1.1. Uždavinys: pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis,
tūkst. eurų

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
eurų

Sukuriamas produktas (produkto
rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

3 853,9

Sukurtos arba atnaujintos atviros
erdvės miestų vietovėse – 41 703
m2

1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES,
valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis
numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane
bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų investicijų priemonės):
1.1.1.1. Viešųjų erdvių modernizavimas, traukos centrų formavimas
bei stiprinimas Naujosios Akmenės, Pakruojo ir Kuršėnų miestuose,
siekiant gerinti gyventojų, verslo ir investuotojų sąlygas: Naujosios
Akmenės Kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas,
Pakruojo miesto Vienybės a., Laisvės a. ir turgavietės sutvarkymas),
Kuršėnų miesto Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir Kuršėnų
miesto turgavietės modernizavimas.

5 122,2

5 122,2

Sukurtos arba atnaujintos atviros
erdvės miestų vietovėse – 33 560
m2

1.1.1.2. Rekreacijai ir (arba) sveikatingumui skirtų viešųjų erdvių, kaip
traukos zonų, kūrimas ir stiprinimas Kuršėnų ir Kelmės miestuose,
siekiant tenkinti gyventojų poreikius ir gerinti verslo sąlygas: Ventos
upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas bei Kelmės dvaro
sodybos
parterinės
dalies
sutvarkymas
ir
pritaikymas
bendruomeniniams, visuomeniniams, verslo poreikiams.

2 911,1

2 911,1

2 474,4

1.1.1.3. Natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio Kelmės mieste
kompleksiškas tvarkymas, sutvarkant ir pritaikant visuomenės
poreikiams Kelmės dvaro ansamblio parką.

506,6

506,6

430,6

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti
įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealai – 1 vnt.

X

X

X

Investicijas gavusių viešųjų
teritorijų plotas –193,7 ha

1.1.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus
veiksmus:
1.1.2.1. Viešųjų erdvių ir (arba) inžinerinės infrastruktūros,
reikalingos verslo kūrimusi ir plėtrai Kelmės ir Naujosios Akmenės
miestuose bei susietose teritorijose, sutvarkymas ir įrengimas: Ventoje
ir inžinerinės infrastruktūros įrengimas Akmenės LEZ (dalis sklypų yra

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis,
tūkst. eurų

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
eurų

8 539,9

8 539,9

6 758,9

Sukuriamas produktas (produkto
rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

Naujosios Akmenės m., dalis susietose teritorijose – Menčių k. ir
Gaušių k.).
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
1.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės:
1.2.1.1. Gyvenamosios aplinkos Joniškio ir Kuršėnų miestuose
gerinimas, kompleksiškai tvarkant daugiabučių namų
gyvenamųjų kvartalų teritorijas, apimant: Joniškio miesto Miesto
a., M. Slančiausko g., Parko g. kvartalą, Statybininkų g.,
Draugystės g. kvartalą bei Vilniaus g., Latvių g. kvartalą;
Kuršėnų m. Vilniaus g., Vytauto g., Vydūno g., Kudirkos
g.kvartalą; L. Ivinskio g., Kudirkos g., Pavenčio g. kvartalą,
Daugėlių g., Ventos g. kvartalą.
1.2.1.2. Naujosios Akmenės, Joniškio, Kelmės miestų kultūros
infrastruktūros modernizavimas bei Pakruojo ir Kuršėnų miestų
kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir aktualizavimas, siekiant
tvarios ekonomikos augimo ir gyvenamosios vietos patrauklumo
didėjimo: Joniškio Kultūros centro (Žemaičių g. 14, Joniškis) ir
Kelmės Kultūros centro (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė)
modernizavimas; Naujosios Akmenės pastato (V. Kudirkos g. 9,
Naujoji Akmenė) rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms; kultūros paveldo
objektų – Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) ir
Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 16057) – tvarkyba.
1.2.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti
finansinės priemonės:

Lėšų
poreikis,
tūkst. eurų

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
eurų

Sukuriamas produktas
(produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

1 855

1 855

1 463,7

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse – 65 625,7 m2

1949,7

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti
lankymui gamtos ir kultūros
paveldo objektai ir teritorijos –
3 vnt.;
Modernizuoti kultūros
infrastruktūros objektai – 2
vnt.

5 631,1

5 631,1

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
1.2.2.1. Gyvenamosios aplinkos tikslinėse teritorijose
(miestuose) gerinimas, modernizuojant daugiabučius namus
energetinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis (Pakruojo m.
– 540 namų ūkių; Kelmės m. – 1085 namų ūkių; Kuršėnų m. –
220 namų ūkių; Joniškio m. – 134 namų ūkių; Naujosios Akmenės
m. – 700 namų ūkių).
1.2.3. Organizacinio, administracinio pobūdžio priemonės
(pavyzdžiui, esamų įstaigų veiklos optimizavimas):
1.2.3.1. Naujosios Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir
Kuršėnų miestų vietos veiklos grupių steigimas ir jų strategijų
parengimas.
1.2.4. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
1.2.4.1. Socialinę atskirtį mažinančių, užimtumą ir verslumą bei
bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos kūrimą skatinančių
priemonių įgyvendinimas Naujosios Akmenės, Joniškio, Kelmės,
Pakruojo ir Kuršėnų miestuose.
1.2.5. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu
atrenkamus veiksmus:
1.2.5.1. SVV konkurencingumo Kelmės mieste skatinimas,
įkuriant verslo inkubatorių.
1.2.5.2. Aukštos kokybės, specializuotų konsultacinių paslaugų
SVV subjektams Kelmės ir Kuršėnų miestuose teikimas.

Lėšų
poreikis,
tūkst. eurų

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
eurų

Sukuriamas produktas
(produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

37 303,1

Namų ūkių, priskirtų geresnei
energijos vartojimo
efektyvumo klasei, skaičius –
2679 namų ūkiai

X

X

Projektai, kurios visiškai arba
iš dalies įgyvendina socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius – 5 vnt.
Projektas, kurį visiškai arba iš
dalies įgyvendina socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius – 5 vnt.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.5.3. Socialinių verslų Kelmės mieste kūrimas.

X

X

X

1.2.5.4. Didelio poveikio technologijų Kelmės miesto pramonėje
diegimas.

X

X

X

1.2.5.5. Technologinių eko-inovacijų Kelmės mieste diegimas.

X

X

X

1.2.5.6. Modernių technologijų gamybos sektoriuje Kelmės,
Pakruojo, Kuršėnų miestuose diegimas.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

X

X

X

44 789,2

7 486,1

3 413,4

Investicijas gavusio verslo
inkubatoriaus plotas – 300 m2
Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius – 2 vnt.
Socialiniai verslai, sukurti
gavus ESF investicijas – 2 vnt.
Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius – 2 vnt.
Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius – 2 vnt.
Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius – 7 vnt.

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo saugumo problemas.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
1.3.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės:
1.3.1.1. Sukurtų darbo vietų pasiekiamumo gerinimas,
modernizuojant vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūrą
Pakruojo, Kuršėnų ir Joniškio miestuose: Pakruojo m. Kęstučio
g.modernizavimas, Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g.,
Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, Joniškio m. rytinio
aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto
kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba.
1.3.1.2. Sukurtų darbo vietų pasiekiamumo gerinimas,
modernizuojant
ir
sukuriant
pėsčiųjų-dviračių
takų
infrastruktūrą Naujosios Akmenės, Joniškio ir Kelmės miestuose:
dviračių ir pėsčiųjų tako P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių
g. Naujoje Akmenėje įrengimas; pėsčiųjų-dviračių takų
sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M.
Slančiausko ir Žemaičių gatves; Vytauto Didžiojo g. Kelmės
mieste pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas.
1.3.1.3. Eismo saugumo priemonių diegimas Naujosios Akmenės
ir Kelmės miestų vietinės reikšmės keliuose: Naujosios Akmenės
Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų, Respublikos g.
atkarpos kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo
priemones; Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant
eismo saugumo priemones.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

Lėšų
poreikis,
tūkst. eurų

2 509,9

2 090,9

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

2 509,9

2 090,9

Iš jų ES
lėšos,
tūkst. eurų

Sukuriamas produktas
(produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

1 774,8

Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis – 2,31
km;
bendras naujai nutiestų kelių
ilgis – 1,3 km

259,5

Įrengtų naujų dviračių ir (ar)
pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis
– 1,7 km
Rekonstruotų dviračių ir (ar)
pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis
– 1,481 km
Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis –
3,821km;
įdiegtos saugų eismą
gerinančios ir aplinkosaugos
priemonės – 3 vnt.

2 231,3

2 231,3

1 421,7

6 832,2

6 832,2

3 456

