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Nr.

I. Projektai
(projektai, nurodant jų pavadinimą ir projektinio pasiūlymo registracijos kodą, išdėstomi pirmumo
tvarka, pagal balų skaičių nuo daugiausiai balų gavusio projekto iki mažiausiai balų (bet ne mažiau
kaip mažiausią privalomą balų skaičių)

1.

Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos Gėlių ir Mokyklos gatvių rekonstrukcija, Nr.
51PP10-177. (180 balų)
Rietavo seniūnijos Girėnų, Labardžių ir Žadvainių kaimų gatvių apšvietimo įrengimas, Nr.
51PP10-176. (180 balų)
Rietavo savivaldybės Daugėdų seniūnijos Gudalių gatvės apšvietimo įrengimas, Nr.
51PP10-180. (180 balų)
Buvusio mokyklos pastato dalies ir viešųjų erdvių Narvaišių kaime kompleksiškas
atnaujinimas, Nr. 51PP10-188. (180 balų)
Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g.3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir
pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, Nr. 51PP10191. (180 balų)
Tirkšlių seniūnijos Balėnų kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr. 51PP10-195.
(180 balų)
Laižuvos seniūnijos Auksodės kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr. 51PP10196. (180 balų)
Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr. 51PP10-197.
(180 balų)
Mažeikių apylinkės seniūnijos Bugenių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr.
51PP10-198. (180 balų)
Viekšnių seniūnijos Pakalupio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr. 51PP10199. (180 balų)
Šerkšnėnų seniūnijos Šerkšnėnų kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr. 51PP10200. (180 balų)
Sedos seniūnijos Vadagių ir Užežerės kaimų viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr.
51PP10-201. (180 balų)

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nevarėnų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr. 51PP10-5. (180 balų)
Viešvėnų kultūros centro pastato kapitalinis remontas, Nr. 51PP10-2. (180 balų)
Ryškėnų administracinio pastato dalies, pritaikytos bendruomenės veiklai, kapitalinis
remontas bei viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr. 51PP10-8. (180 balų)
Luokės miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant bendruomenės
poreikiams, Nr. 51PP10-4. (180 balų)
Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos Piliakalnio gatvės kapitalinis remontas, Nr. 51PP10175. (170 balų)
Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos Tauravo kaimo Tverų, Dvaro ir Jurginų gatvių
kapitalinis remontas, Nr. 51PP10-178. (170 balų)
Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos Užpelių kaimo Užpelių ir Kalnelio gatvių
dangų kapitalinis remontas, Nr. 51PP10-179. (165 balų)
Rekreacinės teritorijos Kaušėnų k., prie Gandingos HE (Plungės jūros) sutvarkymas,
įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, Nr.51PP10-190. (165 balų)
Dalies visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių, esančių Platelių miestelio
centrinėje dalyje, sutvarkymas, Nr.51PP10-193. (165 balų)
Reivyčių seniūnijos Leckavos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas, Nr. 51PP10194. (160 balų)
Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinis remontas, pritaikant bendruomenės
poreikiams, Nr. 51PP10-10. (160 balų)

II. Informacija apie projektus
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą eiliškumą)
1.
Pareiškėjo pavadinimas
Rietavo savivaldybės administracija
2.
Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės a.3, 90311 Rietavas
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 448) 73 200
El. pašto adresas
savivaldybe@rietavas.lt
Registravimo kodas
188747184
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
3.
Projekto pavadinimas
Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos Gėlių ir Mokyklos
gatvių rekonstrukcija
4.
Priemonės veiklos srities
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
kodas
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
5.
Projekto įgyvendinimo
Telšių apskritis, Rietavo savivaldybė, Medingėnų seniūnija,
vietovė
Medingėnų kaimas
6.
Numatoma projekto
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
trukmė
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
2017-07
2018-06
12 mėn.
7.
Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8.
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
Numatoma
finansavimas
projekto
vertė iš viso
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo
lėšos
Lietuvos

Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

142778,00
9.

97088,70

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

-

28556,00

-

-

17133,30

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Sumažinti Medingėnų kaimo Medingėnų kaimo Gėlių Atlikta
Veiksmų,
kuriais
socialinę
ekonominę
atskirtį ir Mokyklos gatvių Medingėnų kaimo remiamos investicijos į
gerinant gyvenamąją aplinką.
rekonstrukcija.
Gėlių ir Mokyklos mažos
apimties
gatvių
infrastruktūrą, skaičius
rekonstrukcija.
– 2; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 309;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Rietavo savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės a.3, 90311 Rietavas

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 448) 73 200
El. pašto adresas
savivaldybe@rietavas.lt
Registravimo kodas
188747184
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Rietavo seniūnijos Girėnų, Labardžių ir Žadvainių kaimų gatvių
apšvietimo įrengimas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telšių apskritis, Rietavo savivaldybė, Rietavo seniūnija, Girėnų,
Labardžių ir Žadvainų kaimai
Numatoma projekto
pradžia
2017-09

Numatoma
projekto pabaiga
2018-12

Preliminari projekto
trukmė
16 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8.
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Numatoma
numatomas skirti
projekto
finansavimas
vertė iš viso
7.

EŽŪFKP lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

235681,90
9.

160263,25

28281,75

Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

47136,90

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Sumažinti Girėnų, Labardžių ir Girėnų, Labardžių ir
Žadvainų
kaimų
socialinę Žadvainų kaimų gatvių
ekonominę
atskirtį
gerinant apšvietimo įrengimas.
gyvenamąją aplinką.

1.
2.

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Įrengtas
apšvietimas
Rietavo
seniūnijos Girėnų
(Ateities g., Uosių
g. ir Kranto g.),
Labardžių
(Mokyklos
g.,
Motiejų g., Pievų
g. ir Žemaičių g.)
ir
Žadvainų
(Miško
g.,
Kaštonų g. ir
Jūros
g.)
kaimuose.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 3; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 575;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Rietavo savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės a.3, 90311 Rietavas

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 448) 73 200
El. pašto adresas
savivaldybe@rietavas.lt
Registravimo kodas
188747184
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Rietavo savivaldybės Daugėdų seniūnijos Gudalių gatvės
apšvietimo įrengimas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telšių apskrities, Rietavo savivaldybė, Daugėdų seniūnija,
Daugėdų kaimas
Numatoma projekto
pradžia
2017-09

Numatoma
projekto pabaiga
2018-08

Preliminari projekto
trukmė
12 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui
numatomas skirti
finansavimas
Numatoma
projekto
vertė iš viso

33906,23
9.

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

23055,40

4068,60

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

6782,23

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Sumažinti
Daugėdų
kaimo Gudalių
gatvės Įrengtas
Veiksmų,
kuriais
socialinę
ekonominę
atskirtį apšvietimo įrengimas.
apšvietimas
remiamos investicijos į
gerinant gyvenamąją aplinką.
Daugėdų kaimo mažos
apimties
Gudalių gatvėje.
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 373;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Plungės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vytauto g.12, 90123 Plungė

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 448) 73 166
El. pašto adresas
savivaldybe@plunge.lt
Registravimo kodas
188714469
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Buvusio mokyklos pastato dalies ir viešųjų erdvių Narvaišių kaime
kompleksiškas atnaujinimas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telšių apskritis, Plungės rajono savivaldybė, Narvaišių kaimas,
Liepgirių g.27.
Numatoma projekto
pradžia
2017-05

Numatoma
projekto pabaiga
2019-05

Preliminari projekto
trukmė
24 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui
numatomas skirti
finansavimas
Numatoma
projekto
vertė iš viso

237500,00
9.

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

161500,00

28500,00

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

47500,00

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Užtikrinti
kokybišką
ir 1. Narvaišių mokyklos
komfortabilią gyvenamąją aplinką pastato rekonstravimas;
Narvaišių kaime.
2.
Bendruomenės
poreikiams reikalingos
infrastruktūros
sutvarkymas
sklypo
ribose.

1.
2.

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Planuojama
renovuoti
Narvaišių kaimo
centre
buvusį
Narvaišių
mokyklos pastatą
ir jame įrengti
patalpas Narvaišių
kaimo
bendruomenei:
įrengti
salę
renginiams,
biblioteką, darbo
kabinetą, archyvą,
bendrąsias
patalpas. Sklypo
šiaurinėje pusėje
numatoma įrengti
vaikų
žaidimo
aikštelę, taką su
apšvietimu;
automobilių
stovėjimo aikštelę
ir
mažosios
architektūros
elementus: lauko
suoliukus,
stacionarius
dviračių
stovus,
numatoma
sutvarkyti
apšvietimą,
numatomas žemės
gerbūvio
sutvarkymas.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 2; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 386;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Plungės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vytauto g.12, 90123 Plungė
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.

(8 448) 73 166

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

El. pašto adresas
savivaldybe@plunge.lt
Registravimo kodas
188714469
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g.3, Alsėdžiuose,
atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams,
socialinei ir kultūrinei veiklai
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017-06

Numatoma
projekto pabaiga
2019-05

Preliminari projekto
trukmė
24 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

380084,30
9.

Telšių apskritis, Plungės rajono savivaldybė, Alsėdžių miestelis,
Telšių g.3.

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

161500,00

28500,00

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

190084,30

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Užtikrinti kokybišką ir patrauklią Pastato
Alsėdžių Planuojami
Veiksmų,
kuriais
gyvenamąją aplinką Alsėdžių miestelyje, Telšių g.3 numatyti darbai: remiamos investicijos į
seniūnijoje sprendžiant gyventojų rekonstrukcija.
pastato
mažos
apimties
kultūrines ir socialines problemas.
rekonstravimas,
infrastruktūrą, skaičius
apimantis
su – 1; gyventojų, kurie
pamatais,
naudosis geresnėmis
sienomis,
paslaugomis/infrastrukt
perdangomis,
ūra, skaičius – 896.
stogo konstrukcija,
išorės
apdaila,
pertvaromis
susijusius darbus,
grindų, langų, durų
keitimas, atliekant
vidaus
apdailą,
keičiant šildymo,
vandentiekio,

nuotekų šalinimo,
karšto
vandens
sistemas,
instaliuojant
elektros
instaliaciją,
vėdinimo
kondicionavimo
sistemas. Pastatą
sutvarkius
ir
renovavus
ketinama įrengti
patalpas
bendruomenei,
jaunimo
klubui,
muziejui, kultūros
centrui, patalpas
socialinėms
reikmėms – dušą
bei
skalbyklą
socialiai
pažeidžiamiems
asmenims, kurie
neturi galimybės ir
sąlygų nusiprausti
ir išsiskalbti rūbus.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės g.8, 89223 Mažeikiai

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 443) 98 204
El. pašto adresas
savivaldybe@mazeikiai.lt
Registravimo kodas
167371234
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Tirkšlių seniūnijos Balėnų kaimo viešosios infrastruktūros
sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telšių apskritis, Mažeikių rajono savivaldybė, Tirkšlių seniūnija,
Balėnų kaimas
Numatoma projekto
pradžia
2017-02

Numatoma
projekto pabaiga
2018-08

Preliminari projekto
trukmė
18 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8.
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Numatoma
numatomas skirti
projekto
finansavimas
vertė iš viso
7.

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

175231,99
9.

119157,75

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

35046,40

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Balėnų
kaimo
gyventojų
saugumo, ekonominės plėtros
galimybių didinimas bei aplinkos
taršos mažinimas, sutvarkant
viešąją infrastruktūrą.

1.
2.

21027,84

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Sodų skg. ir Mokyklos
g.
asfaltavimas;
šaligatvių
įrengimas
Žaliojoje g., Plienakių
g., Mokyklos g., Sodų
skg.; pėščiųjų tako
įrengimas nuo stotelės
iki
Mokyklos
g.;
apšvietimo
įrengimas
pėsčiųjų
take;
atnaujintas apšvietimas
Mokyklos g.

Užtikrintas
gyventojų
saugumas,
ekonominės
plėtros galimybės
ir aplinkos taršos
mažinimas,
išasfaltuojant
važiuojamąją dalį
Sodų skg. (~170
m) bei Mokyklos
g. (~380 m),
atnaujinant
apšvietimą
Mokyklos
g.
(~700
m),
įrengiant pėsčiųjų
taką nuo autobuso
stotelės
iki
Mokyklos
g.
(~140
m)
ir
apšvietimą (~150
m) bei įrengiant
šaligatvius:
Žalioji g. (~860
m), Plienakių g.
(~180
m),
Mokyklos
g.
(~380 m), Sodų
skg. (~60 m).

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 531;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės g.8, 89223 Mažeikiai

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 443) 98 204
El. pašto adresas
savivaldybe@mazeikiai.lt
Registravimo kodas
167371234
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Laižuvos seniūnijos Auksodės kaimo viešosios infrastruktūros
sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

53294,35

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

36240,16

Numatoma
projekto pabaiga
2018-08

Preliminari projekto
trukmė
18 mėn.

6395,32

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

10658,87

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Auksodės kaimo ekonominės
plėtros ir gyventojų saugumo
didinimas bei aplinkos taršos
mažinimas, sutvarkant viešąją
infrastruktūrą.

1.
2.

Numatoma projekto
pradžia
2017-02

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

9.

Telšių apskritis, Mažeikių rajono savivaldybė, Laižuvos
seniūnija, Auksodės kaimas

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Taikos
gatvės
važiuojamosios dalies
asfaltavimas, šaligatvių
įrengimas.

Užtikrintas
gyventojų
saugumas,
ekonominės
plėtros galimybės
ir aplinkos taršos
mažinimas,
išasfaltuojant
Taikos
g.
važiuojamąją dalį
(~170
m),
įrengiant šaligatvį
(~373 m).

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 304;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės g.8, 89223 Mažeikiai

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 443) 98 204
El. pašto adresas
savivaldybe@mazeikiai.lt
Registravimo kodas
167371234
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros
sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017-05

Numatoma
projekto pabaiga
2018-11

Preliminari projekto
trukmė
18 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

161984,42
9.

Telšių apskritis, Mažeikių rajono savivaldybė, Židikų seniūnija,
Židikų miestelis

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

110149,41

19438,13

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

32396,88

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Užtikrinti subalansuotą teritorinę
socialinę ir ekonominę plėtrą bei
skatinti socialinę įtrauktį Židikų
miestelyje,
investuojant
į
viešuosius
infrastruktūros
objektus
(centrinės
gatvės
šaligatvių, bordiūrų ir apšvietimo
atnaujinimą,
lietaus nuotekų
tvarkymo sistemos įrengimą).

M.Pečkauskaitės gatvės
infrastruktūros
tvarkymas atnaujinant
šaligatvius,
kelio
bordiūrus,
dalį
apšvietimo sistemos bei
įrengiant lietaus nuotekų
surinkimo tinklus.

Atliktas
M.Pečkauskaitės
g.
šaligatvių,
gatvės bordiūrų
(taip pat ir žalios
vejos
salelių
(gatvės viduryje)
bordiūrų)
atnaujinimas
(~860 m) per visą
gatvės
ilgį,
išskyrus
tose
atkarpose, kurios
šaligatvis įrengtas
neseniai ir yra
tinkamos būklės
(prie
įėjimo
Židikų kultūros
namus bei prie
Lietuvos
Nepriklausomybė
s
dešimtmečio
paminklo,
viso
~34
m).
Atnaujinta gatvės
apšvietimo

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 440;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

sistema (~180 m),
įrengti
nauji
apšvietimo stulpai
toje
atkarpoje,
kuriose
kyla
didžiausia rizika
dėl eismo dalyvių
saugumo. Įrengta
lietaus
nuotekų
tvarkymo sistema
(~450 m) toje
gatvės atkarpoje,
kuri po lietaus
labiausiai
užtvindoma.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės g.8, 89223 Mažeikiai

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 443) 98 204
El. pašto adresas
savivaldybe@mazeikiai.lt
Registravimo kodas
167371234
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Mažeikių apylinkės seniūnijos Bugenių kaimo viešosios
infrastruktūros sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017-02

Numatoma
projekto pabaiga
2018-08

Preliminari projekto
trukmė
18 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

147600,50
9.

Telšių apskritis, Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių
apylinkės seniūnija, Bugenių kaimas

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

100368,34

17712,06

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

29520,10

-

-

Pagrindinis tikslas

Planuojamos veiklos

Bugenių kaimo kultūros paslaugų Bugenių
kaimo
prieinamumo
bei
kokybės bendruomenės
namų
gerinimas, pritaikant miestelio pastato rekonstrukcija.
infrastruktūrą
kultūrinėms
veikloms.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Siektini rezultatai
Rekonstruotas
bendruomenės
namų
pastatas,
pritaikytas
kultūros
veiklų
vykdymui
įtraukiant kaimo
gyventojus
į
bendruomenės
veiklą.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 426;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės g.8, 89223 Mažeikiai

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 443) 98 204
El. pašto adresas
savivaldybe@mazeikiai.lt
Registravimo kodas
167371234
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Viekšnių seniūnijos Pakalupio kaimo viešosios infrastruktūros
sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017-02

Numatoma
projekto pabaiga
2018-08

Preliminari projekto
trukmė
18 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

158030,22
9.

Telšių apskritis, Mažeikių rajono savivaldybė, Viekšnių
seniūnija, Pakalupio kaimas

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

107460,55

18963,63

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

31606,04

-

-

Pagrindinis tikslas

Planuojamos veiklos

Siektini rezultatai

Pakalupio
kaimo
gyventojų
saugumo, ekonominės plėtros
galimybių didinimas bei aplinkos
taršos mažinimas, sutvarkant
viešąją infrastruktūrą.

Ąžuolų ir Basanavičiaus
gatvių
važiuojamųjų
dalių asfaltavimas ir
apšvietimo
įrengimas
bei šaligatvio įrengimas
Basanavičiaus g.

Užtikrintas
gyventojų
saugumas, kaimo
ekonominės
plėtros galimybės
ir aplinkos taršos
mažinimas,
išasfaltuojant
Ąžuolų
g.
važiuojamąją dalį
(~100 m) bei
Basanavičiaus g.
(~350
m),
įrengiant
apšvietimą
Ąžuolų g. (~200
m)
bei
Basanavičiaus g.
(~350
m),
įrengiant
Basanavičiaus g.
šaligatvį
(~350
m),
apšvietimą
Liepų g. (~100
m).

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 321;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės g.8, 89223 Mažeikiai

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 443) 98 204
El. pašto adresas
savivaldybe@mazeikiai.lt
Registravimo kodas
167371234
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Šerkšnėnų seniūnijos Šerkšnėnų kaimo viešosios infrastruktūros
sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telšių apskritis, Mažeikių rajono savivaldybė, Šerkšnėnų
seniūnija, Šerkšnėnų kaimas
Numatoma projekto
pradžia
2017-02

Numatoma
projekto pabaiga
2018-08

Preliminari projekto
trukmė
18 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui
numatomas skirti
finansavimas
Numatoma
projekto
vertė iš viso

117805,07
9.

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

80107,45

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

23561,01

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Šerkšnėnų kaimo ekonominės
plėtros ir gyventojų saugumo
didinimas bei aplinkos taršos
mažinimas, sutvarkant viešąją
infrastruktūrą.

1.
2.

14136,61

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Važiuojamųjų Vingio,
Šerkšnės
ir
Plento
gatvių rekonstrukcija bei
apšvietimo
įrengimas
Kaštonų g.

Išasfaltuotos
važiuojamųjų
Vingio, Šerkšnės,
Plento
gatvių
dalys,
įrengtas
apšvietimas
Kaštonų
g.,
užtikrinant visų
Šerkšnėnų kaimo
gyventojų
saugumą,
kaimelio
ekonominę plėtrą
bei
mažiau
užterštą aplinką.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 400;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės g.8, 89223 Mažeikiai

pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 443) 98 204
El. pašto adresas
savivaldybe@mazeikiai.lt
Registravimo kodas
167371234
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Sedos seniūnijos Vadagių ir Užežerės kaimų viešosios
infrastruktūros sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telšių apskritis, Mažeikių rajono savivaldybė, Sedos seniūnija,
Užežerės kaimas ir Vadagių kaimas

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)

2017 m.

Numatoma projekto
pradžia
2017-03

Numatoma
projekto pabaiga
2018-09

Preliminari projekto
trukmė
18 mėn.

8.

Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

103811,54
9.

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

70591,85

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

20762,31

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Vadagių
kaimo
viešosios
infrastruktūros sukūrimas kultūros
veikloms vykdyti bei Užežerės
kaimo
gyventojų
saugumo
plėtojimas.

1.
2.

12457,38

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

1.
Užežerės kaimo
Telšių gatvės šaligatvio
ir apšvietimo stulpų
įrengimas.
2.
Vadagių
kaimo
scenos bei susijusios
infrastruktūros statyba.

Užežerės kaime
įrengtas šaligatvis
ir
apšvietimo
stulpai
Telšių
gatvėje užtikrins
gyventojų
bei
atvykstančiųjų
saugumą
visu
paros
metu,
mažės
eismo
įvykių skaičius,
kurių
metu
sužalojami
asmenys.
Pastatyta scena su
reikiama
infrastruktūra
Vadagių
kaime
taps
kultūrinės
veiklos
traukos
centru, užtikrins
gyventojų
kultūrinės
savimonės
puoselėjimą, turės
teigiamos įtakos
gyventojų
socialinės
atskirties
mažėjimui.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 482
(259-Užežerės k., 223
–
Vadagių
k.);
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Telšių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Žemaitės g.14, 87133 Telšiai
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas

(8 444) 52 229
info@telsiai.lt
180878299

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Nevarėnų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

250000,00

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

164965,45

Numatoma
projekto pabaiga
2020-04

Preliminari projekto
trukmė
36 mėn.

29111,55

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

55923,00

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Nevarėnų miestelio socialinės
įtraukties bei aplinkos apsaugos
skatinimas,
užtikrinant
subalansuotą kaimo ekonomikos
ir
bendruomenių
plėtrą,
sutvarkant viešąją infrastruktūrą.

1.
2.

Numatoma projekto
pradžia
2017-05

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

9.

Telšių apskritis, Telšių rajono savivaldybė, Nevarėnų seniūnija,
Nevarėnų miestelis

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Apšvietimo
tinklų
įrengimas,
šaligatvių
rekonstravimas Liepų g.,
Telšių g., Žemaičių g. ir
šaligatvio
įrengimas
(rekonstravimas) poilsio
zonoje.

Apšvietimo
šviestuvų
įrengimas – 98
vnt.; Liepų g.
šaligatvių
rekonstravimas –
1063
m.;
Žemaičių
g.
šaligatvių
rekonstravimas –
336 m.; Telšių g.
šaligatvių
rekonstravimas –
235 m.; Šaligatvių
įrengimas
(rekonstravimas)
poilsio zonoje –
80 m.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 582;
regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų kultūros centras
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Getautės g.1, Viešvėnų I k.,

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

pašto indeksas, vietovė)
88405 Telšių rajonas
Telefono (-ų) Nr.
(8 444) 43 675
El. pašto adresas
viesvenu.kc@gmail.com
Registravimo kodas
302571709
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Viešvėnų kultūros centro pastato kapitalinis remontas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017-05

Numatoma
projekto pabaiga
2020-04

Preliminari projekto
trukmė
36 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

250000,00
9.

Telšių apskritis, Telšių rajono savivaldybė, Viešvėnų seniūnija,
Viešvėnų I kaimas

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

164965,00

29112,00

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

55923,00

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Viešvėnų
kaimo
socialinės Viešvėnų
kultūros Kapitaliai
Veiksmų,
kuriais
įtraukties bei aplinkos apsaugos centro pastato ir vidaus suremontuoto
remiamos investicijos į
skatinimas,
užtikrinant patalpų
kapitalinis Viešvėnų kultūros mažos
apimties
subalansuotą kaimo ekonomikos remontas.
centro pastato ir infrastruktūrą, skaičius
ir bendruomenių plėtrą.
vidaus patalpos – – 1; gyventojų, kurie
750,31 kv.m.
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 523.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Telšių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Žemaitės g.14, 87133 Telšiai
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 444) 52 229
El. pašto adresas
info@telsiai.lt
Registravimo kodas
180878299
(nurodomas kodas pagal juridinio

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

asmens pažymėjimą)
Ryškėnų administracinio pastato dalies, pritaikytos bendruomenės
veiklai, kapitalinis remontas bei viešosios infrastruktūros
sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

250000,00

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

164965,00

Numatoma
projekto pabaiga
2020-04

Preliminari projekto
trukmė
36 mėn.

29111,00

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

55924,00

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Ryškėnų
kaimo
socialinės
įtraukties bei aplinkos apsaugos
skatinimas,
užtikrinant
subalansuotą kaimo ekonomikos
ir
bendruomenių
plėtrą,
sutvarkant viešąją infrastruktūrą.

1.
2.

Numatoma projekto
pradžia
2017-06

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

9.

Telšių apskritis, Telšių rajono savivaldybė, Ryškėnų seniūnija,
Ryškėnų kaimas

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

1.
Pastato
dalies
kapitalinis remontas.
2.
Gatvės
atkarpos
kapitalinis remontas.

Kapitaliai
suremontuota
dalis
administracinės
paskirties pastato,
esančio
adresu
Masčio g. 5,
Ryškėnų kaimas –
apie 405 kv.m.
stogo ir 320 kv.m.
fasado.
Suremontuota
Liepų g. atkarpa –
apie 430 kv.m.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 2; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 807.

Telšių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8444) 52229
El. pašto adresas
info@telsiai.lt

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Registravimo kodas
180878299
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Luokės miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant
bendruomenės poreikiams
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017- 05

Numatoma
projekto pabaiga
2020 - 04

250000,00

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

164965,45

29111,55

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

55923,00

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Luokės miestelio socialinės 1.
Šaligatvio
ir Įrengtas šaligatvis
įtraukties ir aplinkos apsaugos apšvietimo įrengimas.
Telšių g., 1100
skatinimas,
užtikrinant 2. Turgelio įrengimas.
m.;
įrengtas
subalansuotą ekonomikos ir
apšvietimas
bendruomenių plėtrą.
Telšių g., 17 vnt.;
įrengta turgavietė,
1 vnt.

1.
2.

Preliminari projekto
trukmė
36 mėn.

Paraiškos finansuoti
2017 m.
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

9.

Telšių apskrities, Telšių savivaldybė, Luokės seniūnija

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius –
2; gyventojų, kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastruktū
ra, skaičius – 589;
regioninio planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius – 2.

Rietavo savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės a.3, 90311 Rietavas
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas

(8 448) 73 200
savivaldybe@rietavas.lt
188747184

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos Piliakalnio gatvės kapitalinis
remontas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017-07
2017 m.

Numatoma
projekto pabaiga
2018-06

Preliminari projekto
trukmė
12 mėn.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

121306,97
9.

Telšių apskritis, Rietavo savivaldybė, Tverų seniūnija, Lopaičių
kaimas

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

82488,25

14556,75

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

24261,97

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Sumažinti
Lopaičių
kaimo Piliakalnio
gatvės Atliktas Lopaičių Veiksmų,
kuriais
socialinę ekonominę atskirtį kapitalinis remontas.
kaimo Piliakalnio remiamos investicijos į
gerinant
gyvenamosios
ir
gatvės kapitalinis mažos
apimties
turistinės aplinkos patrauklumą.
remontas.
infrastruktūrą, skaičius –
3;
gyventojų,
kurie
naudosis
geresnėmis
paslaugomis/infrastruktū
ra, skaičius – 93;
regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius – 1.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Rietavo savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės a.3, 90311 Rietavas
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas

(8 448) 73 200
savivaldybe@rietavas.lt
188747184

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos Tauravo kaimo Tverų, Dvaro
ir Jurginų gatvių kapitalinis remontas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017-09
2017 m.

Numatoma
projekto pabaiga
2018-12

Preliminari projekto
trukmė
16 mėn.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

176182,24
9.

Telšių apskritis, Rietavo savivaldybė, Tverų seniūnija, Tauravo
kaimas

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

119803,25

21141,75

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

35237,24

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Sumažinti
Tauravo
kaimo 1. Tverų, Dvaro ir
socialinę ekonominę atskirtį Jurginų
gatvių
gerinant gyvenamąją aplinką.
kapitalinis remontas.
2. Projekto viešinimas.

Atliktas Tauravo
kaimo
Tverų,
Dvaro ir Jurginų
gatvių kapitalinis
remontas.

1.

Pareiškėjo pavadinimas

Rietavo savivaldybės administracija

2.

Pareiškėjo rekvizitai

Buveinės adresas (gatvė, namo Nr.,
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius –
3; gyventojų, kurie
naudosis
geresnėmis
paslaugomis/infrastruktū
ra, skaičius – 78;
regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

Laisvės a.3, 90311 Rietavas
(8 448) 73 200
savivaldybe@rietavas.lt
188747184

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos Užpelių kaimo Užpelių
ir Kalnelio gatvių dangų kapitalinis remontas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017-09
2017 m.

66416,66

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Preliminari projekto
trukmė
16 mėn.

45163,05

7969,95

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

13283,66

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Sumažinti
Užpelių
kaimo 1. Užpelių ir Kalnelio
socialinę ekonominę atskirtį gatvių
dangos
gerinant gyvenamosios aplinkos kapitalinis remontas.
kokybę.
2. Projekto viešinimas.

1.
2.

Numatoma
projekto pabaiga
2018-12

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

9.

Telšių apskritis, Rietavo savivaldybė, Medingėnų seniūnija,
Užpelių kaimas

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Atliktas Užpelių
kaimo Užpelių ir
Kalnelio gatvių
dangos kapitalinis
remontas.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius –
2;
gyventojų,
kurie
naudosis
geresnėmis
paslaugomis/infrastruktū
ra, skaičius – 59;
regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

Plungės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr.,
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas

Vytauto g. 14, LT-90123, Plungė
(8448) 73166
savivaldybe@plunge.lt
188714469

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Rekreacinės teritorijos Kaušėnų k., prie Gandingos HE (Plungės
jūros) sutvarkymas, įrengimas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telšių apskritis, Plungės rajono savivaldybė, Kaušėnų kaimas
Numatoma projekto
pradžia
2017-05
2017 m.

Numatoma
projekto pabaiga
2019-05

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

EŽŪFKP lėšos

237500,00

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

161500,00

28500,00

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

47500,00

-

-

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai
Užtikrinti kokybišką ir
komfortabilią
gyvenamąją
aplinką
Kaušėnų kaime.

1.

Preliminari projekto
trukmė
24 mėn.

Pareiškėjo

Rekreacinės teritorijos
Kaušėnų kaime, prie
Gandingos
HE
tvenkinio
(Plungės
jūros)
sutvarkymas,
įrengimas
ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams.

Per projekto įgyvendinimo
laikotarpį
planuojama
rekreacinėje
teritorijoje
Kaušėnų k., prie Gandingos
HE
tvenkinio
(Plungės
jūros), įkurti poilsio ir sporto
zoną, įrengiant pagrindinę
parko aikštelę, takus, suolus
ir iškylų aikšteles, tualetą,
persirengimo kabinas, 18
vietų automobilių stovėjimo
aikštelę,
daugiafunkcinę
sporto ir tinklinio aikštelę,
lauko treniruoklių aikštelę,
įrengti
prieplauką.
Numatoma įrengti vaizdo
stebėjimo kameras.

Plungės rajono savivaldybės administracija

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius –
1;
gyventojų,
kurie
naudosis
geresnėmis
paslaugomis/infrastruktū
ra, skaičius – 533;
regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

pavadinimas
Pareiškėjo
rekvizitai

Projekto
pavadinimas
Priemonės
veiklos srities
kodas
Projekto
įgyvendinimo
vietovė
Numatoma
projekto trukmė

Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Vytauto g. 14, LT-90123, Plungė
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8448) 73166
El. pašto adresas
savivaldybe@plunge.lt
Registravimo kodas
188714469
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens
pažymėjimą)
Dalies visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių, esančių Platelių
miestelio centrinėje dalyje, sutvarkymas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Telšių apskritis, Plungės rajono savivaldybė, Platelių miestelis
Numatoma projekto pradžia
2017-06

Numatoma
projekto pabaiga
2019-05

Preliminari projekto
trukmė
24 mėn.

Paraiškos
2017 m.
finansuoti
projektą
pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/di
ena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

237500,00

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

161500,00

28500,00

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

47500,00

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Užtikrinti
kokybišką Platelių miestelio Per projekto įgyvendinimo
gyvenamąja
aplinką centrinės dalies laikotarpį planuojama numatyti
Platelių
miestelyje, rekonstrukcija.
darbai: 1. Miestelio centrinėje
sprendžiant gyventojų
aikštėje bus sutvarkytos kietos
socialines ir ekonomines
dangos, sukurta reprezentacinė
problemas.
erdvė su mažosios architektūros
elementais:
suoleliais,
šiukšlinėmis, apšvietimu, bus
atlikti elektros kabeliavimo
darbai, atnaujinti želdiniai,
atstatytas Laisvės paminklas,
9.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius –
2;
gyventojų,
kurie
naudosis
geresnėmis
paslaugomis/infrastruktū
ra, skaičius – 857;
regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos

įrengta automobilių stovėjimo apimties infrastruktūros
aikštelė.
projektų skaičius – 1.
2. Centrinės aikštės prieigose:
2.1.
dabartinės
bibliotekos
vietoje (Didžioji g. 5, Platelių
mstl.) bus įrengtas tualetas. Šiuo
metu biblioteka yra įsikūrusi
pastate adresu: Didžioji g. 5,
Platelių mstl., šiame pastate taip
pat yra vaistinė, ambulatorija,
kitos patalpos. Projekto metu
planuojama įrengti tik šiuo metu
bibliotekos užimamas patalpas,
kurios turi atskirą išėjimą į
lauką, pati biblioteka bus
perkelta į mokyklos patalpas.
2.2. aikštelės prie Platelių
bažnyčios ir privažiuojamo kelio
prie
Platelių
gimnazijos
(Didžioji g. 15, Platelių mstl.)
sutvarkymas,
įrengiant
automobilių stovėjimo aikštelę.
1.
2.

3.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo
rekvizitai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 443) 98 204
El. pašto adresas
savivaldybe@mazeikia.lt
Registravimo kodas
167371234
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens
pažymėjimą)
Reivyčių seniūnijos Leckavos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Projekto
pavadinimas
4. Priemonės veiklos x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
srities kodas
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
5. Projekto
Mažeikių rajonas, Reivyčių seniūnija, Leckavos miestelis
įgyvendinimo
vietovė
6. Numatoma
Numatoma projekto pradžia
Numatoma
Preliminari projekto
projekto trukmė
2017-02
projekto pabaiga
trukmė
2018-08
18 mėn.
7. Paraiškos
2017 m.
finansuoti
projektą
pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/die
na)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Numatoma
numatomas
skirti
projekto
finansavimas
vertė iš viso

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

91716,93
9.

62367,51

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

18343,39

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai

Leckavos miestelio kultūros
paslaugų prieinamumo bei
kokybės
gerinimas,
pritaikant
miestelio
infrastruktūrą kultūrinėms
veikloms.

1.
2.

11006,03

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Leckavos miestelio
bendruomenės namų
pastato
kapitalinis
remontas.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Atliktas
kapitalinis
remontas bendruomenės
namų
pastate.
Bendruomenės
namų
pastatas
pritaikytas
kultūros veiklų vykdymui,
skatinant
gyventojų
užimtumą ir įsitraukimą į
bendruomenės gyvenimą.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius –
1;
gyventojų,
kurie
naudosis
geresnėmis
paslaugomis/infrastruktū
ra, skaičius – 214;
regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133,
Buveinės adresas (gatvė, namo
Telšiai
Nr., pašto indeksas, vietovė)
(8444) 52229
Telefono (-ų) Nr.
info@telsiai.lt
El. pašto adresas

Registravimo kodas
180878299
(nurodomas
kodas
pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
3.

Projekto pavadinimas

Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinis remontas,
pritaikant bendruomenės poreikiams

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telšių apskritis, Telšių savivaldybė, Upynos seniūnija, Kaunatavos
kaimas

Numatoma projekto
pradžia
2017 - 05

Numatoma
projekto
pabaiga
2020 - 04

Preliminari projekto
trukmė
36 mėn.

2017 m.
Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):

Numatoma
projekto
vertė iš viso

250000,00

9.

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
164965,45

29111,55

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Kitos
viešosio
s lėšos

Privačio
s lėšos

-

55923,00

-

-

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai

Kaunatavos kaimo socialinės Kaunatavos
kultūros
įtrauktiems bei aplinkos apsaugos namų pastato kapitalinis
skatinimas,
užtikrinant remontas.
subalansuotą kaimo ekonomikos
ir bendruomenių plėtrą.

Suremontuotas
pastatas, 1 vnt.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 1;
gyventojų,
kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 376;

Iš viso Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių apskrities skyriuje
pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma
1.
Iš viso pateikta Telšių regiono projektinių
23
pasiūlymų
2.
Bendra Telšių regiono pateiktų projektinių pasiūlymų 3 158 978,02 Eur.
prašoma paramos suma
3.
Iš viso Telšių regionui skirtas lėšų limitas pagal
3 334 805,00 Eur.
Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodiką
_______________________

