
 
 

ASOCIACIJA RADVILIŠKIO  RAJONO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“ INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR 

ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL KVIETIMĄ Nr. 05 

 

Lėšų skirimas patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 2014 m. spalio 31 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 5.1 ir 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. BR23-3 „Dėl Vietos veiklos grupių 

sprendimų dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“ 

 

2015 m. sausio 23 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt ir 

(Eur) 

 

I prioriteto „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“ 

1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

1.1.2. veiklos srities „Kaimo vietovių svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ 

200 000,00 

(57 924,00) 

(su PVM) 

1. 

Aukštelkų kaimo 

bendruomenė 

„Aukštoji alka“ 

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Aukštelkų kaimo bendruomenės 

„Aukštoji alka“ poilsio pastato 

rekonstravimas į bendruomenės namus – 

II etapas 

Bendruomenės tikslas – sudaryti sąlygas 

kaimo bendruomenės veiklai, užbaigiant 

poilsio pastato rekonstravimo į 

bendruomenės namus darbus – įrengiant 

vidaus patalpas – taip jas pritaikant 

bendruomenės veiklai. 

Bendruomenė projekto veiklos metu 

numato atlikti rekonstrukcijos darbus: 

įrengti renginių salę, du kabinetus 

veikloms, pagalbines patalpas, katilinę ir 

sanitarinius mazgus, koridorių. 

LEADER-14-

RADVILIŠKIS-05-003 

 

100 000,00 

(28 962,00) 
(su PVM) 

2. 

Skėmių kaimo 

bendruomenė  

 

Skėmių kaimo bendruomenės pastato 

stogo dangos keitimas ir jo pritaikymas 

visuomenės poreikiams bei narių 

Bendrasis projekto tikslas – didinti 

bendruomenės narių užimtumą bei 

mažinti socialinę atskirtį, sukuriant 

LEADER-14-

RADVILIŠKIS-05-001 

 

100 000,00 

(28 962,00) 
(su PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt ir 

(Eur) 

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

užimtumui didinti patrauklią aplinką gyventi ir tenkinant 

Skėmių kaimo bendruomenės narių 

poreikius. 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama 

suremontuoti bendruomenės pastato stogą 

ir pritaikyti pastatą bendruomenės narių 

poreikių tenkinimui. 

Iš viso, Lt ir (Eur) 
200 000,00 

(57 924,00) 

 

 

  

Pirmininkas                                                                                                                                                                                                                        Romas Kalvaitis

  


