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PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 

PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS 

TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ VP3-1.2-VRM-01-R ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO 

VIETOVĖSE SUDARYMAS“, SĄRAŠAS NR. 51  

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjas Projekto aprašymas Preliminari 

projekto vertė: 

1. preliminari 

ES fondų lėšų 

suma 

2. preliminari 

LR valstybės 

biudžeto lėšų 

suma 

3. preliminari 

pareiškėjo ir / 

ar partnerio 

lėšų suma 

Preli-

minari 

projek-

to 

pradžia 

Preliminaru

s projekto 

laikotarpis 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyven-

dinančiajai 

institucijai 

terminas 

Projekto 

parengtumo 

lygis 

Išvada dėl 

administracinė

s atitikties ir 

tinkamumo 

finansuoti 

vertinimo 

1. Kompleksinis 

Pandėlio miesto 

centrinės dalies 

sutvarkymas ir 

plėtra 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio 

miesto ir Pandėlio miesto, 

kompleksiškai sutvarkant 

Rokiškio rajono Pandėlio 

centrinę dalį ir gerinant 

infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas projektas 

Pandėlio miesto 

gyvenamojoje vietovėje, 

kurioje sutvarkyta viešoji 

aplinka – 1 projektas. 

2. Įgyvendintas Pandėlio 

miesto integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

524 859,97  Lt: 

1. 446 130,45 Lt 

2. 39 364,76 Lt 

3. 39 364,76 Lt 

2009 m. 

gruodžio 

mėn. 

20 mėn.  2009 m. spalio 

15 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 



2 
infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros  

projektas – 1 projektas. 

 

 

2. Laibgalių kaimo 

kompleksinė 

infrastruktūros 

plėtra 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio 

miesto ir Laibgalių kaimo 

kompleksiškai sutvarkant 

Laibgalių kaimo centrinę 

dalį ir gerinant 

infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas projektas 

Laibgalių kaimo 

gyvenamojoje vietovėje, 

kurioje sutvarkyta viešoji 

aplinka – 1 projektas. 

2. Įgyvendintas Laibgalių 

kaimo integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros  

projektas – 1 projektas. 

 

 

599 813,58 Lt: 

1. 509 841,33 Lt 

2. 44 986,01 Lt 

3. 44 986,24 Lt 

2009 m. 

gruodžio 

mėn. 

20 mėn.  2009 m. spalio 

15 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

3. Kavoliškio kaimo 

kompleksinė 

infrastruktūros 

plėtra 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio 

miesto ir Kavoliškio kaimo 

kompleksiškai sutvarkant 

Kavoliškio kaimo centrinę 

dalį ir gerinant 

infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas projektas 

Kavoliškio kaimo 

gyvenamojoje vietovėje, 

kurioje sutvarkyta viešoji 

aplinka – 1 projektas. 

2. Įgyvendintas Kavoliškio 

kaimo integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

399 031,57 Lt: 

1. 339 176,95 Lt 

2. 29 927,36 Lt 

2. 29 927,26 Lt 

2009 m. 

gruodžio 

mėn. 

20 mėn.  2009 m. spalio 

15 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 
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infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros  

projektas – 1 projektas. 

 

 

4. Juodupės 

miestelio 

kompleksinė 

infrastruktūros 

plėtra 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio 

miesto ir Juodupės miestelio 

kompleksiškai sutvarkant 

Juodupės miestelio centrinę 

dalį ir gerinant 

infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas projektas 

Juodupės miestelio 

gyvenamojoje vietovėje, 

kurioje sutvarkyta viešoji 

aplinka – 1 projektas. 

2. Įgyvendintas Juodupės 

miestelio integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros  

projektas – 1 projektas. 

 

 

783 721,12 Lt: 

1. 666 162,96 Lt 

2. 58 779,29 Lt 

3. 58 778,87 Lt 

2009 m. 

gruodžio 

mėn. 

20 mėn. 2009 m. spalio 

15 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

5. Kompleksinis 

Obelių miesto 

centrinės dalies 

sutvarkymas ir 

plėtra 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio 

miesto ir Obelių miesto, 

kompleksiškai sutvarkant 

Obelių miesto centrinę dalį 

ir gerinant infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas projektas 

Obelių mieste, kuriame bus 

sutvarkyta viešoji aplinka – 

1 projektas. 

2. Įgyvendintas Obelių 

miesto integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

1 138 690,90 Lt: 

1. 967 887,26 Lt 

2. 85 401,02 Lt 

3. 85 402,62 Lt 

2010 m. 

gegužės 

mėn. 

30 mėn. 2010 m. kovo 

1 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 
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užimtumo didinimu, plėtros  

projektas – 1 projektas. 

 

 

6. Kompleksinis 

Panemunėlio 

geležinkelio 

stoties centrinės 

gyvenvietės dalies 

sutvarkymas ir 

plėtra 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio 

miesto ir Panemunėlio 

geležinkelio stoties 

gyvenvietės, kompleksiškai 

sutvarkant Panemunėlio 

geležinkelio stoties 

gyvenvietės centrinę dalį ir 

gerinant infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas projektas 

Panemunėlio gyvenamojoje 

vietovėje, kurioje sutvarkyta 

viešoji aplinka – 1 projektas. 

2. Įgyvendintas Panemunėlio 

gyvenvietėje integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros  

projektas – 1 projektas. 

 

 

794 196,73 Lt: 

1. 675 067,22 Lt 

2. 59 563,92 Lt 

3. 59 565,59 Lt 

2010 m. 

gegužės 

mėn. 

30 mėn. 2010 m. kovo 

1 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

7. Kompleksinis 

Kamajų miestelio 

centrinės dalies 

sutvarkymas ir 

plėtra 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio 

miesto ir Kamajų miestelio, 

kompleksiškai sutvarkant 

miestelio centrinę dalį ir 

gerinant infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas projektas 

Kamajų miestelio 

gyvenamojoje vietovėje, 

kurioje sutvarkyta viešoji 

aplinka – 1 projektas. 

2. Įgyvendintas Kamajų 

miestelio integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

886 395,28 Lt: 

1. 753 435,99 Lt 

2. 66 479,20 Lt 

3. 66 480,09 Lt 

2010 m. 

gegužės 

mėn. 

30 mėn. 2010 m. kovo 

1 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 
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užimtumo didinimu, plėtros  

projektas – 1 projektas. 

 

 

8. Patrauklios 

viešosios aplinkos 

sukūrimas Biržų 

rajono 

Pačeriaukštės 

kaime 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie sanglaudos tarp miesto 

ir kaimo didinimo. 

Siektini rezultatai: 

1. Įgyvendintas kaimo 

integruotos bendruomeninės 

ir viešosios infrastruktūros, 

susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir užimtumo 

didinimu, plėtros projektas -

1. 

2. Sutvarkyta 1 kaimo – 

Biržų rajono Pačeriaukštės 

kaimo – viešoji aplinka. 

1 225 022,29 Lt: 

1. 1 041 268,95  Lt 

2. 91 876,67 Lt 

3. 91 876,67 Lt 

2010 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

24 mėn. 2010 m. 

gegužės 1d. 

2009 m. 

balandžio – 

rugsėjo mėn. 

planuojama 

parengti 

patrauklios 

viešosios 

aplinkos 

sukūrimo Biržų 

rajono 

Pačeriaukštės 

kaime sukūrimo 

galimybių 

studiją ir 

investicinį 

projektą. Atlikta 

numatomo 

modernizuoti 

pastato 

inventorizacija 

ir teisinė 

registracija. Visi 

kiti privalomi 

parengti 

dokumentai bus 

parengti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

dienos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas projektas 

iš esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

9. Patrauklios 

viešosios aplinkos 

sukūrimas Biržų 

rajono Nausėdžių 

kaime 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie sanglaudos tarp miesto 

ir kaimo didinimo. 

Siektini rezultatai: 

1. Įgyvendintas kaimo 

integruotos bendruomeninės 

ir viešosios infrastruktūros, 

susijusios su verslo sąlygų 

986 453,89 Lt: 

1. 838 485,81 Lt 

2. 73 984,04 Lt 

3. 73 984,04 Lt 

2010 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

24 mėn. 2010 m. 

gegužės 1 d. 

2009 m. 

balandžio – 

rugsėjo mėn. 

planuojami 

rengti 

patrauklios 

viešosios 

aplinkos 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas projektas 

iš esmės yra 
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gerinimu ir užimtumo 

didinimu, plėtros projektas -

1. 

2. Sutvarkyta 1 kaimo – 

Biržų rajono Nausėdžių 

kaimo – gyvenamosios 

vietovės viešoji aplinka. 

sukūrimo Biržų 

rajono 

Nausėdžių  

kaime 

galimybių 

studiją ir 

investicinį 

projektą. Atlikta 

kultūros namų 

pastato 

inventorizacija 

ir teisinė 

registracija. Visi 

kiti privalomi 

parengti 

dokumentai bus 

parengti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

dienos. 

tinkamas 

finansuoti. 

10. Patrauklios 

viešosios aplinkos 

sukūrimas Biržų 

rajono Nemunėlio 

Radviliškio 

miestelyje 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie sanglaudos tarp miesto 

ir kaimo didinimo. 

Siektini rezultatai: 

1. Įgyvendintas kaimo 

integruotos bendruomeninės 

ir viešosios infrastruktūros, 

susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir užimtumo 

didinimu, plėtros projektas -

1. 

2. Sutvarkyta Biržų rajono 

Nemunėlio Radviliškio 

miestelio viešoji aplinka. 

1 600 756,26 Lt: 

1. 1 360 642,82 Lt 

2. 120 056,72 Lt 

3. 120 056,72 Lt 

2010 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

24 mėn. 2010 m. 

gegužės 1 d. 

2008 m. 

parengtas Biržų 

rajono 

Nemunėlio 

Radviliškio 

pagrindinės 

mokyklos sporto 

salės, stadiono ir 

sporto aikštyno 

rekonstravimo 

techninis 

projektas. 2009 

m. balandžio – 

rugsėjo mėn. 

planuojami 

rengti 

patrauklios 

viešosios 

aplinkos 

sukūrimas Biržų 

rajono 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas projektas 

iš esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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Nemunėlio 

Radviliškio 

miestelyje 

galimybių 

studija ir 

investicinis 

projektas. Visi 

kiti privalomi 

parengti 

dokumentai bus 

parengti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

dienos. 

11. Patrauklios 

viešosios aplinkos 

sukūrimas Biržų 

rajono 

Vabalninko 

mieste  

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie sanglaudos tarp miesto 

ir kaimo didinimo. 

Siektini rezultatai: 

1. Įgyvendintas kaimo 

integruotos bendruomeninės 

ir viešosios infrastruktūros, 

susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir užimtumo 

didinimu, plėtros projektas -

1. 

2. Sutvarkyta Biržų rajono 

Vabalninko miesto  viešoji 

aplinka. 

1 376 752 Lt: 

1. 1 170 239,20 Lt 

2. 103 256,40 Lt 

3. 103 256,40 Lt 

2010 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

24 mėn. 2010 m. 

gegužės 1 d. 

2009 m. 

balandžio – 

rugsėjo mėn. 

planuojami 

rengti 

patrauklios 

viešosios 

aplinkos 

sukūrimas Biržų 

rajono 

Vabalninko 

mieste 

galimybių 

studija ir 

investicinis 

projektas.  

Atlikta kultūros 

namų pastato 

inventorizacija 

ir teisinė 

registracija. Visi 

kiti privalomi 

parengti 

dokumentai bus 

parengti iki 

projekto 

paraiškos 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 
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pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

dienos. 

12. Pasvalio rajono 

kaimų viešosios 

infrastruktūros 

kompleksinis 

atnaujinimas I 

etapas 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – 

kompleksiškai atnaujinti 

Pasvalio rajono kaimų 

viešąją infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

Sutvarkyta Krinčino, 

Ustukių ir Valakėlių 

gyvenviečių viešoji aplinka. 

 

3 417 487,26 Lt: 

1. 2 904 864,17 Lt 

2. 256 311,54 Lt 

3. 256 311,55 Lt 

2010 m. 

spalio 

mėn. 

36 mėn.  2010 m. liepos 

30 d. 

Planuojam 

parengti 

investicinį 

projektą ir 

galimybių 

studiją iki 2010-

02-02. 

 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

13. Prielaidų 

spartesnei ūkinės 

veiklos 

diversifikacijai 

Subačiaus mieste, 

Kupiškio rajone, 

sudarymas 

Kupiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas  – 

kompleksiškai spręsti 

Kupiškio rajono Subačiaus 

miesto problemas, 

modernizuojant viešuosius 

pastatus, gerinant 

bendruomeninę 

infrastruktūrą ir gyvenamąją 

aplinką, prisidėti prie 

sanglaudos tarp miesto ir 

kaimo didinimo. 

Siektini rezultatai:  

1. Kaimo integruotų 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

projektai – 1 vnt.  

2. Kaimo gyvenamosios 

vietovės, kuriose sutvarkyta 

viešoji aplinka – 1 vnt. 

3 191 526,56  Lt: 

1. 2 712 797,58 Lt 

2. 239 364,32 Lt 

3. 239 364,66 Lt 

2011 m. 

sausio 

mėn. 

36 mėn. 2010 m. 

rugsėjo 20 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.  Kartu su 

paraiška bus 

pateikti 

dokumentai 

patvirtinantys 

teisę į žemę. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

14. Kalno 

gyvenvietės 

viešosios 

infrastruktūros 

plėtra 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – pagerinti 

Kalno gyvenvietės viešąją 

infrastruktūrą. 

Projekto veiklos: 

1. Techninės 

dokumentacijos rengimas. 

2. Kalno bendruomenės 

namų pastato rekonstrukcija. 

3. Gyvenamosios aplinkos 

983 409,33 Lt: 

1. 835 897,93 Lt 

2. 73 754,84 Lt 

3. 73 756,56 Lt 

2010 m. 

gruodžio 

mėn.  

21 mėn.  2010 m. 

gruodžio 15 d. 

Parengti 

investicinis 

projektas, 

galimybių 

studija, techninė 

užduotis, 

projektavimo 

sąlygų sąvadas, 

projekto 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 
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gerinimas. 

Siektini rezultatai: 

Sutvarkyta Kalno 

gyvenvietės viešoji aplinka.  

paraiška. 

 

finansuoti. 

15. Tetirvinų 

gyvenvietės 

viešosios 

infrastruktūros 

plėtra 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – pagerinti 

Tetirvinų gyvenvietės 

viešąją infrastruktūrą 

Projekto veiklos: 

1. Techninės 

dokumentacijos rengimas. 

2. Tetirvinų bendruomenės 

namų pastato rekonstrukcija. 

3. Gyvenamosios aplinkos 

gerinimas. 

Siektini rezultatai:  

Sutvarkyta Tetirvinų 

gyvenvietės viešoji aplinka. 

1 074 380,63 Lt: 

1. 913 223,53 Lt 

2. 80 578,54 Lt 

3. 80 578,56 Lt 
 

2010 m. 

gruodžio 

mėn. 

21 mėn.  2010 m.  

gruodžio 15 d. 

Parengti 

investicinis 

projektas, 

galimybių 

studija, techninė 

užduotis, 

projektavimo 

sąlygų sąvadas, 

projekto 

paraiška. 

 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

16. Pasvalio rajono 

kaimų viešosios 

infrastruktūros 

kompleksinis 

atnaujinimas II 

etapas 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – 

kompleksiškai atnaujinti 

Pasvalio rajono kaimų 

viešąją infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

Sutvarkyta Pušaloto, 

Pumpėnų, Pajiešmenių 

gyvenviečių ir Vaškų 

miestelio viešoji aplinka. 

 

2 972 243,50 Lt: 

1. 2 526 406,97 Lt 

2. 222 918,25 Lt 

3. 222 918,28 Lt 

2011 m. 

balndžio 

mėn. 

33 mėn.  2011 m. 

sausio 31 d. 

Planuojam 

parengti 

investicinį 

projektą ir 

galimybių 

studiją iki 2010 

-12-31. 

 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

17. Bendruomeninės 

infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimas 

Krekenavos 

miestelyje, 

Panevėžio rajone 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą bei sudaryti 

sąlygas kaimo gyventojų 

veiklos įvairinimui. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas vienas 

kaimo integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

projektas. 

2. Sutvarkyta vienos kaimo 

gyvenamosios vietovės  

viešoji aplinka. 

 

2 841 522,05 Lt: 

1. 2 415 293,44 Lt 

2. 213 113,80 Lt 

3. 213 114,81 Lt 

2011 m. 

balandžio 

mėn. 

12 mėn. 2011 m. 

vasario 1 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 
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18. Gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimas 

Naujamiestyje,  

Panevėžio rajone 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą bei sudaryti 

sąlygas kaimo gyventojų 

veiklos įvairinimui. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas vienas 

kaimo integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

projektas. 

2. Sutvarkyta vienos kaimo 

gyvenamosios vietovės 

viešoji aplinka. 

 

1 420 958,75 Lt: 

1. 1 207 814,94 Lt 

2. 106 571,90 Lt 

3. 106 571,91 Lt 

2011 m. 

balandžio 

mėn. 

12 mėn. 2011 m. 

vasario 1 d. 

Atliktų darbų 

nėra. Visi 

privalomi atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

19. 

Bendruomeninės 

infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimas 

Raguvos 

miestelyje, 

Panevėžio rajone 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą bei sudaryti 

sąlygas kaimo gyventojų 

veiklos įvairinimui. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas vienas 

kaimo integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

projektas. 

2. Sutvarkyta vienos kaimo 

gyvenamosios vietovės 

viešoji aplinka. 

1 317 500 Lt: 

1. 1 119 875 Lt 

2. 98 812 Lt 

3. 98 813 Lt 

2011 m. 

balandžio 

mėn. 

12 mėn. 2011 m. 

vasario 1 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

20. Bendruomeninės 

infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimas 

Ramygaloje, 

Panevėžio rajone 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą bei sudaryti 

sąlygas kaimo gyventojų 

veiklos įvairinimui. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas vienas 

kaimo integruotos 

695 438,38 Lt 

1. 591 122,62 Lt 

2. 52 157,88 Lt 

3. 52 157,88 Lt 

2011 m. 

balandžio 

mėn. 

12 mėn. 2011 m. 

vasario 1 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 
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bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

projektas. 

2. Sutvarkyta vienos kaimo 

gyvenamosios vietovės 

viešoji aplinka. 

 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

yra tinkamas 

finansuoti. 

21. Bendruomeninės 

infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimas 

Vadoklių 

miestelyje, 

Panevėžio rajone 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą bei sudaryti 

sąlygas kaimo gyventojų 

veiklos įvairinimui. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas vienas 

kaimo integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

projektas. 

2. Sutvarkyta vienos kaimo 

gyvenamosios vietovės 

viešoji aplinka. 

 

1 396 724 Lt: 

1. 1 187 215 Lt 

2. 104 754 Lt 

3. 104 755 Lt 

2011 m. 

balandžio 

mėn. 

12 mėn. 2011 m. 

vasario 1 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengtieji 

darbai bus 

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

22. Prielaidų 

spartesnei ūkinės 

veiklos 

diversifikacijai 

Skapiškio mstl., 

Kupiškio rajone 

sudarymas 

Kupiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – 

kompleksiškai spręsti 

Kupiškio rajono Skapiškio 

miestelio problemas, 

modernizuojant viešuosius 

pastatus, gerinant 

bendruomeninę 

infrastruktūrą ir gyvenamąją 

aplinką, prisidėti prie 

sanglaudos tarp miesto ir 

kaimo didinimo. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas vienas 

kaimo integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

1 991 250,38 Lt: 

1. 1 692 562,82 Lt 

2. 149 343,78 Lt 

3. 149 343,78 Lt 

2013 m. 

vasario 

mėn. 

24 mėn. 2012 m. 

gegužės 15 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

Kartu su 

paraiška bus 

pateikti 

dokumentai 

patvirtinantys 

teisę į žemę. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 
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projektas. 

2. Sutvarkyta vienos kaimo 

gyvenamosios vietovės 

viešoji aplinka. 

23. Kriaunų kaimo 

kompleksinė 

infrastruktūros 

plėtra 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio 

miesto ir Kriaunų kaimo, 

kompleksiškai sutvarkant 

Kriaunų kaimo centrinę dalį 

ir gerinant infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

1. Įgyvendintas vienas 

projektas Kriaunų kaimo 

gyvenamoje vietovėje, 

kurioje sutvarkyta viešoji 

aplinka. 

2. Įgyvendintas Kriaunų 

kaime integruotos 

bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

projektas. 

1 029 284,79 Lt: 

1. 874 892,06 Lt 

2. 77 196,27  Lt 

3. 77 196,46 Lt 

2012 m. 

spalio 

mėn. 

24 mėn. 2012 m. 

gruodžio 21 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus  

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos.   

 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

   Iš viso : 

projektų vertė – 32 647 419,22 Lt. 

ES fondų lėšų suma – 27 750 305,00 Lt. 

LR valstybės biudžeto lėšų suma –2 448 552,51 Lt. 

pareiškėjo ir/ar partnerio lėšų suma – 2 448 561,71 

Lt. 

 

    

__________________ 

 

 


