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Nr.
1.

I. Projektai
Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas
registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-8
II. Informacija apie projektus
1. Pareiškėjo pavadinimas
Varėnos rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr.,
Vytauto g. 12, 65184, Varėna
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 310) 31 500
El. pašto adresas
info@varena.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188773873
asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
1.Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas
registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-8
4. Priemonės veiklos srities
 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
Alytaus apskritis, Varėnos rajonas, Jakėnų seniūnija, Vazgirdonių k.
vietovė
6. Numatoma projekto
Numatoma projekto
Numatoma projekto
Preliminari projekto
trukmė
pradžia
pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-07
2019-06
24
7. Paraiškos finansuoti
Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3Dprojektą pateikimo
720 patvirtintą grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30)
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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo
lėšos
) lėšos
160 048,00
9.

128 038,40

0,00

0,00

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:

32 009,60

0,00

0,00

Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – nepakankamas tinkamai išvystytos
viešosios infrastruktūros prieinamumas Vazgirdonių kaime. Kaime gyvena 75 gyventojai (2016 m.
seniūnijos duomenimis – 82 gyventojai), bendruomenės nariai aktyviai bendrauja tarpusavyje, rengia
šventes ir talkas, sportuoja, tačiau esama viešoji infrastruktūra yra minimali ir visiškai netenkina
bendruomenės poreikių. Įrengus kaimo ribose esančios Klevų gatvės asfalto dangą būtų gerinamos
susisiekimo sąlygos, didėtų gyventojų saugumas, prisidedama prie gyvenimo kokybės didinimo,
aplinkos kokybės gerinimo.
Projekto metu ketinama įgyvendinti šią veiklą: asfalto dangos Klevų g. įrengimas
Pagrindinis Planuojam Siektini
Siektini stebėsenos rodikliai
tikslas
os veiklos rezultatai
Prisidėti prie Asfalto
Įrengta
Produkto
rodiklio Rodiklio
Planuojama
vietos
dangos
asfaltuot pavadinimas
matavimo
rodiklio
plėtros
Klevų g.
a gatvė –
vienetas
reikšmė
Vazgirdonių įrengimas 700 m.
Veiksmų, kuriais remiamos veiksmų
kaime
investicijos į mažos apimties skaičius
skatinimo
infrastruktūrą, skaičius
(planuojamų
1
sutvarkyti
objektų
skaičius)
Veiksmų, kuriais remiamos veiksmų
investicijos, susijusios su skaičius
kaimo kultūros ir gamtos (planuojamų
paveldu, skaičius
sutvarkyti
objektų
skaičius)
Gyventojų, kurie naudojasi gyventojų
geresnėmis paslaugomis / skaičius
infrastruktūra, skaičius
(kaimo
vietovėje,
75
kurioje
planuojama
sutvarkyti
objektą(-us)
Regioninio planavimo būdu
regioninių
įgyvendintų mažos apimties
projektų
1
infrastruktūros
projektų
skaičius
skaičius
Iš viso Alytaus regione pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma
1.
2.
3.

Iš viso pateikta Alytaus regiono projektinių
pasiūlymų
Bendra Alytaus regiono pateiktų projektinių
pasiūlymų prašoma paramos suma
Iš viso Alytaus regionui skirtas lėšų limitas
pagal Paramos lėšų limitų regionams
skaičiavimo metodiką

(Įrašomas skaičius):1
(Suma eurais): 128 038,40
(Suma eurais): 3 263 405,00

