
  
 

VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“ INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS 

 SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL KVIETIMĄ Nr. 01 

 

Lėšų skyrimas patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 2011 m. vasario 11 d. vietos projektų atrankos posėdţio 

protokolu Nr.1 ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ţemės ūkio ministerijos 2011 m. vasario 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. BRI-291 

„Dėl vietos projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos lėšos pagal Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ sprendimą, sąrašo patvirtinimo“ 
 

2011-02-24 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto 

paraiškos kodas 

Skirta  

paramos lėšų 

suma, Lt (su 

PVM) 

1. 

Asociacija „Pašušvio 

bendruomenė“ 

 

Partneris: Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija 

Pašušvio miestelio viešosios erdvės, 

esančios prie mokyklos ir kultūros 

namų, sutvarkymas 

Projekto metu bus sutvarkyta visuomeninės 

paskirties teritorija - viešoji erdvė prie mokyklos, 

kultūros ir bendruomenės namų. Bus išardoma senoji 

danga, sudedami nauji kelio bortai, sudedami 

gazoniniai bortai, rekonstruojama šaligatvio danga, 

atstatoma veja. Planuojama sutvarkyti viešosios 

erdvės pėsčiųjų takus, įvažiavimo juostas, 

automobilių parkavimo vietą, šaligatvius, sutvarkyti 

vejas, įrengti šiukšliadėžes, suolelius poilsiui,  

padengiant juos trinkelėmis. 

LEADER-10-

RADVILIŠKIS-01-

001 

150 000,00 

2. 

Šaukoto Švc. 

Trejybės parapija 

 

Partneris: Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija 

Šaukoto Švc. Trejybės bažnyčia 

restauravimas (tvarkybos darbai) 

Projekte numatyta atlikti Šaukoto Švč. Trejybės 

bažnyčios restauravimo (tvarkybos) darbus 

užtikrinant pastato gyvavimo laiko prailginimą, 

konstrukcijų apsaugojimą nuo tolesnio irimo. 

Planuojama atlikti šiuos restauravimo darbus: 

cokolio, fasado, stogo restauravimo sprendiniai, 

perdangos, lietaus nuvedimo nuo stogo sprendiniai, 

langų, durų, grotelių restauravimo sprendiniai, sienų 

restauravimo sprendiniai, grindų restauravimas, 

laiptų restauravimo darbai. 

LEADER-10-

RADVILIŠKIS-01-

002 

605 000,00 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto 

paraiškos kodas 

Skirta  

paramos lėšų 

suma, Lt (su 

PVM) 

3. 

Asociacija „Tyrulių  

bendruomenė“ 

 

Partneris: Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija 

Tyrulių bendruomenės parko 

teritorijos infrastruktūros 

atnaujinimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams 

Įgyvendinant projektą bus tvarkomas Tyrulių parkas 

pritaikant kokybiškų viešųjų poilsio, pramogų, 

švietimo ir sporto paslaugų teikimą. Projekto lėšomis 

parko viešojoje erdvėje bus statoma medinė estrada, 

pavėsinė, įrengiami parko takai, aikštelės, 

sutvarkytas teritorijos apšvietimas.  

LEADER-10-

RADVILIŠKIS-01-

003 

110 900,00 

4. 

Asociacija 

„Aukštelkų kaimo 

bendruomenė 

„Aukštoji alka“ 

 

Partneris: Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija 

Aukštelkų kaimo bendruomenės 

„Aukštoji alka“ poilsio pastato 

rekonstravimas į bendruomenės 

namus 

Projekto metu  bus rekonstruoti bendruomenės 

namai. Planuojami rekonstrukcijos darbai pakeisti 

stogo dangą, apšiltinti cokolius, apšiltinti sienas, 

pakeisti laukines durys, bei atlikti griovimo ir 

tvarkybos darbus. Viduje jungiamos patalpas 

formuoti Bendruomenės poreikius atitinkantį vidaus 

patalpų išplanavimą. Darbus sudaro sienų griovimo, 

inžinierinių tinklų demontavimo ir įrengimo 

atsižvelgiant į pasikeitusį vidaus patalpų 

išplanavimą, darbai.  

LEADER-10-

RADVILIŠKIS-01-

004 

250 000,00 

5. 

 

Asociacija 

„Pociūnėlių miestelio 

bendruomenė“ 

 

Partneris: Radviliškio 

rajono savivaldybės 

administracija 

Pociūnėlių-lopšelio darželio 

rekonstravimas į paslaugų ir 

informacijos centrą 

Projektas skirtas Pociūnėlių lopšelio-darželio pastato 

energijos vartojimo efektyvumui didinti. Pastatas 

neapšiltintas, ištrupėjusiu fasadu, šaltojo sezono 

metu jame sunku vykdyti veiklą – informacijos 

ir paslaugų teikimą, nes pastatas neatitinka 

sanitarinių-higieninių reikalavimų. Įgyvendinant 

projektą numatomas pastato išorinių sienų 

apšiltinimas. Bendruomenės reikmėms pritaikytas 

pastatas leis efektyviai spręsti socialines problemas 

ir gerinti gyventojų gyvenimo kokybės lygį. 

LEADER-10-

RADVILIŠKIS-01-

005 

194 583,60 

Iš viso, Lt 1 310 483,60 

  

 

 

 Pirmininkas                                                                                                              Romas Kalvaitis 


