ASOCIACIJA RADVILIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“ INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR
ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL KVIETIMĄ Nr. 04
Lėšų skirimas patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 2013 m. liepos 10 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 4.1 ir
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. BR1-788 „Dėl Vietos veiklos

grupės „Radviliškio lyderis“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“
2013 m. rugpjūčio 2 d.
Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Vietos projekto paraiškos
kodas

I prioriteto „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“
1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“
Asociacija
„Tyrulių
bendruomenė“
1.

2.

Partneris:
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Asociacija
„Karčemų
bendruomenė
„Kaimynai“

Viešųjų erdvių prie Tyrulių kultūros namų ir Bendrasis tikslas – gerinti ir plėsti viešųjų
polekėlės bendruomenės namų sutvarkymas erdvių infrastruktūrą, gerinti eismo saugumą,
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai
ir kurti bendruomeninei veiklai palankią
aplinką, pagerinant eismo sąlygas Tyrulių
miestelyje ir Polekėlės kaime.
Vietos projekte numatytą Tyrulių miestelyje
įrengti 145 m2 asfaltbetonio dangos, 56,2 m2
betoninių trinkelių dangos ir 20,1 m2 vejos.
Polekėlės
kaime
įrengti
264,5
m2
asfaltbetonio dangos ir 157,8 m2 vejos.
Viešosios erdvės sutvarkymas bei viešosios Vietos projekto tikslas – padidinti Karčemų
infrastruktūros sukūrimas Karčemų
kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą,
bendruomenės namams
sutvarkant viešąją erdvę bei prijungti
Karčemų bendruomenės namus prie vandens
tiekimo bei nuotekų tvarkymo tinklų.

Prašoma
paramos
suma, Lt
496 422,74
(su PVM)

LEADER-13RADVILIŠKIS-04-006

75 057,20
(su PVM)

LEADER-13RADVILIŠKIS-04-007

75 057,20
(su PVM)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Partneris:
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Šaukoto
bendruomenė

3.

Partneris:
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

4.

Viešosios erdvės Šaukote sutvarkymas

Aikštės ir važiuojamosios dalies prie
Šeduvos kapinių įrengimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama
atlikti šiuos darbus: Įvažiavimo ir aikštelės iš
trinkelių 140 m2 įrengimas. Sanmazgo
antrame aukšte vidaus apdailos remontas,
Vandentiekio ir buitinio nuotakyno įrengimas
ir prijungimas prie pastatytų vandentiekio ir
kanalizacijos tinklų.
Vietos projekto tikslas – išnaudoti Šaukoto
gyvenamosios
aplinkos
patrauklumą,
sukuriant patrauklią aplinką gyventojams sutvarkant viešąją erdvę bei joje įrengiant
sporto infrastruktūrą.
Statybos rūšis paprastojo remonto darbai
statinio kategorija - nesudėtingas statinys.
Planuojama
atlikti
šiuos
darbus:
parengiamieji darbai (demontuoti esančius
senus sporto įrenginius,
išardyti dalį
betoninių plytelių tako); įrengti dirbtinės
dangos aikštelę; aikštelės aptvėrimo darbai;
betoninių plytelių tako ant smėlio – žvyro
pagrindo atstatymas.
Projekto bendrasis tikslas – gerinti ir plėsti
viešųjų erdvių infrastruktūrą, gerinti eismo
saugumą, mažinti neigiamą transporto
poveikį aplinkai ir kurti bendruomeninei
veiklai palankią aplinką.
Projekto uždaviniai:
1. įrengti keliuką - privažiavimą prie
Šeduvos miesto kapinių;
2. įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie
Šeduvos miesto kapinių.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama
atlikti šiuos darbus: pastatyti žvyro dangos
5,5 m pločio kelią ir aikštele su įrengta
drenažo sistema.

Vietos projekto paraiškos
kodas

Prašoma
paramos
suma, Lt

LEADER-13RADVILIŠKIS-04-008

75 057,20
(su PVM)

75 057,20
(be PVM)
LEADER-13RADVILIŠKIS-04-010

Suma PVM
kompensuoti
14 193,32

Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Pociūnų kaimo
bendruomenė

5.

Partneris:
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija
6.

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija
7.

8.

Pociūnėlių
miestelio

Vietos projekto pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Vietos projekto tikslas – padidinti Pociūnų
kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą,
sukuriant viešąją erdvę prie Pociūnų
bendruomenės namų.
Projekto vykdymo metu bus atliekamas
neypatingo statinio paprastasis remontas.
Numatoma sutvarkyti bendruomenės namų
aplinką atliekant šiuos darbus: šaligatvių
įrengimą; vejos įrengimą; gėlyno įrengimą;
suolų įrengimą; šiukšliadėžių įrengimą;
krūmų pasodinimą; tvoros su vartais ir
varteliais įrengimą.
Sidabravo kapinių drenažo įrengimas
Vietos projekto tikslas – sukurti patrauklią
aplinką Sidabravo apylinkių gyventojams,
sutvarkant viešąją infrastruktūrą – įrengiant
drenažo sistemą kapinėse.
Projekte numatyta nusausinti 1,0 ha dydžio
žemės sklypą Sidabravo miestelio kapinių
teritorijoje. Jame nutiesti 87 m drenažo
rinktuvų ir 317 m drenažo sausintuvų, įrengti
1 drenažo žiotis, 1požeminį drenažo šulinį, 1
kontrolinį drenažo šulinį.
Žeimių kaimo drenažo sistemų įrengimas
Vietos projekto tikslas – sukurti patrauklią
aplinką
Žeimių
kaimo
gyventojams,
sutvarkant
viešąją
infrastruktūrą
–
renovuojant drenažo sistemą prie vieno iš
svarbiausių kaimo viešųjų pastatų.
Projekte numatyta nutiesti 657 m drenažo
rinktuvų ir 900 m drenažo sausintuvų, įrengti
1 drenažo žiotis, 1 požeminį drenažo šulinį.
I prioriteto „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“
1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovių svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“
Pociūnėlių miestelio bendruomenės pastato Pagrindinis projekto tikslas – suremontuoti ir
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės
pritaikyti pastatą vaistinių ir prieskoninių

Vietos projekto paraiškos
kodas

Prašoma
paramos
suma, Lt

LEADER-13RADVILIŠKIS-04-011

73 929,62
(su PVM)

Viešosios erdvės prie Pociūnų
bendruomenės namų sutvarkymas

60 243,42
(be PVM)
LEADER-13RADVILIŠKIS-04-014

LEADER-13RADVILIŠKIS-04-015

Suma PVM
kompensuoti
11 386,02

62 020,90
(be PVM)
Suma PVM
kompensuoti
11 721,94

120 000,00
(su PVM)
LEADER-13RADVILIŠKIS-04-009

120 000,00
(su PVM)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

bendruomenė

9.

10.

Vietos projekto pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Vietos projekto paraiškos
kodas

augalų bei vaisių kultivavimui.
Projekto vykdymo metu šiame pastate bus
atlikti remonto darbai: lauko durų, langų ir
Partneris:
stogo atitvoros keitimas. Vidaus patalpų
Radviliškio rajono
perplanavimas ir remontas. Šis pastatas dabar
savivaldybės
yra nenaudojamas, po remonto darbų
administracija
atlikimo bus naudojamas vaistažolių ir
prieskoninių
augalų
džiovinimui,
sandėliavimui ir pakavimui.
I prioriteto „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“
1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
1.1.3. veiklos sritis „Rekreacinės teritorijos infrastruktūros atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams“
Raudondvario rekreacinės teritorijos
Vietos projekto tikslas: padidinti
Asociacija
infrastruktūros atnaujinimas pritaikant
Raudondvario kaimo gyvenamosios aplinkos
„Raudondvario
visuomenės
poreikiams
patrauklumą bei gyventojų užimtumą bei
kaimo
sveikatingumą, atnaujinant infrastruktūrą
bendruomenė“
rekreacinėje teritorijoje. Projekto
įgyvendinimo metu bus vykdoma
LEADER-13Partneris:
nesudėtingo statinio nauja statyba.
RADVILIŠKIS-04-004
Radviliškio rajono
Planuojama atlikti šiuos darbus: įrengti lauko
savivaldybės
teniso aikštelę; įrengti aikštelės aptvėrimą;
administracija
įrengti drenažo sistemą ir įsigyti krepšinio
stovą, kuris sudarys galimybę žaisti krepšinį
lauko teniso aikštelėje.
Viešųjų erdvių prie Baisogalos ir Pakiršinio Projekto pagrindinis tikslas yra pagerinti
Pakiršinio kaimo
sporto aikštynų sutvarkymas
Baisogalos miestelio ir Pakiršinio kaimo
bendruomenė
rekreacinių viešųjų erdvių infrastruktūrą,
siekiant sudaryti vietos gyventojams ir
Partneris:
svečiams patrauklias gyvenimo ir poilsio
Radviliškio rajono
LEADER-13sąlygas.
RADVILIŠKIS-04-005
savivaldybės
Vietos
projektas
bus
įgyvendinamas
administracija
Pakiršinio kaime ir Baisogalos miestelyje,
valstybiniuose žemės sklypuose. Projekto
įgyvendinimo metu planuojama atlikti šiuos
darbus: Pakiršinio kaime nusausinti žemės

Prašoma
paramos
suma, Lt

poreikiams

405 171,60
(su PVM)

180 000,00
(su PVM)

75 057,20
(su PVM)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Aukštelkų kaimo
bendruomenė
„Aukštoji alka“

11.

Viešosios erdvės prie tvenkinio
Aukštelkuose sutvarkymas

Partneris:
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Radviliškio rajono
Grinkiškio Jono
Poderio vidurinė
mokykla
12.

Vietos projekto pavadinimas

Partneris:
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracija

Grinkiškio Jono Poderio vidurinės
mokyklos sporto aikštelės įrengimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

sklypą kuriame yra sporto aikštelė ir pastatyti
suoliukus, Baisogaloje nusausinti žemės
sklypą kuriame yra sporto aikštelė įrengti
apšvietimo sistemą ir pastatyti suoliukus.
Vietos projekto tikslas: padidinti Aukštelkų
kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą,
sukuriant viešąją erdvę prie tvenkinio.
Vykdant vietos projektą bus įrengti estrados
pamatai ir grindys iš betoninių trinkelių –
įrengiama tinkama naudoti, tik neuždengta
estrada; dviračių takas iš skaldos atsijų (305
m²); persirengimo kabina (1vnt.); lauko
suolai (6vnt.); lauko šiukšliadėžės (3vnt.);
sporto aikštelė iš skaldos atsijų (308 m²) –
įrengiant tinkama naudoti sporto aikštelė su
skaldos
danga;
sumontuoti
sporto
treniruokliai (3 vnt.).
Projekto pagrindinis tikslas yra pagerinti
Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos
viešųjų erdvių infrastruktūrą, siekiant
sudaryti patrauklias fizinio aktyvumo ir
poilsio sąlygas mokyklos bendruomenei ir
vietos gyventojams bei rajono svečiams.
Šiuo projektu siekiama pagerinti mokyklos
sportinę bazę, įrengiant lauko krepšinio
aikštelę ir lauko treniruoklius. Projekto
įgyvendinimo metu planuojama atlikti šiuos
darbus: įrengti krepšinio aikštelę ir lauko
treniruočių įrenginius.

Vietos projekto paraiškos
kodas

Prašoma
paramos
suma, Lt

LEADER-13RADVILIŠKIS-04-012

75 057,20
(su PVM)

75 057,20
(be PVM)
LEADER-13RADVILIŠKIS-04-013

Iš viso, Lt

Pirmininkas

Suma PVM
kompensuoti
14 250,01

1 021 594,34

Romas Kalvaitis

