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LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 
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NR. 51/6S-2 

           

Nr. I. Projektai  

(projektai, nurodant jų pavadinimą ir projektinio pasiūlymo registracijos kodą, išdėstomi 

pirmumo tvarka, pagal balų skaičių nuo daugiausiai balų gavusio projekto iki mažiausiai balų 

(bet ne mažiau kaip mažiausią privalomą balų skaičių) 

1. „Rudaminos laisvalaikio salės katilinės modernizavimas“, registracijos kodas - 2019 m. 

lapkričio 15 d.  Nr. 51PP6-13 (patikslintas 2019 gruodžio 9 d. Nr. 51PP6-19. 

II. Informacija apie projektus  

(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą 

eiliškumą) 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras  

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo 

Nr., pašto indeksas, vietovė) 

Vilniaus g. 6, LT-67106 Lazdijų 

m. seniūnija, Lazdijai 

Telefono (-ų) Nr. (8 318) 52 245  

El. pašto adresas c.kultura@lazdijai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

165438848 

3. Projekto pavadinimas „Rudaminos laisvalaikio salės katilinės modernizavimas“ 

4. Priemonės veiklos srities 

kodas 

X 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ 

 

□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto įgyvendinimo 

vietovė 

Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Lazdijų seniūnija, 

Rudamina 

6. Numatoma projekto 

trukmė – 12 mėn. 

Numatoma projekto 

pradžia 

2020-01 

(metai/mėnesiai) 

Numatoma 

projekto pabaiga 

2020-12 

(metai/mėnesiai) 

Preliminari projekto 

trukmė  

12 

(mėnesiais) 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas  

Pagal LR žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu      

Nr. 3D-865 patvirtinto grafiko aktualią redakciją 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš viso 

 

Projektui 

numatomas skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 

mailto:c.kultura@lazdijai.lt
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Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

38 500,00 26 180,00 4 620,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, kuri bus sprendžiama projekto įgyvendinimo metu yra Rudaminos 

laisvalaikio salės katilinės seno, avarinės būklės šildymo katilo, skleidžiančio didelę oro taršą, 

keitimas nauju, naudojančiu atsinaujinančios energijos resursus ir jo pajungimas su visais 

reikalingais įrenginiais pastato šildymo tiekimui. Katilas tiekiantis šilumą šiuo metu yra 

neefektyvus, avarinės būklės, taršus - kūrenamas akmens anglimi. Modernizavus  katilinę, 

planuojama, kad bus ženkliai prisidėta prie Rudaminos kaimo gyvenvietės infrastruktūros 

gerinimo, geresnių darbo ir laisvalaikio sąlygų užtikrinimo. Rudaminos laisvalaikio salės 

pastatas yra vienas iš pagrindinių objektų Rudaminos gyvenvietėje, jame vyksta daug 

kultūrinių renginių, edukacinių programų, vaikų ir suaugusių neformalaus švietimo programų 

užsiėmimai, bendruomenės narių susirinkimai. Modernizavus katilinę bus užtikrintos puikios 

sąlygos ir jauki aplinka šaltuoju metų laiku kultūrinių renginių, bendruomenės narių 

susirinkimų, pasitarimų, vakaronių, mokymų dalyviams. Įgyvendinus projektą tikimasi, kad 

bus: 

- pilnai sutvarkomas laisvalaikio salės pastatas, nes įrengiamas naujas šildymo katilas su 

šilumos tiekimo sistema; 

- prisidedama prie energijos išteklių vartojimo mažinimo, modernizavus katilinę, 

padidės gaminamos šilumos efektyvumas, bus prisidėta prie CO2 emisijos mažinimo. 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Projekto tikslas - gerinant 

esamos infrastruktūros sąlygas, 

skatinti Rudaminos gyvenvietės 

ekonominę bei bendruomenės 

kultūrinę - socialinę plėtrą, 

mažinti gyventojų atskirtį, 

sukurti bendruomenės nariams 

geresnes laisvalaikio 

praleidimo ir darbo sąlygas, 

saugoti gyvenamąją aplinką. 

Projektu numatoma 

modernizuoti 

Rudaminos laisvalaikio 

salės katilinę su visais 

priklausiniais 

(pakeičiant I ir II aukšto 

šildymo sistemos 

vamzdžius ir šildymo 

radiatorius). 

Projekto siektinas rezultatas – 

modernizuota   Rudaminos laisvalaikio 

salės pastatas katilinė – 1 vnt. 

 

Siektini stebėsenos rodikliai: 

1. Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius -1; 

2. Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos, susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos paveldu, 

skaičius - 0; 

3. Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius - 228; 

4. Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų skaičius -

1. 

Iš viso Alytaus  regione pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų 

suma: 
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1. Iš viso pateikta Alytaus regiono projektinių 

 pasiūlymų  

(Įrašomas skaičius): 1 

2. Bendra Alytaus regiono pateiktų   

projektinių pasiūlymų prašoma paramos suma 

(Suma eurais): 

30 800,00  

3.  Iš viso Alytaus regiono nepanaudotas 

skirto lėšų limito likutis 

(Suma eurais): 

71 107,43  

4. Iš viso Alytaus regionui skirtas lėšų  limitas pagal 

Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo 

metodiką 

(Suma eurais): 

3 263 405,00 

______________ 

 

 


