Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama
investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių
3 priedas
(Regiono prioritetinio projektų sąrašo forma)
REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VILNIAUS
APSKRITIES SKYRIUS
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
VILNIAUS REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
PATVIRTINTA VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS SPRENDIMU NR. 51/1S-24
2017-04-12
(2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 51/1S-11 redakcija)
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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)
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Zibalų miestelyje ir Alionių I,
Alionių II, Anciūnų kaimuose. 2017-01-19, Nr. 51PP1-40.
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Bartkuškio, Medžiukų, Jauniūnų
kaimuose. 2017-01-19, Nr. 51PP1-43.
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Družų kaime. 2017-01-19, Nr.
51PP1-46.
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Kabaldos ir Motiejūnų kaimuose.
2017-01-19, Nr. 51PP1-19.
Adutiškio miestelio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenei. 2017-01-13, Nr. 51PP1-23.
Butrimonių kaimo pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams. 2017-01-19 Nr. 51PP1-47.
Rekreacinių teritorijų sutvarkymas Šalčininkų rajone. 2017-03-27 Nr. 51PP1-94.
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Čiobiškio ir Liukonių kaimuose.
2017-01-19, Nr. 51PP1-45.
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Musninkų miestelyje. 2017-0119, Nr. 51PP1-41.
Kartos namų įrengimas ir plėtra Pašaminės kaime. 2017-01-13, Nr. 51PP1-24.
Bendruomenės centro Prienų kaime plėtra. 2017-01-13, Nr. 51PP1-25.
Investicijos į bendruomeninės infrastruktūros plėtrą Strūnaičio kaime. 2017-01-13, Nr. 51PP1-26.
Turgelių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams. 2017-01-19, Nr. 51PP1-49.
Trakų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros atnaujinimas. 2017-01-10, Nr. 51PP1-6.
Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra. 2017-01-17 Nr. 51PP1-36.
Ukmergės rajono Želvos miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra. 2017-01-17 Nr. 51PP1-37.
Ukmergės rajono Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra. 2017-01-17 Nr. 51PP1-38.
Ukmergės rajono Taujėnų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra. 2017-01-17 Nr. 51PP1-35.
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47.
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2.

Elektrėnų savivaldybės viešųjų pastatų infrastruktūros gerinimas. 2017-01-13, Nr. 51PP1-18.
Viešojo naudojimo objekto, esančio Liepų g. 15 Gilučių k., atnaujinimas. 2017-01-13, Nr. 51PP1-17.
Pylimų vaikų darželio pastato pritaikymas kultūrinei ir socialinei veiklai. 2017-01-13, Nr. 51PP1-22.
Semeliškių gimnazijos pastato pritaikymas kultūrinei ir socialinei veiklai. 2017-01-13, Nr. 51PP1-19.
Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio
kaime, sutvarkymas. 2017-01-20, Nr. 51PP1-66.
Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolio kaime įrengimas 2017-01-20, Nr. 51PP1-53.
Sporto aikštyno įrengimas bei viešosios erdvės sutvarkymas Vilniaus r. Lavoriškių sen. Lavoriškių k. 201701-20, Nr. 51PP1-57.
Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant
bendruomenės poreikiams. 2017-01-20, Nr. 51PP1-63.
Poškonių pagrindinės mokyklos dalies patalpų pritaikymas kultūriniai ir socialinei veiklai. 2017-01-19, Nr.
51PP1-48.
Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose. 2017-01-20, Nr.
51PP1-62.
Vandentiekio įrengimas Ąžuolinės kaime. 2017-01-13, Nr. 51PP1-21.
Šalčininkų rajono vietinių kelių sutvarkymas Šalčininkų ir Gerviškių seniūnijose. 2017-01-19, Nr. 51PP152.
Kompleksiškas traukos objektų, esančių Paluknio ir Trakų seniūnijų kaimiškosiose vietovėse sutvarkymas.
2017-01-10, Nr. 51PP1-8.
Viešosios infrastruktūros gerinimas Beržų g., Bražuolės k., Trakų sen. 2017-01-10 Nr. 51PP1-7.
Viešosios infrastruktūros gerinimas Onuškio ir Užutrakio kaimiškosiose vietovėse. 2017-01-10, Nr. 51PP14.
Viešosios infrastruktūros gerinimas Strakiškių, Serapiniškių ir Paluknio kaimų vietovėse. 2017-01-10, Nr.
51PP1-5.
Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k. 2017-03-23,
51PP1-87.
Kapinių įrengimas Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Totoriškių kaime. 2017-03-23, 51PP1-88.
Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k. 2017-03-23,
51PP1-91.
Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo
Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos. 2017-01-20, 51PP1-61.
Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Nemenčinės sen. Didžiųjų Kabiškių k. 201703-23, 51PP1-90.
Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Glitiškių kaimo sporto aikštyno įrengimas, pritaikant bendruomenės
poreikiams 2017-03-23, 51PP1-89.
Privažiuojamojo kelio įrengimas Vilniaus r. Medininkų sen. Juozapinės k. 2017-03-23, 51PP1-92.
Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k. 2017-03-23,
51PP1-93.
Ukmergės rajono Dainavos gyvenvietės viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra. 2017-01-17, Nr.
51PP1-39.
Visuomeninės paskirties patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Tabariškių kaime. 2017-01-19, Nr.
51PP1-51.
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Kielių ir Avižonių kaimuose
2017-01-19, Nr. 51PP1-44.
Kazokiškių daugiafunkcio centro atnaujinimas 2017-01-13, Nr. 51PP1-20.
Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Maišiagalos sen. Karvio k. 2017-01-20, Nr.
51PP1-56.
II. Informacija apie projektus
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą eiliškumą)
Pareiškėjo
Širvintų rajono savivaldybės administracija
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Vilniaus g. 61, LT19120, Širvintų
indeksas, vietovė)
sen., Širvintos
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3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

Telefono (-ų) Nr.
(8 382) 51 590
El. pašto adresas
savivaldybe@sirvintos.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188722373
pažymėjimą)
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra
Zibalų miestelyje ir Alionių I, Alionių II, Anciūnų kaimuose
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
5. Projekto įgyvendinimo Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Alionių sen., Alionių I kaimas;
vietovė
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Alionių sen., Alionių II kaimas;
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Zibalų sen., Anciūnų kaimas;
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Zibalų sen., Zibalų miestelis.
6. Numatoma projekto
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/07
2019/06
24
7. Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
projektą pateikimo
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
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
Nacionalinės projekto lėšos
lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
(bendrojo finansavimo)
lėšos

152 99,67
9.

108 786,14

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešos
ios
lėšos

Privači
os
lėšos

44 193,53

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

Skatinti socialinę įtrauktį,
skurdo
mažinimą
ir
ekonominę plėtrą Alionių I,
Alionių II, Anciūnų kaimuose
ir Zibalų miestelyje, vystant
viešųjų paslaugų teikimo
infrastruktūrą.

Lietuvos
Respublik
os
valstybės
biudžeto
lėšos

Mažos apimties
infrastruktūros - gatvės
apšvietimo – įrengimas
Gervių g. Alionių II kaime.
Mažos apimties
infrastruktūros daugiafunkcinės sporto
aikštės bei vaikų žaidimo
aikštelės - įrengimas Zibalų
miestelyje.
Mažos apimties
infrastruktūros -

Siektini rezultatai
Įgyvendinat projektą
planuojama Zibaluose,
Alionyse
I
ir
Anciūnuose
nenaudojamose
viešose erdvėse įrengti
daugiafunkcines
sporto ir vaikų žaidimo
aikšteles,
poilsio
zonas, o sutvarkytas
erdves
pritaikyti
kultūros
ir
edukaciniams

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius3.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius667.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
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daugiafunkcinės sporto
aikštės bei vaikų žaidimo
aikštelės - įrengimas Alionių
I kaime.
Mažos apimties
infrastruktūros - vaikų
žaidimo aikštelės - įrengimas
Anciūnų kaime.

2.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

1.

5.

6.

renginiams. Taip pat infrastruktūros projektų
įgyvendinus projektą, skaičius-1.
ekonomiškai
efektyviausiu būdu bus
įrengiama Alionių II
kaimo Gervių gatvės
apšvietimo
sistema.
Įgyvendinami
sutaupymai
dėl
mažesnio
elektros
energijos suvartojimo
ir išlaidų sumažėjimas
apšvietimo įrenginių
remonto
darbams;
sumažėjusi
nusikalstamų veikų,
įvykstančių
tamsiu
paros metu, rizika;
sumažintas
anglies
dioksido išmetimus į
aplinką ir aplinkos
tarša,
pagerintas
miesto
estetinis
vaizdas.
Širvintų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Vilniaus g.61, LT19120, Širvintų
indeksas, vietovė)
sen., Širvintos
Telefono (-ų) Nr.
(8 382) 51 590
El. pašto adresas
savivaldybe@sirvintos.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188722373
pažymėjimą)
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra
Bartkuškio, Medžiukų, Jauniūnų kaimuose
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Projekto įgyvendinimo Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Jauniūnų sen., Bartkuškio kaimas
vietovė
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Jauniūnų sen., Medžiukų kaimas
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Jauniūnų sen., Jauniūnų kaimas
Numatoma projekto
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/07
2019/06
24

Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
projektą pateikimo
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais
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
projekto
skirti
vertė iš viso finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
7.

4

lėšos

Pareiškėjo lėšos
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
(bendrojo finansavimo)
lėšos

142 709,75
9.

69 123,45

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešos
ios
lėšos

Privači
os
lėšos

73 586,30

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

Skatinti socialinę įtrauktį,
skurdo
mažinimą
ir
ekonominę plėtrą Bartkuškio,
Medžiukų
ir
Jauniūnų
kaimuose, vystant viešųjų
paslaugų
teikimo
infrastruktūrą.

Lietuvos
Respublik
os
valstybės
biudžeto
lėšos

Mažos apimties
infrastruktūros daugiafunkcinio sporto bei
vaikų žaidimo aikštelių įrengimas Bartkuškio
kaime.
Mažos apimties
infrastruktūros - vaikų
žaidimo aikštelės įrengimas Medžiukų kaime.
Mažos apimties
infrastruktūros - gatvės
apšvietimo - įrengimas
Jauniūnų kaime.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

Siektini rezultatai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius3.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius817.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius-1.

Įrengta
Bartkuškio
daugiafunkcinė sporto
aikštelė:
ir
vaikų
žaidimo
aikštelė
Įrengta vaikų žaidimo
aikštelė Bartkuškyje
Įrengta Medžiukų vaikų
žaidimo aikštelė,
Atlikta Pievų gatvės
Jauniūnų
kaime
rekonstrukcija,
įrengiant
apšvietimą
(įrengimas:
laidai,
stulpai, LED lempos).
Įrengto apšvietimo ilgis
–
440
m.,
~15
apšvietimo taškų.
Širvintų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g.61, LT19120,
pašto indeksas, vietovė)
Širvintų sen., Širvintos
Telefono (-ų) Nr.
(8 382) 51 590
El. pašto adresas
savivaldybe@sirvintos.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188722373
asmens pažymėjimą)
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Družų kaime
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sen., Družų
kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/07
2019/06
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais
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Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavim
as
Numatoma projekto vertė iš
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
viso
lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respubliko
biudžeto
lėšos
viešo
biudžeto
s
valstybės
sios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
8.

72 896,68
9.

53 328,22

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

Privačio
s lėšos

19 568,48

Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą Mažos
Sporto ir vaikų žaidimo Veiksmų,
ir ekonominę plėtrą Družų kaime, vystant apimties
aikštelės
kuriais
viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūrą.
remiamos
infrastruktūros
Širvintų g. apšvietimas
investicijos
į
(gatvės
mažos apimties
apšvietimas,
infrastruktūrą –
daugiafunkcin
1
ės sporto bei
Gyventojų, kurie
vaikų žaidimo
naudojasi
aikštelės)
geresnėmis
įrengimas
paslaugomis /
Družų kaime.
infrastruktūra 260
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
-1
1. Pareiškėjo pavadinimas
Širvintų rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g.61, LT19120,
pašto indeksas, vietovė)
Širvintų sen., Širvintos
Telefono (-ų) Nr.
(8 382) 51 590
El. pašto adresas
savivaldybe@sirvintos.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188722373
asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Kabaldos ir Motiejūnų kaimuose
4. Priemonės veiklos srities kodas
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
5. Projekto įgyvendinimo vietovė
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sen.,
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6.

Numatoma projekto trukmė

Kabaldos kaimas
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sen.,
Motiejūnų kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/07
2019/06
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti projektą
pateikimo terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
projekto
Respublikos
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respubliko
biudžeto
lėšos
viešo
biudžeto
s valstybės
sios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

59 143,06
9.

25 742,12

1.
2.

33 400,94

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

Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą
ir ekonominę plėtrą Kabaldos ir Motiejūnų
kaimuose, vystant viešųjų paslaugų teikimo
infrastruktūrą.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Privačio
s lėšos

Mažos apimties
infrastruktūros gatvės apšvietimo įrengimas Kabaldos
kaime.
Mažos apimties
infrastruktūros vaikų žaidimo
aikštelės įrengimas Motiejūnų
kaime.

Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai

Įrengta
Motiejūnų
vaikų žaidimo aikštelė,
Atlikta
Paširvinčio
gatvės (nuo Kazliškių
gatvės) Kabaldos kaime
rekonstrukcija,
įrengiant apšvietimą

Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius-1.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-415.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų
skaičius-1.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g. 19, LT-18116,
pašto indeksas, vietovė)
Švenčionys, Švenčionių
seniūnija
Telefono (-ų) Nr.
(8-387) 66 372
El. pašto adresas
savivaldybe@svencionys.lt
Registravimo kodas
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3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

(nurodomas kodas pagal juridinio
1188766722
asmens pažymėjimą)
Adutiškio miestelio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenei
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Švenčionių rajonas, Adutiškio seniūnija, Adutiškio miestelis,
Postavų g.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai) (mėnesiais)
2017-05
2019-04
23
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti projektą
pateikimo terminas
(metai/mėnuo/diena)
8.
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui numatomas skirti Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
projekto
Respublikos
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respubliko biudžeto lėšos
viešo
biudžeto
s
valstybės
sios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

235 194,32
9.

165 336,00

69 858,32

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:

Pagrindinis tikslas

Planuojamos veiklos

Siektini rezultatai

Pagerinti Adutiškio miestelio viešąją
infrastruktūrą, sukuriant viešąją poilsio,
laisvalaikio, sveikatingumo zoną, pritaikant
ją kaimo bendruomenės poreikiams,
ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai bei
skatinti kaimo vietovės ekonominę plėtrą,
socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.

Viešosios
infrastruktūros
sukūrimo darbai,
Poilsio, sporto,
laisvalaikio įrenginių
įsigijimas,
Viešinimas.

- Pagerinti Adutiškio
miestelio
viešąją
infrastruktūrą,
sukuriant
viešąją
poilsio,
laisvalaikio,
sveikatingumo zoną;
- Pritaikyti zoną kaimo
bendruomenės
poreikiams,
ekonominei, socialinei,
kultūrinei veiklai;

1.
2.

Privačio
s lėšos

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius-1.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-653.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų
skaičius-1.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g. 49, LT-17116,
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pašto indeksas, vietovė)

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

Šalčininkų seniūnija,
Šalčininkai
(8 380) 51 233
priimamasis@salcininkai.lt
188718713

Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Butrimonių kaimo pastato pritaikymas bendruomenės
poreikiams.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Butrimonių
seniūnija, Butrimonių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/06
2018/10
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti 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 projekto vertė iš
finansavim
viso
as
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respubliko
biudžeto lėšos
viešo
biudžeto
s valstybės
sios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

9.

250 000,00
162 811,68
Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos

Pagrindinis projekto tikslas –
kurti patrauklią aplinką gyventi ir
dirbti
Butrimonių
kaime,
suremontuojant
pastatą
ir
pritaikyti
bendruomenės
poreikiams.
Projektu
siekiama
įkurti
Butrimonių kaimo bendruomenės
namus - vietą, kurioje vyktų
kultūrinis gyvenimas, šventės,
minėjimai, susitikimai.

1.1 Pastato kapitalinis
remontas.
Projekto viešinimas.
1.2 Baldų įsigijimas.

Privačio
s lėšos

87 188,32
Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
1.1 Atliktas vieno Veiksmų,
pastato
kapitalinis kuriais
remontas.
remiamos
1.2 Įsigytos kėdės – 90 investicijos į
vnt.
mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius-1.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-418.
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Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų
skaičius-1.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Vilniaus g. 49, LT-17116,
indeksas, vietovė)
Šalčininkų seniūnija,
Šalčininkai
Telefono (-ų) Nr.
(8 380) 51 233
El. pašto adresas
priimamasis@salcininkai.lt
Registravimo kodas
188718713
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens
pažymėjimą)
Rekreacinių teritorijų sutvarkymas Šalčininkų rajone.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Akmenynės sen.,
Akmenynės Dieveniškių sen., Dieveniškių, Šalčininkų sen., Šalčininkėlių ir
Turgelių sen., Vilkiškių kaimai
Numatoma projekto pradžia
Numatoma
Preliminari
(metai / mėnesiai)
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/06
2018/10
16

Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
projektą pateikimo
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais
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
finansavim
as
Numatoma projekto vertė iš
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
viso
lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos Privačio
valstybės
Respubliko
biudžeto
lėšos
viešo s lėšos
biudžeto
s
valstybės
sios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

9.

250 000,00
200 000,00
Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
veiklos

Gerinti kaimo vietovės gyventojų gyvenimo Teritorijų
kokybę realizuojant rekreacinį gamtinių sutvarkymo
išteklių potencialą.
darbai:
Šiuo metu bendruomenės neturi laisvalaikio

50 000,00
Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Įrengtos
ir
pritaikytos Veiksmų,
rekreacijai 4 vietos Šalčininkų kuriais
rajone.
remiamos
investicijos,
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ir rekreacijos vietų, tačiau žmonės sugeba
susiburti, o didesni renginiai ir susiėjimai
organizuojami
nepritaikytose
tam
teritorijose.
Sutvarkytose teritorijose vyks įvairūs
kultūriniai renginiai, jaunimas kokybiškai ir
turiningai leis laisvalaikį.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

pavėsinių,
suoliukų,
vaikų žaidimo
aikštelių,
šiukšliadėžių
įrengimas,
pakrančių
tvarkymas,
teritorijos
išlyginimas ir
vejos
užsodinimas,
Vilkiškių
kaime
ant
Merkio
pakrantės
prieplaukos ir
teritorijos
aplink
Vilkiškių
dvarą
sutvarkymas.

susijusios su
kaimo kultūros
ir gamtos
paveldu,
skaičius - 4.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius - 1712.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų
skaičius-1.

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g.61, LT19120,
pašto indeksas, vietovė)
Širvintų sen., Širvintos
Telefono (-ų) Nr.
(8 382) 51 590
El. pašto adresas
savivaldybe@sirvintos.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188722373
asmens pažymėjimą)
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Čiobiškio ir Liukonių kaimuose
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Čiobiškio sen.,
Čiobiškio kaimas
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Gelvonų sen.,
Liukonių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/07
2019/06
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.
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Numatoma projekto vertė iš
viso

61 061,30
9.

Projektui
numatomas
skirti
finansavim
as
EŽŪFKP
lėšos

Pareiškėjo pavadinimas

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

Projekto įgyvendinimo vietovė

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respubliko
s valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešo
sios
lėšos

Privačio
s lėšos

29 065,51

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

2.

5.

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

31 995,79

Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą
ir ekonominę plėtrą Čiobiškio ir Liukonių
kaimuose, vystant viešųjų paslaugų teikimo
infrastruktūrą.

1.

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Mažos
apimties
infrastruktūros
- gatvių
apšvietimo ir
vaikų žaidimo
aikštelės įrengimas
Čiobiškio
kaime.
Mažos
apimties
infrastruktūros
- gatvių
apšvietimo įrengimas
Liukonių
kaime.

Siektini rezultatai
Įrengta
Čiobiškio
vaikų
žaidimo aikštelė
Liepų gatvės Čiobiškio kaime
apšvietimo įrengimas
Atlikta
Sodžiaus
gatvės
Liukonių
kaime
rekonstrukcija
Atlikta
Malūnų
gatvės
Liukonių
kaime
rekonstrukcija

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius-2.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-476.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų
skaičius-1.

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g.61, LT19120,
pašto indeksas, vietovė)
Širvintų sen., Širvintos
Telefono (-ų) Nr.
(8 382) 51 590
El. pašto adresas
savivaldybe@sirvintos.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188722373
asmens pažymėjimą)
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Musninkų miestelyje
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Musninkų sen.,
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Musninkų mst.
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)
2017/07

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

Paraiškos finansuoti projektą
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
pateikimo terminas
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas

8.

Numatoma
projekto
vertė iš viso

157 631,08
9.

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

1.
2.

Lietuvos
Respubliko
s valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešo
sios
lėšos

Privačio
s lėšos

49 943,35

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

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Preliminari
projekto trukmė
(mėnesiais)
24

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

109 687,73

Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą
ir ekonominę plėtrą Musninkų miestelyje,
vystant
viešųjų
paslaugų
teikimo
infrastruktūrą.

Numatoma
projekto pabaiga
(metai / mėnesiai)
2019/06

Mažos
apimties
infrastruktūros
(gatvių apšvietimas
ir gimnazijos sporto
aikštynas)
įrengimas
Musninkuose.

Siektini rezultatai
Įrengta
Musninkų
gimnazijos
sporto
aikštelė, apimanti:
- daugiafunkcinę sporto
aikštelę.
Atlikta
Čiobiškio
gatvės rekonstrukcija,
įrengiant apšvietimą.
Atliktas
Parko
g.
apšvietimo
sistemos
atnaujinimas.

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius-1.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius -415.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų
skaičius-1

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g. 19, LT-18116,
pašto indeksas, vietovė)
Švenčionys, Švenčionių
seniūnija
Telefono (-ų) Nr.
(8-387) 66 372
El. pašto adresas
savivaldybe@svencionys.lt
Registravimo kodas
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3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

(nurodomas kodas pagal juridinio 1188766722
asmens pažymėjimą)
Kartos namų įrengimas ir plėtra Pašaminės kaime
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Švenčionių r.sav. Švenčionėlių sen., Senos Pašaminės kaimas,
Artojų g. 9
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/05
2019/04
23
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti 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
finansavim
as
Numatoma projekto vertė iš
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
viso
lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respubliko
biudžeto
lėšos
viešo
biudžeto
s
valstybės
sios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

196 070,00
9.

152 847,56

43 222,44

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

Prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo
bendruomenės, užimtumo didinimui bei
socialinės, kultūrinės ir ekonominės plėtros
skatinimui kaimo vietovėje.

Privačio
s lėšos

Pastato
atnaujinimo
darbai;
Baldų
įsigijimas;
Įrangos
įsigijimas;
Viešinimas;
Erdvės
atnaujinimas;
Poilsio,
sporto,
laisvalaikio
įrenginių
įsigijimas.

Siektini rezultatai
- Pritaikyti pastatą kaimo
bendruomenės
poreikiams,
ekonominei,
socialinei,
kultūrinei veiklai;
- Skatinti kaimo vietovės
ekonominę plėtrą, socialinę
įtrauktį ir skurdo mažinimą.

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos,
susijusios
su
kaimo kultūros
ir
gamtos
paveldu,
skaičius – 2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra 245.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
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infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities kodas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Vilniaus g. 19, LT-18116,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Švenčionys, Švenčionių
seniūnija
Telefono (-ų) Nr.
(8-387) 66 372
El. pašto adresas
savivaldybe@svencionys.lt
Registravimo kodas
(nurodomas
kodas
pagal 1188766722
juridinio asmens pažymėjimą)
Bendruomenės centro Prienų kaime plėtra
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Švenčionių r.sav., Magūnų sen., Prienų k., Mokyklos g. 29
Numatoma projekto
Numatoma projekto
Preliminari
pradžia
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/05
2019/04
23
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

5.
6.

Projekto įgyvendinimo vietovė
Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.

Numatoma
projekto
vertė iš viso

235 508,00

EŽŪFKP lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respubliko
Lietuvos
Savivaldybės
s valstybės
Respublikos
biudžeto lėšos
biudžeto
valstybės
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavim
o) lėšos

163 776,78

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojam
os veiklos
Atnaujinant bendruomenės pastatą ir viešąją Erdvės
erdvę aplink jį prisidėti prie palankių sąlygų aplink
sudarymo
bendruomenės
poreikiams, pastatą
užimtumo didinimui bei socialinės, atnaujinim
kultūrinės ir ekonominės plėtros skatinimui as.
kaimo vietovėje

Kitos
viešosi
os
lėšos

Privači
os
lėšos

71 731,22

9.

Siektini rezultatai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 2
Gyventojų,
kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 312
Regioninio
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1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

planavimo
būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Vilniaus g. 19, LT-18116,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Švenčionys, Švenčionių
seniūnija
Telefono (-ų) Nr.
(8-387) 66 372
El. pašto adresas
savivaldybe@svencionys.lt
Registravimo kodas
(nurodomas
kodas
pagal 1188766722
juridinio asmens pažymėjimą)
Investicijos į bendruomeninės infrastruktūros plėtrą
Strūnaičio kaime
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Švenčionių rajono savivaldybė, Naujojo Strūnaičio k. Švenčionių
g. 27, Strūnaičio sen.
Numatoma projekto
Numatoma projekto
Preliminari
pradžia
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/05
2017/04
23
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.

Numatoma
projekto
vertė iš viso

140 532,72

EŽŪFKP lėšos

102 787,32

Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respubliko
Lietuvos
Savivaldybės
s valstybės
Respublikos
biudžeto
lėšos
biudžeto
valstybės
(bendrojo
finansavim biudžeto lėšos
o) lėšos

Kitos
viešosi
os
lėšos

Privači
os
lėšos

37 745,40

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojam
Siektini rezultatai
os veiklos
Prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo Pastato
- Pritaikyti pastatą kaimo
bendruomenės, užimtumo didinimui bei būklės
bendruomenės poreikiams,
socialinės, kultūrinės ir ekonominės plėtros pagerinimo ekonominei,
socialinei,
skatinimui kaimo vietovėje.
darbai,
kultūrinei veiklai;
Viešinimas - Skatinti kaimo vietovės
,
ekonominę plėtrą, socialinę
Erdvės
įtrauktį ir skurdo mažinimą.
9.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 2
Gyventojų,
kurie
naudojasi
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atnaujinim
as,
Poilsio,
sporto,
laisvalaiki
o įrenginių
įsigijimas.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra,
skaičius - 237
Regioninio
planavimo
būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Vilniaus g. 49, LT-17116,
indeksas, vietovė)
Šalčininkų seniūnija,
Šalčininkai
Telefono (-ų) Nr.
(8 380) 51 233
El. pašto adresas
priimamasis@salcininkai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188718713
pažymėjimą)
Turgelių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Turgelių seniūnija,
Turgelių kaimas
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/06
2018/10
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respublikos
biudžeto lėšos
viešosios
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
(bendrojo
lėšos
finansavimo)
lėšos
7.

246 388,00
9.

196 388,00

50 000,00

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

Kurti patrauklią aplinką gyventi
ir dirbti Turgelių kaime atliekant
pastato patalpų remontą ir
pritaikant erdves bendruomenės

Priv
ačio
s
lėšos

1.1 Pastato kapitalinis
remontas.
Projekto viešinimas.
1.2 Baldų įsigijimas.

Siektini rezultatai

1.1 Atliktas vieno pastato
kapitalinis remontas.
1.2 Įsigytos kėdės – 35 vnt.

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos
į
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reikmėms,
kultūriniams
renginiams.

edukaciniams,
ir
kitiems

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

mažos apimties
infrastruktūrą –
1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra 588.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.
Trakų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Vytauto g. 33, LT- 21106,
indeksas, vietovė)
Trakų seniūnija, Trakai
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 55 486
El. pašto adresas
info@trakai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 181626536
pažymėjimą)
Trakų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros atnaujinimas
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė,
Aukštadvario seniūnija, Čižiūnų kaimas;
Lentvario seniūnija, Kariotiškių kaimas;
Trakų seniūnija, Būdos kaimas, Bagdononių kaimas;
Rūdiškių seniūnija, Ismonių kaimas.
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/06
2019/05
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
projekto
vertė iš
viso
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respublikos
biudžeto lėšos
viešosios
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
(bendrojo
lėšos
finansavimo)
lėšos
7.

Priv
ačio
s
lėšos
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205 049,00
9.

163 998,78

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

41 050,22

Siektini stebėsenos
rodikliai
Prisidėti prie vietos plėtros 1. Viešosios infrastruktūros 1. Įrengtas
gatvės Veiksmų, kuriais
Kariotiškių, Būdos, Bagdononių, atnaujinimas
(gatvių apšvietimas – 5 kompl. remiamos
Ismonių ir Čižiūnų kaime apšvietimo inžinerinių tinklų 2. Įrengta
viešoji investicijos,
skatinimo.
įrengimas).
erdvė – 1 kompl.
susijusios su kaimo
2. Žemės sklypo, esančio
kultūros ir gamtos
Vilies g. 2, Čižiūnų k.,
paveldu, skaičius –
Aukštadvario
sen.,
1.
sutvarkymas ir bendruomenės
Gyventojų, kurie
poreikius
atitinkančios
naudojasi
viešosios erdvės įrengimas
geresnėmis
paslaugomis
/
infrastruktūra,
skaičius – 904.
Regioninio
planavimo
būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius –
1.
1. Pareiškėjo pavadinimas
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Kęstučio a.3, LT-20114,
indeksas, vietovė)
Ukmergės miesto seniūnija,
Ukmergė
Telefono (-ų) Nr.
(8-340) 60302
El. pašto adresas
savivaldybe@ukmerge.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188752174
pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra
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
Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė, Vidiškių seniūnijažel,
vietovė
Vidiškių mstl.
6. Numatoma projekto
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/08
2018/12
16
7. Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
projektą pateikimo
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais
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
projekto
skirti
vertė iš viso
finansavimas
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Siektini rezultatai
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Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos

318 668,41
200 000,00
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Prisidėti
prie
socialinės Pastato
įtraukties skatinimo, skurdo remontas
mažinimo ir ekonominės plėtros
Vidiškių miestelyje.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

7.

8.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priv
ačio
s
lėšos

118 668,41
Siektini rezultatai

kapitalinis Atliekamas
visuomeninės
paskirties pastato kapitalinis
remontas, pritaikant patalpas
kultūros
namams
ir
bendruomenės poreikiams (1
vnt.)

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos
į
mažos apimties
infrastruktūrą –
1
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra 415
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
-1

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Kęstučio a.3, LT-20114,
indeksas, vietovė)
Ukmergės miesto seniūnija,
Ukmergė
Telefono (-ų) Nr.
(8-340) 60302
El. pašto adresas
savivaldybe@ukmerge.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188752174
pažymėjimą)
Ukmergės rajono Želvos miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir
plėtra
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė, Želvos seniūnija, Želvos
mst.
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/09
2018/12
15
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
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(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
Savivaldybės
Kitos
Priv
valstybės
Respublikos
biudžeto lėšos
viešosios ačio
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
s
(bendrojo
lėšos
lėšos
finansavimo)
lėšos
272 169,00
162 614,89
109 554,11
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai
Siektini
stebėsenos
rodikliai
Prisidėti
prie
socialinės Želvos miestelio viešųjų
Veiksmų,
Rekonstruoti gatvių
įtraukties skatinimo, skurdo erdvių
kuriais
apšvietimo tinklai (apie 1,1
mažinimo ir ekonominės plėtros
remiamos
km), rekonstruoti 3 gatvių
ir apšvietimo
Želvos miestelyje.
investicijos
į
šaligatviai (1860 m2),
sutvarkymas
mažos
apimties
išasfaltuojama gatvės atkarpa
infrastruktūrą –
(500 m2) *
1
Gyventojų, kurie
* nurodyti kiekiai yra
naudojasi
preliminarūs. Parengus
geresnėmis
techninį projektą jie gali būti
paslaugomis /
tikslinami.
infrastruktūra 452
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
-1
1.
Pareiškėjo pavadinimas
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
2.
Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Kęstučio a.3, LT-20114,
indeksas, vietovė)
Ukmergės miesto seniūnija,
Ukmergė
Telefono (-ų) Nr.
(8-340) 60302
El. pašto adresas
savivaldybe@ukmerge.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens
188752174
pažymėjimą)
3.
Projekto pavadinimas
Ukmergės rajono Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir
plėtra
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
Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė, Siesikų seniūnija, Siesikų
vietovė
mst.
6.
Numatoma projekto
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
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2017/09
2019/12
15
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Priv
valstybės
Respublikos
biudžeto lėšos
viešosios ačio
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
s
(bendrojo
lėšos
lėšos
finansavimo)
lėšos
312 290,00
167 991,09
144 298,91
9.
Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai
Siektini stebėsenos
rodikliai
Prisidėti
prie
socialinės Siesikų miestelio viešųjų
Veiksmų, kuriais
Rekonstruoti gatvių
įtraukties skatinimo, skurdo erdvių ir apšvietimo
apšvietimo tinklai (2,1 remiamos
mažinimo ir ekonominės plėtros sutvarkymas
investicijos į
km), rekonstruoti 3
Siesikų miestelyje.
mažos apimties
gatvių šaligatviai
infrastruktūrą,
(2352 m2),
skaičius-1.
sutvarkytas skveras
prie Laisvės paminklo Gyventojų, kurie
naudojasi
(trinkelių danga 449
geresnėmis
m2, veja 1300 m2),
įrengta poilsio ir vaikų paslaugomis /
žaidimo aikštelė (504 infrastruktūra,
skaičius-483.
m2) *
Regioninio
planavimo būdu
* nurodyti kiekiai yra įgyvendintų mažos
preliminarūs.
apimties
Parengus techninį
infrastruktūros
projektą jie gali būti
projektų skaičiustikslinami.
1.
7.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Kęstučio a.3, LT-20114,
indeksas, vietovė)
Ukmergės miesto seniūnija,
Ukmergė
Telefono (-ų) Nr.
(8-340) 60302
El. pašto adresas
savivaldybe@ukmerge.lt
Registravimo kodas
188752174
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens
pažymėjimą)
Ukmergės rajono Taujėnų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir
plėtra
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
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5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė, Taujėnų seniūnija, Taujėnų
mst.
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/12
15
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto vertė
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respublikos
biudžeto lėšos
viešosios
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
(bendrojo
lėšos
finansavimo)
lėšos
7.

290 652,00
9.

198 337,39

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

Priv
ačio
s
lėšos

92 314,61

Siektini stebėsenos
rodikliai
Prisidėti
prie
socialinės Taujėnų miestelio viešųjų
Rekonstruoti gatvių
Veiksmų, kuriais
įtraukties skatinimo, skurdo erdvių ir apšvietimo
apšvietimo tinklai
remiamos
mažinimo ir ekonominės plėtros sutvarkymas
(apie 1510 m),
investicijos į
Taujėnų miestelyje.
rekonstruoti 2 gatvių
mažos apimties
šaligatviai (1800 m2), infrastruktūrą,
sutvarkytas skveras
skaičius-1.
prie
Gyventojų, kurie
Nepriklausomybės
naudojasi
paminklo (trinkelių
geresnėmis
danga 200 m2, veja
paslaugomis /
1500 m2), sutvarkoma infrastruktūra,
ir bendruomenės
skaičius-507.
poreikiams pritaikoma Regioninio
viešoji erdvė (trinkelių planavimo būdu
danga 156 m2, veja 40 įgyvendintų mažos
m2) *
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius* nurodyti kiekiai yra 1.
preliminarūs.
.
Parengus techninį
projektą jie gali būti
tikslinami.
1. Pareiškėjo pavadinimas
Elektrėnų savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Rungos g. 5, LT-26110
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Elektrėnai, Elektrėnų
seniūnija
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 58 000
Siektini rezultatai
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El. pašto adresas
administracija@elektrenai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188756190
asmens pažymėjimą)
Elektrėnų savivaldybės viešųjų pastatų infrastruktūros
gerinimas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Semeliškių miestelis
(Semeliškių seniūnija) ir Lazdėnų gyvenvietė (Vievio seniūnija)
Numatoma projekto
Numatoma projekto
Preliminari
pradžia
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018/06
2019/10
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.

Numatoma
projekto
vertė iš viso

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

137 040,00
109 112,96
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
veiklos
Pagerinti
Semeliškių
ir
Lazdėnų Semeliškių
gyvenamųjų vietovių aplinką bei gyvenimo darželio
kokybę jose, mažinant neigiamą poveikį katilinės
aplinkai.
įrengimas,
kai
įrengiamas
granulių kuro
katilas (600
kW galios) ir
vienas katilas
rezervinis
Lazdėnų
mokyklos
katilinės
įrengimas,
kai
įrengiamas
granulių kuro
katilas (400
kW galios) ir

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešo
sios
lėšos

Privačio
s lėšos

27 927,04
Siektini stebėsenos
rodikliai
Įrengiami biokuro katilai Veiksmų,
kuriais
Semeliškių darželio ir remiamos
Lazdėnų
mokyklos investicijos į mažos
patalpose.
apimties
infrastruktūrą – 2
Gyventojų,
kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
/
infrastruktūra - 828
Regioninio
planavimo
būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1
Siektini rezultatai
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1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

vienas katilas
rezervinis
Elektrėnų savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Rungos g. 5, LT-26110
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Elektrėnai, Elektrėnų
seniūnija
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 58 000
El. pašto adresas
administracija@elektrenai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188756190
asmens pažymėjimą)
Viešojo naudojimo objekto, esančio Liepų g. 15 Gilučių k.,
atnaujinimas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Gilučių seniūnija,
Gilučių kaimas, Liepų g. 15
Numatoma projekto
Numatoma projekto
Preliminari
pradžia
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018/06
2020/03
21
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.

Numatoma
projekto
vertė iš viso

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

168 976,00
99 999,32
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
veiklos
Pagerinti Gilučių kaime svarbiausią viešąją Pastato
infrastruktūrą sutvarkant kaimo viešąjį atnaujinimas
pastatą ir jo aplinką, pritaikant erdves Sporto
bendruomenės reikmėms, bibliotekai bei aikštyno
edukaciniams, kultūriniams ir sporto įrengimas
renginiams.

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešo
sios
lėšos

Privačio
s lėšos

68 976,68
Siektini stebėsenos
rodikliai
Sutvarkomas Gilučių kaimo Veiksmų,
kuriais
viešasis pastatas ir jo remiamos
aplinka (įrengiamas sporto investicijos į mažos
aikštynas).
apimties
infrastruktūrą – 2
Gyventojų,
kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 236
Regioninio
planavimo
būdu
Siektini rezultatai
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įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

Elektrėnų savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Rungos g. 5, LT-26110
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Elektrėnai, Elektrėnų
seniūnija
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 58 000
El. pašto adresas
administracija@elektrenai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188756190
asmens pažymėjimą)
Pylimų vaikų darželio pastato pritaikymas kultūrinei ir
socialinei veiklai
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Vievio seniūnija, Pylimų
kaimas
Numatoma projekto
Numatoma projekto
Preliminari
pradžia
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018/06
2020/03
21
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.

Numatoma
projekto
vertė iš viso

184 819,00

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
147 854,81

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
veiklos
Pagerinti Pylimuose svarbiausią viešąją Renovacijos
infrastruktūrą sutvarkant gyvenvietės viešąjį darbai:
pastatą ir jo teritoriją, pritaikant erdves baigiamieji
bendruomenės reikmėms, edukaciniams, pastato
kultūriniams ir kitiems renginiams.
šiltinimo
darbai, vidaus
patalpų

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešo
sios
lėšos

Privačio
s lėšos

36 964,19

9.

Siektini rezultatai
Pagerinta Pylimų vaikų
darželio
infrastruktūra
(pabaigiant neatliktus iki
galo pastato remonto
darbus
ir
įrengiant
teritoriją) ir dalis jo
pritaikoma

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius-1
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1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

Paraiškos finansuoti projektą
pateikimo terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)

8.

atnaujinimas ir bendruomeninei veiklai.
Gyventojų, kurie
erdvių
naudojasi
pritaikymas
geresnėmis
bendruomenės
paslaugomis /
reikmėms,
infrastruktūra,
edukaciniams,
skaičius-445.
kultūriniams ir
Regioninio
kitiems
planavimo
būdu
renginiams.
įgyvendintų mažos
Projekto metu
apimties
bus
infrastruktūros
sutvarkoma
projektų skaičius-1
prie
pastato
esanti
teritorija
ir
joje pastatomi
žaidimų
įrenginiai,
įrengiamas
pėsčiųjų
takeliai. Taip
pat
bus
nugriaunama
šiuo
metu
esanti
nusidėvėjusi ir
naudojimui
nebetinkama
pavėsinė,
kurios vietoje
bus įrengiama
nauja.
Elektrėnų savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Rungos g. 5, LT-26110
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Elektrėnai, Elektrėnų
seniūnija
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 58 000
El. pašto adresas
administracija@elektrenai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188756190
asmens pažymėjimą)
Semeliškių gimnazijos pastato pritaikymas kultūrinei ir
socialinei veiklai
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Semeliškių seniūnija,
Semeliškių miestelis.
Numatoma projekto
Numatoma projekto
Preliminari
pradžia
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2018/06
2020/03
22
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
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(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

237 223,00

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
178 045,84

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešo
sios
lėšos

Privačio
s lėšos

59 177,16

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
veiklos
Pagerinti Semeliškėse svarbiausią viešąją Renovacijos
infrastruktūrą sutvarkant miestelio viešąjį darbai
pastatą, pritaikant erdves bendruomenės
reikmėms, bibliotekai bei edukaciniams,
kultūriniams ir kitiems renginiams.
9.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

Siektini rezultatai
Sutvarkomas Semeliškių
gimnazijos
pastatas
(vienas korpusas) ir jis
pritaikomas bibliotekos ir
bendruomeninei veiklai.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius-1
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-580
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė,
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
namo Nr., pašto indeksas,
vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 2751961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal 188708224
juridinio
asmens
pažymėjimą)
Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono
Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus rajono savivaldybė, Marijampolio seniūnija,
Marijampolio kaimas.
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6.

Numatoma projekto trukmė

Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)
2017/09

Numatoma projekto
pabaiga
(metai / mėnesiai)
2018/12

Preliminari
projekto trukmė
(mėnesiais)
16

Paraiškos finansuoti projektą
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
pateikimo terminas
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
(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
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos Privačio
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto
lėšos
viešo s lėšos
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

141 096,00
9.

112 876,00

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

Sutvarkyti Vilniaus rajono
Marijampolio
seniūnijos
Marijampolio
kaimo
visuomenės reikmėms skirtą
teritoriją, skatinant socialinę
įtrauktį, skurdo mažinimą ir
ekonominę plėtrą.

1.
2.

28 220,00

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Viešosios
erdvės
sutvarkymas
Vilniaus
rajono Marijampolio sen.
Marijampolio kaime.

Siektini rezultatai

Projektu metu bus tinkamai
sutvarkyta
viešoji
erdvė
Marijampolio
seniūnijos
Marijampolio kaime.
Bus įrengti pėsčiųjų takai,
medinis tiltelis, sporto ir
aktyvaus poilsio įranga –
krepšinio ir vaikų žaidimo
aikštelės
bei
rekreaciniai
statiniai ir įranga (informaciniai
stendai, suolai prie takų,
pavėsinės su lauko baldais,
laužavietė,
šiukšliadėžės).
Švenčių ir bendruomenės
renginių organizavimui bus
įrengta vieta lauko estradai.
Lankytojų patogumui bus
sukonstruota
automobilių
stovėjimo aikštelė.

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius – 1.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius – 881.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų
skaičius - 1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
(8 5) 2751961
vrsa@vrsa.lt
188708224
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3.
4.

5.
6.

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

pažymėjimą)
Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolio kaime įrengimas
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajono savivaldybė, Marijampolio seniūnija, Marijampolio kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos Privačio
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto
lėšos
viešo s lėšos
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
250 000,00
200 000,00
50 000,00
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai
Siektini
stebėsenos
rodikliai
Marijampolio
k. Universalaus daugiafunkcio Projekto įgyvendinimo metu Veiksmų,
bendruomeninės
centro
įrengimas siekiama
pagerinti kuriais
infrastruktūros
Marijampolio kaime.
Marijampolio
kaimo remiamos
modernizavimas, pritaikant
bendruomeninę infrastruktūrą, investicijos į
įvairių socialinių grupių
rekonstruojant pirties pastatą mažos apimties
poreikiams.
naujai paskirčiai.
infrastruktūrą,
skaičius – 1.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius – 881.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
- 1.
1. Pareiškėjo
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
pavadinimas
7.
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2.

Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 2751961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Sporto aikštyno įrengimas bei viešosios erdvės sutvarkymas Vilniaus r.
Lavoriškių sen. Lavoriškių k.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Lavoriškių seniūnija, Lavoriškių kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/09
2018/09
13
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

190 991,42
9.

124 297,11

66 694,31

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

Sutvarkyti Vilniaus rajono
Lavoriškių
seniūnijos
Lavoriškių
kaimo
visuomenės reikmėms skirtą
teritoriją, siekiant sukurti
patrauklią aplinką gyventi ir
dirbti kaimo vietovėje.

Privačio
s lėšos

Viešosios
sutvarkymas
rajono
seniūnijos
kaime.

erdvės
Vilniaus
Lavoriškių
Lavoriškių

Siektini rezultatai

Projektu metu bus tinkamai
sutvarkytos viešosios erdvės
Lavoriškių
seniūnijos
Lavoriškių kaime.
Bus įrengtas sporto aikštynas
(krepšinio, futbolo su bėgimo
takais, šuolis į tolį aikštelės) bei
sutvarkyta viešoji erdvė prie
upelės miško teritorijoje (vaikų
žaidimų aikštelė, apšviestas
pėsčiųjų takas, rekreaciniai
statiniai, informaciniai stendai,
suolai prie tako, šiukšliadėžės).

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos
į
mažos apimties
infrastruktūrą –
2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra 648.
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Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.

2.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

1.

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 2751961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato
rekonstrukcija, 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“
Vilniaus rajono savivaldybė, Rukainių seniūnija, Savičiūnų kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos Privačio
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto
lėšos
viešo s lėšos
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
237 533,18
190 026,54
47 506,64
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini rezultatai
Siektini
stebėsenos
rodikliai
Savičiūnų k. bendruomeninės Rudaminos
Projekto įgyvendinimo metu Veiksmų,
daugiafunkcinio kultūros
infrastruktūros
siekiama pagerinti Savičiūnų kuriais
modernizavimas, pritaikant centro Savičiūnų kultūros
kaimo
bendruomeninę remiamos
įvairių socialinių grupių skyriaus pastato
infrastruktūrą:
rekonstruoti investicijos
į
rekonstrukcija, pritaikant
poreikiams.
esamą kultūros centro pastatą, mažos apimties
bendruomenės poreikiams. pertvarkant
papildomoms infrastruktūrą –
7.
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naujoms funkcijoms.

1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra 210.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.

Numatoma
projekto vertė
iš viso

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vilniaus g. 49, LT-17116,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Šalčininkų seniūnija,
Šalčininkai
Telefono (-ų) Nr.
(8 380) 51 233
El. pašto adresas
priimamasis@salcininkai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188718713
asmens pažymėjimą)
Poškonių pagrindinės mokyklos dalies patalpų pritaikymas
kultūrinei ir socialinei veiklai
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Poškonių
seniūnija, Poškonių kaimas, Mokyklos g. 7
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/06
2018/09
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priv
ačio
s
lėšo
s
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79 046,00
9.

60 827,89

18 218,11

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

Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti 1.1 Pastato
1.1 Atliktas vieno pastato dalies Veiksmų,
Poškonių kaime atliekant pastato patalpų remontas.
patalpų paprastasis remontas
kuriais
kapitalinį remontą ir
pritaikant erdves Projekto
1.2 Įsigytos kėdės – 35 vnt. remiamos
bendruomenės reikmėms, edukaciniams, viešinimas
rašomieji stalai – 2 vnt., biuro investicijos
į
kultūriniams ir kitiems renginiams.
1.2
Baldų kėdės – 2 vnt.
mažos apimties
įsigijimas.
infrastruktūrą –
1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra 129.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.
1. Pareiškėjo
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
pavadinimas
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 2751961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų
Lygainių kaimuose
4. Priemonės veiklos
 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 įgyvendinimo Viliniaus rajono savivaldybė, Pagirių seniūnija, Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių
vietovė
kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

6.

Numatoma projekto
trukmė

7.

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

8.

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
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Numatoma
projekto
vertė iš viso

60 737,00
9.

Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
EŽŪFKP
lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Lietuvos
Respublik
os
valstybės
biudžeto
lėšos

48 589,00

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Kitos
viešo
sios
lėšos

Privačio
s lėšos

12 148,00

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

3.
4.

6.

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
(bendrojo finansavimo)
lėšos

Sutvarkyti Vilniaus rajono
pagirių seniūnijos Mažųjų bei
Didžiųjų Lygainių kaimų
visuomenės reikmėms skirtą
teritoriją, skatinant socialinę
įtrauktį, skurdo mažinimą ir
ekonominę plėtrą.

1.
2.

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Viešosios erdvės
sutvarkymas Vilniaus
rajono Mažųjų bei Didžiųjų
Lygainių kaimuose.

Siektini rezultatai

Projektu metu bus tinkamai
sutvarkyta
viešoji
erdvė
Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių
kaimuose.
Projekto metu bus įrengtas
medinis pėsčiųjų takas bei
lieptas,
sporto ir aktyvaus
poilsio įranga – tinklinio ir
vaikų
žaidimo
aikštelės,
apželdinta
teritorija,
sumontuota
mažoji
architektūra.

Elektrėnų savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
indeksas, vietovė)

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos
į
mažos apimties
infrastruktūrą –
2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra 303.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.

Rungos g. 5, LT-26110
Elektrėnai, Elektrėnų
seniūnija
(8 528) 58 000
administracija@elektrenai.lt

Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188756190
pažymėjimą)
Vandentiekio įrengimas Ąžuolinės kaime
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Vievio seniūnija, Ąžuolinės kaimas
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
pabaiga

Preliminari
projekto trukmė
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2017/07

(metai / mėnesiai)
2019/09

(mėnesiais)
14

Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
projektą pateikimo
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
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
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Lietuvos Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės Kitos Privačio
valstybės biudžeto
Respublikos
biudžeto
viešo s lėšos
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
sios
lėšos
biudžeto lėšos
lėšos
7.

32 501,00
9.

16 243,93

16 257,07

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

Pagerinti Ąžuolinės kaimo
gyventojų buitį gyventojams
suteikiant galimybę naudotis
centralizuotai tiekiamu geros
kokybės vandeniu.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

Geriamojo
vandens
tiekimo tinklų ir gręžinio
statyba.
Geriamojo
vandens
gerinimo įrenginių statyba
(nugeležinimo
ir
nukalkinimo
įrenginių
įrengimas).
Informacijos apie projektą
viešinimas.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Vandens
gerinimo Veiksmų, kuriais
įrenginių ir vandentiekio remiamos
tinklų
įrengimas investicijos į mažos
Ąžuolinės kaime.
apimties
infrastruktūrą,
skaičius - 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius - 80.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius 1.
Siektini rezultatai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vilniaus g. 49, LT-17116,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Šalčininkų seniūnija,
Šalčininkai
Telefono (-ų) Nr.
(8 380) 51 233
El. pašto adresas
priimamasis@salcininkai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 188718713
asmens pažymėjimą)
Šalčininkų rajono vietinių kelių sutvarkymas Šalčininkų ir
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Gerviškių seniūnijose
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Šalčininkų
seniūnija, Najakiemio kaimas ir Gerviškių seniūnija, Gudelių
kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/05
2018/05
12
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.

Numatoma
projekto vertė
iš viso

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

272 690,00
199 802,07
9.
Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
veiklos
Atlikti
gatvių
asfaltavimo
darbus
Naujakiemio g. dalies ir dalies Jaunystės g.,
Naujakiemio k., Šalčininkų seniūnijoje bei
Gudelių g., Gudelių k., Gerviškių
seniūnijoje.
Infrastruktūros gerinimas šiose kaimuose
skatins gyventojų skaičių mažėjimą, mažins
nedarbo
lygį,
didins
patrauklumą
investuotojams, jaunoms šeimoms, kurie
nenori kurtis kaimo vietovėse

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priv
ačio
s
lėšo
s

72 887,93
Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
1.1 Kelio
Išasfaltuotas 2,49 km kelių Veiksmų,
asfaltavimas. ruožas.
kuriais
Projekto
remiamos
viešinimas.
investicijos
į
1.2
mažos apimties
Projektavimo
infrastruktūrą –
darbai.
2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra –
796.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.
Trakų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vytauto g. 33, LT- 21106,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Trakų seniūnija, Trakai
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Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 55 486
El. pašto adresas
info@trakai.lt
Registravimo kodas
181626536
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Kompleksiškas traukos objektų, esančių Paluknio ir Trakų
seniūnijų kaimiškosiose vietovėse sutvarkymas
□ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė,
Trakų seniūnija, Užutrakio kaimas
Paluknio seniūnija, Paluknio kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2018/01
2019/12
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

7.

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

8.

Numatoma
projekto
vertė iš viso

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

204 374,00
9.

163 451,29

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

Prisidėti prie vietos plėtros Užutrakio ir 1. Poilsio zonos prie
Paluknio kaimuose skatinimo
Galvės ež. (Užutrakio g.
Užutrakio
k.)
sutvarkymas.
2. Aikštės
prie
bažnyčios Paluknio k.
įrengimas
ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priv
ačio
s
lėšo
s

40 922,71

Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Įrengta viešoji erdvė Veiksmų,
– 2 komp.
kuriais
remiamos
investicijos,
susijusios su
kaimo kultūros
ir gamtos
paveldu,
skaičius – 1.
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Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius – 693.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų
skaičius – 1.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Trakų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Vytauto g. 33, LT- 21106,
indeksas, vietovė)
Trakų seniūnija, Trakai
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 55 486
El. pašto adresas
info@trakai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 181626536
pažymėjimą)
Viešosios infrastruktūros gerinimas Beržų g., Bražuolės k., Trakų sen.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Trakų rajonas, Trakų seniūnija, Bražuolės kaimas
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018/01
2019/12
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respublikos
biudžeto
lėšos
viešosios
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
(bendrojo
lėšos
finansavimo)
lėšos
7.

170 201,00
9.

136 088,77

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

Priv
ačio
s
lėšos

34 112,23

Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
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Prisidėti prie vietos plėtros 1. Asfalto dangos Beržų g.
Bražuolės kaime skatinimo.
įrengimas.
2. Apšvietimo Beržų g.
modernizavimas.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

1. Įrengta asfaltuota gatvė – 1
kompl.
2. Modernizuotas
gatvės
apšvietimas – 1 kompl.

Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos,
susijusios
su
kaimo kultūros
ir
gamtos
paveldu,
skaičius – 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius – 337.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.

Trakų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Vytauto g. 33, LT- 21106,
indeksas, vietovė)
Trakų seniūnija, Trakai
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 55 486
El. pašto adresas
info@trakai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 181626536
pažymėjimą)
Viešosios infrastruktūros gerinimas Onuškio ir Užutrakio kaimiškosiose
vietovėse
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Trakų rajonas,
Onuškio seniūnija, Onuškio miestelis
Trakų seniūnija Užutrakio kaimas, Raudonės II kaimas
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018/01
2019/12
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
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
Numatoma
skirti
projekto
finansavimas
vertė iš viso
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo
lėšos
Lietuvos
7.
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Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
131 374,00
9.

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos

105 098,58

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

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priv
ačio
s
lėšos

26 275,42

Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Prisidėti prie vietos plėtros 1. Asfalto dangos Šlaito
1. Įrengta asfaltuota gatvė – 1 Veiksmų,
Onuškio miestelyje, Užutrakio ir g. Onuškio mstl.
kompl.
kuriais
Raudonės
II
kaimuose įrengimas.
2. Įrengtas gatvės apšvietimas remiamos
skatinimo.
2. Apšvietimo Šlaito g.
– 1 kompl.
investicijos
į
Onuškio mstl. įrengimas. 3. Įrengtas dviračių takas – 1 mažos apimties
3. Dviračio tako atkarpos kompl.
infrastruktūrą –
nuo Užutrakio k. iki
1.
Raudonės II k. įrengimas
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra –
521.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.
1. Pareiškėjo pavadinimas
Trakų rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Vytauto g. 33, LT- 21106,
indeksas, vietovė)
Trakų seniūnija, Trakai
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 55 486
El. pašto adresas
info@trakai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 181626536
pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Viešosios infrastruktūros gerinimas Strakiškių, Serapiniškių ir Paluknio
kaimų vietovėse
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
Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė,
vietovė
Senųjų Trakų seniūnija, Strakiškių kaimas, Serapiniškių kaimas
Paluknio seniūnija, Paluknio kaimas
6. Numatoma projekto
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018/01
2019/12
24
7. Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
projektą pateikimo
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
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(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
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respublikos
biudžeto lėšos
viešosios
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
(bendrojo
lėšos
finansavimo)
lėšos
248 993,00
9.

199 153,5

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

Priv
ačio
s
lėšos

49 839,50

Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Prisidėti prie vietos plėtros 1. Asfalto dangos Laimės 1. Įrengta asfaltuota gatvė – Veiksmų,
Strakiškių,
Serapiniškių
ir g.
Strakiškių
kaime
1 kompl.
kuriais
Paluknio kaimuose skatinimo
įrengimas.
2. Pakeista gatvės asfalto remiamos
2. Apšvietimo Ilgojoje g.
danga – 1 kompl.
investicijos
į
Serapiniškių
kaime 3. Įrengtas
gatvės mažos apimties
įrengimas.
apšvietimas – 2 kompl.
infrastruktūrą –
3. Asfalto dangos Tilto g.
1.
Paluknio kaime keitimas.
Gyventojų, kurie
4. Apšvietimo Tilto g.
naudojasi
Paluknio
kaime
geresnėmis
įrengimas.
paslaugomis /
infrastruktūra –
871.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.
1. Pareiškėjo
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
pavadinimas
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 275 1961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Zujūnų sen.
Čekoniškių k.
4. Priemonės veiklos
 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 įgyvendinimo Vilniaus rajonas, Zujūnų seniūnija, Čekoniškių kaimas.
vietovė
6. Numatoma projekto
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
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(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/09
13
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto
lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

84 149,66
9.

67 303,66

1.
2.

3.
4.
5.

16 846,00

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

Projekto tikslas – sukurti
tinkamą,
tikslingą,
ekonomišką
ir
būtiną
gyvenviečių
pagrindinių
vietinės
reikšmės
kelių
infrastruktūrą, siekiant tokiu
būdu, pagerinti gyvenimo
kokybę, užtikrinant saugias
gyvenimo
sąlygas
gyventojams ir reikiamą
saugumą kitiems eismo
dalyviams.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos
srities kodas
Projekto įgyvendinimo
vietovė

Privačio
s lėšos

Apšvietimo inžinerinių tinklų
atnaujinimas ir plėtra bei
kelio sutvarkymas Vilniaus r.
Zujūnų sen. Čekoniškių k.

Siektini rezultatai
Projekto
metu
siekiama
sukurti
gatvių
apšvietimo
infrastruktūrą Zujūnų
sen. Čekoniškių k.
(bus
įrengta
12
šviestuvų,
nutiesta
apie 500 metrų) bei
suremontuoti vietinės
reikšmės kelio kelio
dangos atkarpą 200
metrų Zujūnų sen.
Čekoniškių kaime.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 260.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 275 1961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Kapinių įrengimas Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Totoriškių kaime
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Rudaminos seniūnija, Totoriškių kaimas.
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6.

Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/09
13
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

220 459,29
9.

176 367,43

44 091,86

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

Siektini rezultatai

Projekto tikslas – įrengti Viešojo naudojimo teritorijos Įgyvendinus projektą
sukurta
naujas kapines Rudaminos sukūrimas
Vilniaus
r. bus
Rudaminos
seniūnijos
seniūnijos Totoriškių kaime. Rudaminos sen. Totoriškių k.
gyventojų poreikius
atitinkanti
infrastruktūra skirta
Rudaminos kapinėms
įrengti.

2.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos

1.

Privačio
s lėšos

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 870.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 275 1961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų
sen. Karklėnų k.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
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5.
6.

srities kodas
Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Šatrininkų seniūnija, Karklėnų kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

17 579,34
9.

14 063,34

1.
2.

3 516,00

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

Projekto tikslas – sukurti
tinkamą,
tikslingą,
ekonomišką
ir
būtiną
gyvenviečių
pagrindinių
gatvių
apšvietimo
infrastruktūrą, siekiant tokiu
būdu, pagerinti gyvenimo
kokybę, užtikrinant saugias
gyvenimo
sąlygas
gyventojams ir reikiamą
saugumą kitiems eismo
dalyviams.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Privačio
s lėšos

Apšvietimo inžinerinių tinklų
atnaujinimas ir plėtra
Vilniaus r. Šatrininkų sen.
Karklėnų k.

Siektini rezultatai
Projekto
metu
siekiama
sukurti
gatvių
apšvietimo
infrastruktūrą
Šatrininkų seniūnijos
Karklėnų
kaime
(gatvių
ruožų
apytikslis ilgis, 680 m.
ir 11 šviestuvų).

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 360.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens
pažymėjimą)

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
(8 5) 275 1961
vrsa@vrsa.lt
188708224
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3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas
Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

5.
6.

Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės
sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Kalvelių seniūnija, Pakenės kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

71 314,27
9.

56 913,27

14 401,00

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

Projekto tikslas – skatinti Viešosios
erdvės
vietos plėtrą Pakenės kaime, sutvarkymas Vilniaus rajono
įrengiant
viešąją Kalvelių sen. Pakenės kaime.
infrastruktūrą.

1.
2.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Privačio
s lėšos

Siektini rezultatai
Projekto
įgyvendinimo
metu
siekiama
pagerinti
Pakenės
kaimo
infrastruktūrą:
mokyklos teritorijoje
įrengti
2
sporto
aikšteles (krepšinio,
futbolo),
vaikų
žaidimų aikštelę bei
vaikų
saugumui
aptverti
mokyklos
teritoriją.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 319.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.

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

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
(8 5) 275 1961
vrsa@vrsa.lt
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3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas
Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

5.
6.

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Nemenčinės
sen. Didžiųjų Kabiškių k.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Nemenčinės seniūnija, Didžiųjų Kabiškių kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto
lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

147 618,98
9.

117 950,98

1.
2.

29 668,00

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

Projekto tikslas – sukurti
tinkamą,
tikslingą,
ekonomišką
ir
būtiną
gyvenviečių
pagrindinių
vietinės
reikšmės
kelių
infrastruktūrą, siekiant tokiu
būdu, pagerinti gyvenimo
kokybę, užtikrinant saugias
gyvenimo
sąlygas
gyventojams ir reikiamą
saugumą kitiems eismo
dalyviams.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Privačio
s lėšos

Apšvietimo inžinerinių tinklų
atnaujinimas ir plėtra bei
Vietinės reikšmės kelio
atkarpos remontas Vilniaus r.
Nemenčinės sen. D. Kabiškių
kaime.

Siektini rezultatai
Projekto
metu
siekiama
sukurti
gatvių
apšvietimo
infrastruktūrą
Nemenčinės sen. D.
Kabiškių k. (įrengta 11
šviestuvų,
gatvių
ruožtų apytikslis ilgis
500
m)
bei
suremontuoti vietinės
reikšmės kelio dangos
atkarpą 700 metrų
Nemenčinės sen. D.
Kabiškių k.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 2.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 840.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
indeksas, vietovė)

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
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3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas
Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

5.
6.

Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 275 1961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Glitiškių kaimo sporto aikštyno
įrengimas, pritaikant bendruomenės poreikiams
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Paberžės seniūnija, Glitiškių kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

243 669,47
9.

102 318,22

1.
2.

141 351,25

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

Sutvarkyti Vilniaus r.
Paberžės sen. Glitiškių
kaimo
viešąją
infrastruktūrą,
skatinant
socialinę įtrauktį, skurdo
mažinimą ir ekonominę
plėtrą.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Privačio
s lėšos

Viešosios
erdvės
sutvarkymas Vilniaus r.
Paberžės sen. Glitiškių k.
Informacijos apie projektą
viešinimas.

Siektini rezultatai
Projekto
įgyvendinimo
metu
siekiama
pagerinti
Glitiškių
kaimo
infrastruktūrą: įrengti
sporto aikšteles, vaikų
žaidimų aikštelę, bei
aptvėrimas.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 549.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
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3.
4.
5.
6.

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

indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 275 1961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Privažiuojamojo kelio įrengimas Vilniaus r. Medininkų sen. Juozapinės k.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Medininkų seniūnija, Juozapinės kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto
lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

203 415,00
9.

1.

40 683,00

162 732,00

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

Projekto tikslas – sukurti
tinkamą,
tikslingą,
ekonomišką
ir
būtiną
gyvenviečių
vietinės
reikšmės kelio infrastruktūrą.

Pareiškėjo

Privačio
s lėšos

Kaimo
vietovės
ribose
esančio vietinės reikšmės
kelio remontas Vilniaus r.
Medininkų sen. Juozapinės k.

Siektini rezultatai
Projekto
metu
siekiama
sukurti
vietinio
kelio
infrastruktūrą
Medininkų
sen.
Juozapinės
kaime
(numatyta sutvarkyti
apie 1130 m. kelio
atkarpos).

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 38.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
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2.

pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas
Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

5.
6.

Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 275 1961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Rukainių sen.
Mykoliškių k.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Rukainių seniūnija, Mykoliškių kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2017/09
2018/12
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
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
finansavimas
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma
lėšos
Pareiškėjo lėšos
projekto
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respublik
biudžeto lėšos
viešo
valstybės biudžeto
os
sios
(bendrojo finansavimo)
valstybės
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
7.

24 423,75
9.

18 469,75

5 954,00

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

Projekto tikslas – sukurti
tinkamą,
tikslingą,
ekonomišką
ir
būtiną
gyvenviečių
pagrindinių
gatvių
apšvietimo
infrastruktūrą, siekiant tokiu
būdu, pagerinti gyvenimo
kokybę, užtikrinant saugias
gyvenimo
sąlygas
gyventojams ir reikiamą
saugumą kitiems eismo
dalyviams.

Privačio
s lėšos

Apšvietimo inžinerinių tinklų
atnaujinimas ir plėtra
Vilniaus r. Rukainių sen.
Mykoliškių k.

Siektini rezultatai
Projekto
metu
siekiama
sukurti
gatvių
apšvietimo
infrastruktūrą
Rukainių seniūnijos
Mykoliškių
kaime
(numatytas
kabelio
tiesimas tranšėjoje 500
metrai,
kabelio
tiesimas vamzdžiuose
500 metrų kabelio
liniją. Taip pat bus
įrengta 10 šviestuvų).

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 106.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.
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1.

Pareiškėjo pavadinimas
Ukmergės rajono savivaldybės administracija

2.

Pareiškėjo rekvizitai

Buveinės adresas (gatvė, namo Nr.,
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)

3.

Projekto pavadinimas
Ukmergės
rajono
Dainavos
infrastruktūros gerinimas ir plėtra

4.

Priemonės veiklos srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo vietovė

6.

Numatoma projekto trukmė

8.

viešosios

2020/09

15
Paraiškos finansuoti projektą
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
pateikimo terminas
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš viso

251 402,13
9.

gyvenvietės

7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė, Deltuvos
seniūnija, Dainavos gyvenvietė.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari
pradžia
projekto pabaiga projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2020/04

7.

Kęstučio a.3, LT-20114,
Ukmergės miesto seniūnija,
Ukmergė
(8-340) 60302
savivaldybe@ukmerge.lt
188752174

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

110 394,58

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

Prisidėti prie Dainavos gyvenvietės Dainavos gyvenvietės
gyventojų socialinės atskirties bei skurdo Algirdų
aikštės
mažinimo, ekonominės plėtros skatinimo, sutvarkymas
gyvenimo kokybės gerinimo, rekreacinių
poreikių tenkinimo, aplinkosauginės būklės

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priv
ačio
s
lėšo
s

141 007,55

Siektini rezultatai

Atnaujintas aikštės
apšvietimas - 8 vnt.
šviestuvų,
apšvietimo tinklų
ilgis ~ 360 m ,

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos
investicijos į
mažos apimties
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gerinimo, atliekant pagrindinės Dainavos
gyvenvietės aikštės – Algirdų aikštės
atnaujinimą.

2.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas
Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

1.

5.
6.

7.

8.

rekonstruotos
aikštės dangos
(šaligatviai,
važiuojamoji
aikštės dalis,
automobilių
stovėjimo aikštelė –
1 vnt., pėsčiųjų
takai poilsio zonoje
ir vaikų žaidimų
aikštelėje, aikštės
bendruomeninės
veiklos, renginių
dalis) klojant
betonines trinkeles
~1725 m²,
Automobilių
aikštelės įrengimas
klojant asfalto
dangą – 1 vnt. ~
720 m², vejų,
gazonų įrengimas ~
2120 m², medžių
sodinimas - 30 vnt.,
suolų įrengimas – 8
vnt., Šiukšlių dėžių
įrengimas – 8 vnt.,
Vaikų žaidimų
aikštelės įrengimas
– 1 vnt.

infrastruktūrą,
skaičius - 1.
Gyventojų,
kurie naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius - 503.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto Vilniaus g. 49, LT-17116,
indeksas, vietovė)
Šalčininkų seniūnija, Šalčininkai
Telefono (-ų) Nr.
(8 380) 51 233
El. pašto adresas
priimamasis@salcininkai.lt
Registravimo kodas
188718713
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens
pažymėjimą)
Visuomeninės paskirties patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams
Tabariškių kaime
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Turgelių seniūnija, Tabariškių
kaimas.
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2020/11
2021/08
10
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2020 metais grafike nurodytais terminais.

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

Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
EŽŪFKP lėšos

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
(bendrojo finansavimo)
lėšos

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

250 000,00
9.

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Lietuvos
Respubl
ikos
valstybė
s
biudžeto
lėšos
119 764,00

Kurti
patrauklią
aplinką
gyventi ir dirbti Tabariškių
kaime atliekant pastatų patalpų
remontą ir pritaikant erdves
bendruomenės
reikmėms,
edukaciniams, kultūriniams ir
kitiems renginiams.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

7.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas

Kitos
viešo
sios
lėšos

Privačio
s lėšos

130 236,00

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

1.
2.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

1.1 Pastato kapitalinis
remontas.
Projekto viešinimas
1.2 Baldų įsigijimas.

Siektini
rezultatai
1.1
Atliktas
vieno pastato
kapitalinis
remontas.
1.2
Įsigyti
baldai

Siektini stebėsenos rodikliai
Veiksmų, kuriais remiamos
investicijos į mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius - 1.
Gyventojų, kurie naudojasi
geresnėmis paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius - 275.
Regioninio planavimo būdu
įgyvendintų mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius – 1.

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Vilniaus g.61, LT19120,
indeksas, vietovė)
Širvintų sen., Širvintos
Telefono (-ų) Nr.
(8 382) 51 590
El. pašto adresas
savivaldybe@sirvintos.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188722373
pažymėjimą)
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros
plėtra Kielių ir Avižonių kaimuose
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sen., Kielių kaimas
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sen., Avižonių kaimas
Vilniaus apskritis, Širvintų
Numatoma projekto
Preliminari
rajono savivaldybė, Širvintų
pabaiga
projekto trukmė
sen., Avižonių kaimas
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2021/07
2023/06
24
Projekto paraiška bus pateikta ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo patvirtintos
naujos prioritetinio regiono projektų sąrašo redakcijos.
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8.

(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

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
(bendrojo finansavimo)
lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

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

Mažos apimties
infrastruktūros (gatvių
apšvietimas ,
daugiafunkcinė vaikų
žaidimo aikštelė ir lauko
treniruoklių zona)
įrengimas Kielių kaime.
Mažos apimties
infrastruktūros - gatvių
apšvietimo - įrengimas
Avižonių kaime.

Kitos
viešosios
lėšos

Priva
čios
lėšos

39 627,18

198 135,86
158 508,68
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo
mažinimą ir ekonominę plėtrą
Kielių ir Avižonių kaimuose,
vystant viešųjų paslaugų teikimo
infrastruktūrą.

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos

Siektini rezultatai
1. Įrengta Kielių vaikų
žaidimo aikštelė.
2. Atlikta Širvintų g. ir
Alyvų g. Kielių kaime
apšvietimo
inžinerinių
tinklų plėtra, įrengiant
apšvietimą.
3. Atlikta Kaštonų g.
Avižonių
kaime
apšvietimo
inžinerinių
tinklų plėtra, įrengiant
apšvietimą.

Elektrėnų savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
indeksas, vietovė)

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius -2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius – 221.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius 1

Rungos g. 5, LT-26110
Elektrėnai, Elektrėnų
seniūnija
(8 528) 58 000
administracija@elektrenai.lt

Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188756190
pažymėjimą)
Kazokiškių daugiafunkcio centro atnaujinimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Kazokiškių kaimas
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
pabaiga
(metai / mėnesiai)

Preliminari
projekto trukmė
(mėnesiais)

54

7.

8.

2021/07
2023/06
24
Projekto paraiška bus pateikta ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo patvirtintos
naujos prioritetinio regiono projektų sąrašo redakcijos.

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

85 212,93
9.

EŽŪFKP lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
(bendrojo finansavimo)
lėšos

68 170,34

3.

Kitos
viešosios
lėšos

Priva
čios
lėšos

17 042,59

Planuojamos veiklos

Pagerinti Kazokiškių kaime Stogo remontas
svarbiausią viešąją infrastruktūrą
sutvarkant kaimo viešąjį pastatą
ir pagerinant jame teikiamų
viešųjų paslaugų kokybę.

2.

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas

1.

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo
rekvizitai

Projekto
pavadinimas

Siektini rezultatai

Siektini stebėsenos
rodikliai

Suremontuotas, apšiltintas Veiksmų, kuriais
ir nauja danga uždengtas remiamos
UDC pastato stogas.
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius-2
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis,
infrastruktūra,
skaičius-275.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto
Rinktinės g. 50, LT-09318
indeksas, vietovė)
Vilnius
Telefono (-ų) Nr.
(8 5) 275 1961
El. pašto adresas
vrsa@vrsa.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 188708224
pažymėjimą)
Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Maišiagalos sen.
Karvio k.
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4.
5.

6.

Priemonės veiklos
srities kodas
Projekto
įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Vilniaus rajonas, Maišiagalos seniūnija, Karvio kaimas.
Numatoma projekto pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma projekto
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
( mėnesiais)
2021/07
2022/11
16
Projekto paraiška bus pateikta ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo patvirtintos naujos
prioritetinio regiono projektų sąrašo redakcijos.

Paraiškos finansuoti
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
finansavima
s
Numatoma
projekto
EŽŪFKP
Nacionalinės projekto lėšos
vertė iš
lėšos
Pareiškėjo lėšos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Lietuvos Respublikos
Respubliko
biudžeto
lėšos
viešo
valstybės biudžeto (bendrojo
s
valstybės
sios
finansavimo) lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
7.

182 666,50
9.

55 780,64

126 885,86

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

Projekto tikslas – sukurti
tinkamą,
tikslingą,
ekonomišką ir būtiną
gyvenviečių pagrindinių
gatvių
apšvietimo
infrastruktūrą,
siekiant
tokiu būdu, pagerinti
gyvenimo
kokybę,
užtikrinant
saugias
gyvenimo
sąlygas
gyventojams ir reikiamą
saugumą kitiems eismo
dalyviams.

Priva
čios
lėšos

Apšvietimo inžinerinių tinklų
atnaujinimas ir plėtra
Vilniaus r. Maišiagalos sen.
Karvio k.

Siektini rezultatai
Projekto
metu
siekiama
sukurti
gatvių
apšvietimo
infrastruktūrą
Maišiagalos
sen.
Karvio k.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius
- 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius
- 357.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius - 1.

Iš viso VILNIAUS REGIONO pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir
prašoma paramos lėšų suma
1.
Iš viso pateikta Vilniaus regiono projektinių
(Įrašomas skaičius): 47
pasiūlymų
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2.
3.

Bendra Vilniaus regiono pateiktų
projektinių pasiūlymų prašoma paramos suma

(Suma eurais): 5 755771,00

Iš viso Vilniaus regionui skirtas lėšų
limitas pagal Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo (Suma eurais): 5 755 771,00
metodiką

------------------------------------
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