1.470 810

4.2.2.16 Nežemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Kelmės 
rajone.

Įgyvendinti 55 projektai, 2,7 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ir miškų savininkai, urėdijos 2.700 472 1.418 900

4.2.2.17 Nežemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Pakruojo 
rajone.

Įgyvendinti 55 projektai, 3 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ir miškų savininkai, urėdijos 3.000 525 1.575 1.050

4.2.2.18 Nežemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Radviliškio 
rajone.

Įgyvendinti 58 projektai, 3,5 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ir miškų savininkai, urėdijos 3.500 612 1.838 900

4.2.2.19 Nežemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Šiaulių rajone. Įgyvendinti 54 projektai, 3 mln. Lt investicijų. 2013 Žemės ir miškų savininkai, urėdijos 3.000 525 1.575

4.2.2.20 Parama pažeistų miškų atkūrimui. Įgyvendinta 12 projektų, 6 mln. Lt investicijų, atkurta 100 ha miško. 2013 Miškų savininkai, urėdijos 6.000 1.200 4.800
4.2.2.21 Miškų aplinkosaugos išmokos. Įgyvendinti 354 projektai, 3,6 mln. Lt investicijų, paremti 1 400 ha. 2013 Miškų savininkai, urėdijos 3.600 720 2.880
4.2.2.22 NATURA 2000 programa. 2 mln. investicijų, paremta 60 projektų. 2013 Žemės ir miško valdų naudotojai 2.000 400 1.600

55.700 0 10.174 33.976 11.550

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3.1.1 Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos 

įvairinimas Akmenės rajone.
Įkurtos 8 įmonės, 5,6 mln. Lt investicijų. 2013 Mikroįmonės 5.600 560 1.680 3.360

4.3.1.2 Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos 
įvairinimas Joniškio rajone.

Įkurta 12 įmonių, 6 mln. Lt investicijų. 2013 Mikroįmonės 6.000 600 1.800 3.600

Iš viso:

4.3. tikslas. Kaimo gyvenimo kokybės gerinimas

Pasiekimo indikatorius

Nr.

Priemonės
Pasiekimo 

laikas

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

4.3.1 uždavinys. Verslo skatinimas ir infrastruktūros gerinimas kaime

Lėšų poreikis, 
tūkst. LtAtsakinga institucija
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Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos 
įvairinimas Joniškio rajone.

Įkurta 12 įmonių, 6 mln. Lt investicijų. 2013 Mikroįmonės 6.000 600 1.800 3.600

4.3.1.3 Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos 
įvairinimas Kelmės rajone.

Įkurta 15 įmonių, 7 mln. Lt investicijų. 2013 Mikroįmonės 7.000 700 2.100 4.200

4.3.1.4 Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos 
įvairinimas Pakruojo rajone. 

Įkurtos 23 įmonės, 7,8 mln. Lt investicijų. 2013 Mikroįmonės 7.800 780 2.340 4.680

4.3.1.5 Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos 
įvairinimas Radviliškio rajone.

Įkurta 12 įmonių, 5 mln. Lt investicijų. 2013 Mikroįmonės 5.000 500 1.500 3.000

4.3.1.6 Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos 
įvairinimas Šiaulių rajone.

Įkurta 16 įmonių, 7,5 mln. Lt investicijų. 2013 Mikroįmonės 7.500 750 2.250 4.500

4.3.1.7 Kaimo turizmo paslaugų plėtra  Akmenės rajone. Įkurtos kaimo turizmo sodybos, 10,5 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo turizmo organizatoriai, ūkininkai 10.500 1.050 4.200 5.250

4.3.1.8 Kaimo turizmo paslaugų plėtra Joniškio rajone. Įgyvendinta 10 projektų,  6 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo turizmo organizatoriai, ūkininkai 6.000 600 2.400 3.000

4.3.1.9 Kaimo turizmo paslaugų plėtra Kelmės rajone. Įgyvendinta 12 projektų,  7 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo turizmo organizatoriai, ūkininkai 7.000 700 2.800 3.500

4.3.1.10 Kaimo turizmo paslaugų plėtra Pakruojo rajone. Įgyvendinta 13 projektų,  8 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo turizmo organizatoriai, ūkininkai 8.000 800 3.200 4.000

4.3.1.11 Kaimo turizmo paslaugų plėtra Radviliškio rajone. Įgyvendinta 16 projektų,  10 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo turizmo organizatoriai, ūkininkai 10.000 1.000 4.000 5.000

4.3.1.12 Stovyklaviečių įkūrimas kaimo vietovėse. Įrengta 10 stovyklaviečių kaimo vietovėse. 2013 Radviliškio rajono žemės ūkio 
bendrovės, įmonės, ūkininkai

500 50 450 0

4.3.1.13 Kaimo turizmo paslaugų plėtra Šiaulių rajone. Įgyvendinta 12 projektų, 6 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo turizmo organizatoriai, ūkininkai 6.000 600 2.400 3.000

4.3.1.14 Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra. Įgyvendinta 11 projektų, 1,3 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo bendruomenės, amatininkai 1.300 130 520 650
88.200 50 8.770 31.640 47.740

4.3.2 uždavinys. Aplinkos puoselėjimas ir žmogiškųjų išteklių ugdymas kaime

Savivaldybių 
lėšos

Nacionalinio 
biudžeto lėšos

ES fondai, kita 
užsienio 
valstybių  
parama Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3.2.1 Kaimų atnaujinimas. Atnaujinta 15 kaimų, 0,418 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo bendruomenės 418 42 76 300

Priemonės Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo 

laikas Atsakinga institucija
Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Nr.

Iš viso:

4.3.2.1 Kaimų atnaujinimas. Atnaujinta 15 kaimų, 0,418 mln. Lt investicijų. 2013 Kaimo bendruomenės 418 42 76 300
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4.3.2.2 Kaimo vietovės studija ir integruotos plėtros strategija, siekiant 
gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono kaimuose.

Parengta ir įgyvendinta strategija. 2013 Akmenės rajono VVG 8.490 758 1.364 5.458 910

4.3.2.3 Visuomeninės paskirties patalpų renovacija ir (arba) įrengimas ir 
techninės bazės stiprinimas.

Visuomeninės paskirties patalpų renovacija ir (arba) įrengimas ir techninės 
bazės stiprinimas.

2013 Bendruomenės / VVG / Akmenės rajono 
savivaldybės administracija / kt. įstaigos

1.270 Natūra 1.270

4.3.2.4 Visuomeninės paskirties aplinkos tvarkymas, sporto ir poilsio 
aikštelių įrengimas.

Visuomeninės paskirties aplinkos tvarkymas, sporto ir poilsio aikštelių 
įrengimas

2013 Bendruomenės / VVG / Akmenės rajono 
savivaldybės administracija / kt. įstaigos

1.270 Natūra 1.270

4.3.2.5 Visuomeninės paskirties renginių organizavimas. Kaimo bendruomenių ir VVG veikla, visuomeninės paskirties renginių 
organizavimas.

2013 Bendruomenės / VVG / Akmenės rajono 
savivaldybės administracija / kt. įstaigos

1.270 Natūra 1.270

4.3.2.6 Kaimo bendruomenių ir VVG veiklos, viešinimas ir leidinių 
leidyba.

Informacinė sklaida apie Kaimo bendruomenių ir VVG veiklą. 2013 Akmenės r.  bendruomenės / VVG 1.270 Natūra 1.270

4.3.2.7 Akmenės rajono savivaldybės kaimo vietovių atnaujinimas ir 
plėtra, kaimo bendruomenių ir VVG veiklos įgyvendinimas.

Atnaujintos Akmenės rajono savivaldybės kaimo vietovės, realizuota jų plėtra, 
vykdoma kaimo bendruomenių ir VVG veiklos veikla.

2013 Bendruomenės / VVG 1.270 Natūra 1.270

4.3.2.8 Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo 
Joniškio rajono VVG atstovaujamoje kaimo vietovės teritorijoje.

Parengta kaimo vietovės studija ir integruota bandomoji strategija. 2008 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

631 508 123

4.3.2.9 Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2007 – 2013 m. 
strategijos įgyvendinimas.

Įgyvendinti kaimo bendruomenių, verslininkų projektai Leader+ programos 
lėšomis.

2013 Joniškio rajono partnerystės VVG, 
Joniškio rajono savivaldybės 
administracija.

8.150 8.150

4.3.2.10 Keturi metų sezonai  tradicinėse liaudies šventėse Kelmės ir Balvi 
savivaldybėse.

Įgyvendintos projekte numatytos kaimo bendruomenių bendradarbiavimo 
veiklos.

2010 Kelmės krašto partnerystės VVG 45 7 38

4.3.2.13 Viešosios infrastruktūros plėtra Pakruojo rajono Žeimelio ir 
Rozalimo miesteliuose.

Parengtas techninė dokumentacija, sutvarkyta Žeimelio miestelio Vienybės 
aikštė, rekonstruotas Rozalimo vaikų darželio pastatas ir privažiavimas prie 
jo.

2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

1.016 203 141 671

4.3.2.14 Pakruojo rajono Grikpėdžių, Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimų 
ir Pašvitinio miestelio vandens kokybės gerinimas, įrengiant 
geležies šalinimo sistemas.

Įrengti 3 geležies šalinimo įrenginiai. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

755 151 105 499

4.3.2.15 Pakruojo rajono Pašvitinio sen. Pamūšio k. gatvių apšvietimo 
tinklų rekonstrukcija.

Įrengti 8 šviestuvai. 2007 Pašvitinio seniūnija 8 8

4.3.2.16 Rimkūnų kaime įrengti gatvių apšvietimą Rimkūnų kaime įrengtas gatvių apšvietimas 2008 Linkuvos seniūnija 84 42 42
4.3.2.17 Apšvietimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra Pakruojo rajono 

kaimuose.
Įrengtas apšvietimas 18 Pakruojo rajono seniūnijų kaimuose. 2013 Pakruojo rajono savivaldybės 

administracija
417 70 67 280
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kaimuose. administracija
4.3.2.18 Joniškėlio gatvėje išvalyti tvenkinį  ir sutvarkyti aplinką. Linkuvos miesto Joniškėlio gatvėje išvalytas tvenkinys, įrengtas paplūdimys. 2007 Linkuvos seniūnija 20 20

4.3.2.19 Vandens gręžinių Degėsių, Pamūšio (Klovainių sen.) ir Noreikių 
kaimuose išgręžimas.

Išgręžti trys gręžiniai 2012 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

282 28 44 210

4.3.2.20 Dalies pastato (unikalus Nr. 4400-0305-9450) rekonstrukcija, 
pritaikant Guostagalio kaimo bendruomenės reikmėms.

Rekonstruota ir bendruomenės reikmėms pritaikyta dalis pastato. 2012 Pakruojo rajono  savivaldybės 
administracija

793 67 126 600

4.3.2.21 Mokyklos stadiono (Gimnazijos g., Linkuva) rekonstrukcija, 
pritaikant Linkuvos bendruomenės reikmėms

Rekonstruotas mokyklos stadionas 2012 Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija

745 64 120 571

4.3.2.22 VVG strategija: Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono 
kaimo vietovėse. 

Parengta ir įgyvendinta strategija. 2013 VVG „Radviliškio lyderis“ 9.590 959 1.726 6.905

4.3.2.23 Tradicinių amatų plėtra. Įgyvendinti 2 projektai. 2013 Radviliškio rajono kaimo turizmo 
organizatoriai, ūkininkai

750 75 675

4.3.2.24 Amatų centrų įkūrimas ir plėtra. Įkurti amatų centrai Skėmių, Baisogalos seniūnijose, Aukštelkų, Grinkiškio, 
Kutiškių ir kitose gyvenvietėse.

2010 Radviliškio rajono amatininkai, 
amatininkų gildijos

2.400 240 2.160

4.3.2.25 Radviliškio rajono kaimo vietovių svarbių statinių statyba ir 
rekonstravimas.

Rekonstruota 20 kaimo vietovių objektų. 2013 VVG „Radviliškio lyderis“ 3.647 365 3.282

4.3.2.26 Radviliškio rajono nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei 
vietovių pritaikymas ir tvarkyba.

Restauruoti 2 kultūros paveldo objektai  kaimo vietovėse. 2013 VVG „Radviliškio lyderis“ 228 23 205

4.3.2.27 Radviliškio rajono rekreacinių teritorijų ir viešosios  
infrastruktūros atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams.

Atnaujinta 10  kaimo vietovių. 2013 VVG „Radviliškio lyderis“ 2.039 204 1.835

4.3.2.28 Etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų 
atnaujinimas.

Tradicinių amatų mokymo patalpos. 2013 Radviliškio rajono amatininkai, 
amatininkų gildijos

100 10 90

4.3.2.29 Tvenkinių valdymas, parkų sutvarkymas išsaugant ir atnaujinant 
kraštovaizdžio komponentus.

Atnaujinti, vertę turintys pastatai. 2013 Radviliškio rajono kaimų bendruomenės, 
seniūnijos

300 30 270

4.3.2.30 Naujų mokymosi programų kūrimas, skatinant kokybės gerinimą 
ūkio valdyme.

Auganti ūkininkų ir ūkio darbuotojų kvalifikacija. 2013 Radviliškio rajono mokymo įstaigos 100 10 90

4.3.2.31 Ūkio veiklos modernizavimo skatinimas rajono seniūnijose. Modernizuota ūkio veikla. 2013 Radviliškio rajono seniūnijos, kaimo 
bendruomenės

200 30 170

4.3.2.32 Smulkaus verslo skatinimas seniūnijose. Mažėjantis nedarbas. 2013 Radviliškio rajono seniūnijos, kaimo 
bendruomenės

50 5 45

4.3.2.33 Kaimo gyventojų aplinkosauginis ugdymas. Seminarai, mokymai. 2013 Radviliškio rajono seniūnijos, kaimo 
bendruomenės

30 3 27

4.3.2.34 Amatų centrų steigimo skatinimas kaimo vietovėse. Tradicinių amatų plėtra. 2013 Radviliškio rajono seniūnijos, kaimo 
bendruomenės

120 18 102
bendruomenės
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4.3.2.35 Verslo žemės ūkyje skatinimas rajono seniūnijose. Naujų verslų atsiradimas, lėšų įsisavinimas. 2013 Radviliškio rajono seniūnijos, kaimo 
bendruomenės

60 9 51

4.3.2.36 Skatinamas naujų darbo vietų kūrimas seniūnijose. Įkurtos naujos darbo vietos, kaimo plėtra. 2013 Radviliškio rajono seniūnijos, kaimo 
bendruomenės

35 5 30

4.3.2.37 Kaimo infrastruktūros gerinimas. Vandentvarka, žemės konsolidacija. 2013 Radviliškio rajono ūkininkai, žemės 
savininkai

800 40 760

4.3.2.38 Radviliškio rajono Vėriškių kadastrinės vietovės Daugyvenės 
upelio dalies baseino griovių (D-1, D-3 ir kt.) ir juose esančių 
melioracijos statinių rekonstrukcija.

Pagerėjo Daugyvenės upelio baseino melioracijos griovių būklė, pagerėjo 
vandens pralaidumas.

2008 Radviliškio rajono savivaldybė 1.227, 4 115 453 659

4.3.2.39 Melioracijos sistemų renovacija. Rekonstruota: Radviliškio rajono Pociūnų, Vadaktų, Sidabravo, Beinoravos, 
Butėnų, Vainiūnų, Baisogalos kadastrinėse vietovėse esančios melioracijos 
sistemos, jų statiniai, priklausantys Kūrio, Vadaktos, Kiršino, Palonėlės upelių 
baseinams; Radviliškio rajono Pakalniškių, Vėriškių, Baisogalos kadastrinėse 
vietovėse esančios melioracijos sistemos, jų statiniai, priklausantys 
Daugyvenės upelio baseinui; Radviliškio rajono Aukštelkų, Gražionių, 
Šniūraičių, Voskonių kadastrinėse vietovėse esančios  melioracijos sistemos, 
jų statiniai, priklausantys Vėzgės ir Kruojos upelių baseinams; Radviliškio 
rajono Papušynio, Šaukoto, Pašušvio, Mėnaičių kadastrinėse vietovėse 
esančios melioracijos sistemos, jų statiniai, priklausantys Žadikės ir Gomertos 
upelių baseinams; Radviliškio rajono Miežaičių, Daugėlaičių, Kutiškių, 
Polekėlės, Jonaitiškio  kadastrinėse vietovėse esančios melioracijos sistemos, 
jų statiniai, priklausančios Beržės upės baseinui; Radviliškio rajono dirbtinių 
vandens telkinių hidrotechniniai statiniai, priskiriami potencialiai pavojingų 
statinių grupei.

2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos Kapitalinės statybos ir 
melioracijos skyrius, seniūnijos

21.000 2.100 0 18.900

4.3.2.40 Radviliškio rajono savivaldybės kaimų administracinių ribų 
nustatymo specialusis planas.

Parengtas kaimo administracinių ribų nustatymo specialusis planas. 2011 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

150 23 0 128

4.3.2.41 Radviliškio, Šeduvos miestų, rajono seniūnijų bei kaimų ribų 
nustatymas.

Nustatytos miestų ir kaimų ribos. 2013 Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija

200 50 0 150

4.3.2.42 Vandentvarkos paslaugų gerinimas mažose gyvenvietėse Šiaulių, 
Joniškio ir Jelgavos rajonuose (INTEREG).

Techninė dokumentacija. 2008 Joniškio rajono savivaldybės 
administracija

369 369

4.3.2.43 Melioracijos statinių rekonstravimas ir plėtra. Rekonstruoti iš išplėtoti melioracijos startiniai. 2013 Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija

9.748 228 8.485 1.035

4.3.2.44 Integruotos bandomojo pobūdžio Pakruojo rajono kaimo plėtros 
strategijos įgyvendinimas.

Parengta ir įgyvendinta strategija. 2013 Pakruojo rajono  VVG 9.290 929 1.672 6.689
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strategijos įgyvendinimas.
4.3.2.45 Šiaulių rajono kaimo ir mažų miestelių kraštotyrinės, istorinės ir 

kultūrinės informacinės sistemos sukūrimas ir panaudojimas.
Parengta ir įgyvendinta strategija. 2013 Šiaulių rajono VVG 10.360 1.036 1.865 7.459

4.3.2.46

Viešosios infrastruktūros plėtra Pakruojo rajono Klovainių 
miestelyje

Sutvarkytas Klovainių pagrindinės mokyklos pastatas, pritaikant dalį patalpų 
vaikų darželio poreikiams 2013–2014

Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija 1 008,130 172,625 145,005 690,5

4.3.2.47

Viešosios infrastruktūros plėtra Pakruojo rajono Žeimelio 
miestelyje

Sutvarkyta Žeimelio miestelio F. Lėjerio gatvė ir viešoji erdvė prie seniūnijos 
pastato 2013–2014

Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija 1 008,130 172,625 145,005 690,5

4.3.2.48

Viešosios infrastruktūros plėtra Pakruojo rajono Lygumų 
miestelyje

Sutvarkyta viešoji erdvė prie Lygumų Nepriklausomybės aikštės

2013–2014
Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija 416,706 71,354 59,937 285,415

100.186,3 8.382,7 16.635,5 77.387,7 1.033Iš viso:
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