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ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

ALYTAUS REGIONO REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

 

PATVIRTINTA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2020-02-03 SPRENDIMU 

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. „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas“, 

registracijos kodas - 2019 m. lapkričio 15 d.  Nr. 51PP6-14 (patikslintas 2019 lapkričio 

29 d. Nr. 51PP6-16. 

II. Informacija apie projektus  

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

eiliškumą) 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Varėnos rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo 

Nr., pašto indeksas, vietovė) 

Vytauto g. 12, 65184 Varėna 

Telefono (-ų) Nr. (8 310) 32 005 

El. pašto adresas direktorius@varena.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188773873 

3. Projekto pavadinimas „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų 

gimnazijos atnaujinimas“ 

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 

Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Užuperkasio k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

2020-05 

(metai/mėnesiai) 

Numatoma 

projekto pabaiga 

2021-11 

(metai/mėnesiai) 

Preliminari projekto 

trukmė  

18 

(mėnesiais) 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

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): 

mailto:direktorius@varena.lt
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Numatoma 

projekto 

vertė iš viso 

 

Projektui 

numatomas skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

208 154,59 56 885,94 14 221,49 119 270,30 17 776,86 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – nepakankamas tinkamai išvystytos 

viešosios infrastruktūros prieinamumas Užuperkasio kaime. Bendruomenės nariai aktyviai 

bendrauja tarpusavyje, rengia šventes ir talkas, sportuoja. Esama infrastruktūra ir 

privažiavimas prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos ir sporto aikštyno yra blogos būklės. 

Įgyvendinant šį projektą, būtų įrengtas privažiavimas, automobilių stovėjimo aikštelės, takai, 

suoliukai, apšvietimas, mokyklinio autobusų laukimo stotelės, atliktas horizontalus ir 

vertikalus ženklinimas. Įrengus privažiavimo kelią, automobilių stovėjimo aikštelę, takus būtų 

gerinamos susisiekimo sąlygos, didėtų eismo saugumas, prisidedama prie gyvenimo kokybės 

didinimo, aplinkos kokybės gerinimo. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus: 

- pagerėjęs susisiekimas; 

- pagerėjusi gyvenimo kokybė Užuperkasio kaime. 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Prisidėti prie vietos plėtros 

Užuperkasio kaime skatinimo. 

Asfalto dangos  

privažiavimo, automobilių 

stovėjimo aikštelės ir  takų 

su betoninių trinkelių 

danga įrengimas 

Projekto siektinas rezultatas -  įrengtas 

asfaltuotas privažiavimas, automobilių 

stovėjimo aikštelė ir  takai su betoninių 

trinkelių danga – 1 kompl. 

 

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 - 315; 

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): 

71 107,43  

3. Iš viso Alytaus regiono nepanaudotas skirto lėšų 

limito likutis 

(Suma eurais): 

40 307,43  

4. Iš viso Alytaus regionui skirtas lėšų  limitas pagal 

Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo 

metodiką 

(Suma eurais): 

3 263 405,00 

______________ 

 


