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
4 priedas
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_____________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
VILNIAUS REGIONO REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTA VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS SPRENDIMU NR. 51/1S-24
2017-04-12
(2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 51/1S-63 redakcija)
Nr.

1.
2.

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 Kielių ir Avižonių kaimuose
2017-01-19, Nr. 51PP1-44.
Kazokiškių daugiafunkcio centro atnaujinimas 2017-01-13, Nr. 51PP1-20.

4.

Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Maišiagalos sen. Karvio k. 2017-01-20, Nr.
51PP1-56.
Daugiafunkcio centro plėtra Vidutinės kaime. 2017-01-13, Nr. 51PP1-27.

5.

Kompleksiškas Onuškio miestelio sutvarkymas, 2017-01-10, Nr. 51PP1-3.

3.

1.
2.

3.
4.

II. Informacija apie projektus
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą eiliškumą)
Pareiškėjo pavadinimas
Širvintų rajono savivaldybės administracija
Pareiškėjo rekvizitai
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)
Projekto pavadinimas
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros
plėtra Kielių ir Avižonių kaimuose
Priemonės veiklos srities
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
kodas
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,

1

kraštovaizdį“
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sen., Kielių kaimas
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sen., Avižonių kaimas

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
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

8.

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

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

EŽŪFKP lėšos

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

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.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

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

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priva
čios
lėšos

39 627,18
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)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos

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

2

3.
4.

5.
6.

7.

8.

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

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
Preliminari
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/04
2019/03
24
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)
(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

85 212,93
68 170,34
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Pagerinti Kazokiškių kaime Stogo remontas
svarbiausią viešąją infrastruktūrą
sutvarkant kaimo viešąjį pastatą
ir pagerinant jame teikiamų
viešųjų paslaugų kokybę.

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priva
čios
lėšos

17 042,59
Siektini stebėsenos
rodikliai
Suremontuotas, apšiltintas Veiksmų, kuriais
ir nauja danga uždengtas remiamos
UDC pastato stogas.
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius-2
Siektini rezultatai

Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis,
infrastruktūra,
skaičius-275.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1.
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1.
2.

3.
4.
5.

6.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo
rekvizitai

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

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

182 666,50
9.

146 133,20

36 533,30

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
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infrastruktūros projektų
skaičius - 1.
1.

Pareiškėjo pavadinimas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

2.

Pareiškėjo rekvizitai

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

3.
4.

5.
6.

7.

8.

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

Vilniaus g. 19, LT-18116,
Švenčionys, Švenčionių
seniūnija
(8-387) 66 372
savivaldybe@svencionys.lt

Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 1188766722
pažymėjimą)
Daugiafunkcio centro plėtra Vidutinės kaime
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Rimšės seniūnijos Rimšės
miestelis ir Ignalinos seniūnijos Palūšės kaimas.
Numatoma projekto pradžia
Numatoma projekto
Preliminari
(metai / mėnesiai)
pabaiga
projekto trukmė
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017/05
2019/04
23

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

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

EŽŪFKP lėšos

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

209 450,07
167 219,26
9. 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.

Dalies
pastato
atnaujinimo,
(modernizavimo) darbai
Baldų įsigijimas,
Įrangos įsigijimas,
Viešinimas,
Erdvės
šalia
pastato
atnaujinimas,
Poilsio,
sporto,
laisvalaikio
įrenginių
įsigijimas

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Priva
čios
lėšos

42 230,81
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 į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius - 2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
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infrastruktūra,
skaičius -193.
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

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
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
skirti finansavimas

8.

Numatoma
projekto
vertė iš viso

Trakų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr.,
Vytauto g. 33, LT- 21106,
pašto indeksas, vietovė)
Trakų seniūnija, Trakai
Telefono (-ų) Nr.
(8 528) 55 486
El. pašto adresas
info@trakai.lt
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio 181626536
asmens pažymėjimą)
Kompleksiškas Onuškio miestelio sutvarkymas
□ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Rimšės seniūnijos
Rimšės miestelis ir Ignalinos seniūnijos Palūšės kaimas.
Numatoma projekto pradžia
Numatoma
Preliminari
(metai / mėnesiai)
projekto pabaiga
projekto
(metai / mėnesiai)
trukmė
(mėnesiais)
2018/01
2020/12
36

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

247 454,11
197 963,28
9.
Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosi
os lėšos

Priv
ačio
s
lėšo
s

49 490,82
Siektini rezultatai

Siektini
stebėsenos
rodikliai
Prisidėti prie vietos plėtros Onuškio 1. K. Petrausko aikštės 1. Modernizuota
Veiksmų, kuriais
miestelyje skatinimo.
dalies modernizavimas.
viešoji erdvė – 1 remiamos
2. Automobilių stovėjimo kompl.
investicijos,
aikštelės Trakų gatvėje 2. Modernizuota
susijusios
su
modernizavimas.
automobilių
kaimo kultūros ir
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stovėjimo aikštelė gamtos paveldu,
– 1 kompl.
skaičius – 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
/
infrastruktūra,
skaičius – 519.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius
– 1.
Iš viso VILNIAUS REGIONO pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir
(pavadinimas)
prašoma paramos lėšų suma
1.
Iš viso pateikta Vilniaus regiono projektinių
pasiūlymų
(Įrašomas skaičius): 5
2.
3.

Bendra Vilniaus regiono pateiktų
projektinių pasiūlymų prašoma paramos suma

Suma eurais): 737 994,76

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

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