Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms
paraiškoms
3 priedas
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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. VŠĮ "Rietavo žirgynas" pastato rekonstrukcija pritaikant viešiesiems poreikiams“ Nr. 51PP1031. (150 balų)
2. Rietavo savivaldybės Tverų gaisrinės pastato rekonstrukcija Nr. 51PP10-30. (145 balai)
3. Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas
kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas
Nr. 51PP10-32 (145 balai)
II. Informacija apie projektus
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą
eiliškumą)
1. Pareiškėjo pavadinimas VŠĮ "Rietavo žirgynas"
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Klaipėdos g. 29, Vatušių k.,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
LT90307, Rietavo savivaldybė
8448-68316
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
rietavozirgynas@gmail.com
Registravimo kodas
302514779
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
VŠĮ "Rietavo žirgynas" pastato rekonstrukcija pritaikant
viešiesiems poreikiams“
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4. Priemonės veiklos srities x 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
kodas
infrastruktūrą“

5. Projekto įgyvendinimo
vietovė
6. Numatoma projekto
trukmė

□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vatušių kaimas, Rietavo savivaldybė
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
2020-10
2021-09
12 mėnesių
2020 m. (pagal LR žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų
pateikimo grafiką)

7. Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
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
projekto
vertė iš viso

85038,66

52595,71

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Lietuvos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės Kitos Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
lėšos viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto lėšos
lėšos
9281,60

-

14128,42

-

9032,93

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas

Planuojamos veiklos

Projekto tikslas – plėtoti viešųjų VŠĮ „Rietavo žirgynas“
paslaugų infrastruktūrą,
arklidės rekonstrukcija ir
užtikrinant Vatušių kaimo
išplėtimas, pastatant
socialinio-ekonominio potencialo
priestatą.
augimą, gyventojų užimtumą,
aktyvios veiklos plėtrą.

1. Pareiškėjo pavadinimas
2. Pareiškėjo rekvizitai

Siektini stebėsenos
rodikliai
1 rekonstruotas ir Veiksmų,
kuriais
išplėstas pastatas remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius-1
Gyventojų,
kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra, skaičius –
396
Regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius - 1

Siektini rezultatai

Rietavo savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Laisvės a. 3, LT90311, Rietavas
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8448-73202
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El. pašto adresas
savivaldybe@rietavas.lt
Registravimo kodas
188747184
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Rietavo savivaldybės Tverų gaisrinės pastato rekonstrukcija
4. Priemonės veiklos srities x 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
kodas
infrastruktūrą“

5. Projekto įgyvendinimo
vietovė
6. Numatoma projekto
trukmė

□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Rietavo savivaldybė, Tverų miestelis
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
2020-09
2021-08
12 mėnesių
2020 m. (pagal LR žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų
pateikimo grafiką)

7. Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
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
projekto
vertė iš viso

75000

51000

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Lietuvos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės Kitos Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
lėšos viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
9000

-

15000

-

-

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai
Projekto tikslas –užtikrinti viešųjų
paslaugų infrastruktūros gerinimą, Rietavo savivaldybės
1 atnaujintas
stiprinant kaimo socialinį –
priešgaisrinės tarnybos
pastatas
ekonominį potencialą ir
pastato rekonstrukcija
subalansuotą kaimo ekonomikos ir (bendras plotas -75,17 m2)
darnią bendruomenių plėtrą.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius - 1
Gyventojų,
kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra, skaičius –
558
Regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius - 1
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1. Pareiškėjo pavadinimas
2. Pareiškėjo rekvizitai

Plungės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8 448 73134
El. pašto adresas
savivaldybe@plunge.lt
Registravimo kodas
188714469
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3,
Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės
poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas
4. Priemonės veiklos srities x 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
kodas
infrastruktūrą“

5. Projekto įgyvendinimo
vietovė
6. Numatoma projekto
trukmė

□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Alsėdžių miestelis, Alsėdžių seniūnija, Plungės rajonas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
2021-01
2022-12
24 mėnesiai
2020 m. (pagal LR žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų
pateikimo grafiką)

7. Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
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
projekto
vertė iš viso

62500

42500

Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės Kitos Privačios
valstybės
Respublikos biudžeto lėšos viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto lėšos
lėšos
7500

-

12500

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos Siektini rezultatai
Projekto tikslas – didinti
1 pastatas
socialinių, kultūrinių, paslaugų Pastato
Alsėdžių
pritaikytas
žmonių
prieinamumą
Alsėdžių miestelyje, Telšių g. 3.
su
negalia
seniūnijoje
žmonėms
su rekonstrukcija įskaitant
poreikiams
negalia ir/ar kitiems ribotas sklypo sutvarkymą bei
judėjimo galimybes turintiems pritaikymą žmonėms su

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius - 1
Gyventojų,
kurie
naudojasi
geresnėmis
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asmenims, skatinant socialinę negalia ir/ar kitų ribotas
įtrauktį bei mažinant skurdą. judėjimo
galimybes
turinčių
asmenų
poreikiams

paslaugomis/
infrastruktūra, skaičius –
896
Regioninio
planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

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
3
pasiūlymų
2. Bendra Telšių
regiono pateiktų projektinių
171877,31 Eur
pasiūlymų prašoma paramos suma
3. Iš viso Telšių regiono nepanaudotas
171877,31 Eur
skirto lėšų limito likutis
4. Iš viso Telšių regionui skirtas lėšų
3 334 805 Eur
limitas pagal Paramos lėšų limitų regionams
skaičiavimo metodiką
______________

