
 

 

 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS 

PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

ALYTAUS REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

 

PATVIRTINTA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 14 D.  

SPRENDIMU NR.51/6S-23 
 

Nr. I. Projektai  

1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 19 d.  Nr.51PP6-15  

2. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių būklės gerinimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 19 d.  Nr.51PP6-14  

3. Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 19 d.  Nr.51PP6-17  

4. Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams ir liaudies amatų plėtrai 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 20 d. Nr.51/PP6-21  

5. Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas 

registracijos kodas - 2017 m. sausio 19 d.  Nr.51PP6-16  

6. Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas 

 registracijos kodas - 2017 m. sausio 20 d. Nr.51/PP6-20  

7. Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių 

rekonstrukcija  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-26  

8. Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-31 

9. Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 20 d. Nr.51/PP6-23  

10. Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 20 d. Nr.51/PP6-22  

11. Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 19 d. Nr.51/PP6-19  

12. Alytaus rajono Butrimonių miestelio šaligatvių kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 23 d.  Nr.51PP6-24  

13. Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-29  

14. Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės įrengimas 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-7  

15. Alytaus rajono Vaisodžių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių apšvietimo atnaujinimas bei plėtra  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-27  

16. Alytaus rajono Talokių kaimo sporto aikštės įrengimas ir Plytinės gatvės apšvietimas 

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-32  

17. Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-10 

18. Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams  

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-11  

19. Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo šaligatvių, laiptų kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-28 

20. Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-9  

21. Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas  

registracijos kodas- 2017 m. sausio 19 d. Nr.51/PP6-18  

22. Alytaus rajono Makniūnų kaimo šaligatvių atnaujinimas ir plėtra 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-12  



II. Informacija apie projektus  

1.  Pareiškėjo pavadinimas Druskininkų savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 

Vilniaus al. 18 , Druskininkai,  66119 

Telefono (-ų) Nr. Telefonas: (8-313) 51 233 

El. pašto adresas vilma.j@druskininkai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188776264 

3. Projekto pavadinimas 1. 1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų 

kelių būklės gerinimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 19 d.  Nr.51PP6-15  

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 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio (Mašnyčių k., Mašnyčių g. ) ir 

Raigardo seniūnaitijos (Švendubrės k. Užupio g.) 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2018-02 

Numatoma projekto pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 
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7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

198 893,20 135 247,38 23 867,18 0,00 39 778,64 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Projekto problema – gyventojų poreikių neužtikrinanti Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos 

Ilgio ir Raigardo seniūnaitijos susisiekimo infrastruktūros būklė.  

Projektu siekiama pagerinti Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos susisiekimo infrastruktūrą 

Ilgio  ir Raigardo seniūnaitijose. 

Projekto tikslas bus pasiektas rekonstruojant Ilgio seniūnaitijos  Mašnyčių kaime esančios Mašnyčių g. 

(680 m.) bei Raigardo seniūnaitijos Švendubrės kaime esančios  Užupio g. (680 m.) atkarpas. Atliekant 

rekonstrukciją bus išasfaltuotos žvyro/grunto dangos kelių atkarpos, paklojant 4 m. pločio asfalto dangą.         

Įgyvendinus projekto veiklas bus patenkinti tikslinių grupių poreikiai: tinkamos susisiekimo sąlygos, saugios ir 

komfortiškos aplinkos poreikis, viešųjų (medicinos, socialinių ir kitų) paslaugų prieinamumas, socialiai 

pažeidžiamų asmenų gerovė, palankios sąlygos investicijoms ir darbo vietų kūrimui. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Pagerinti 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 

seniūnijos 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

rekonstruojant 

Mašnyčių 

gatvės 

Mašnyčių 

kaime 

rekonstravima

s;  

 

Užupio gatvės 

Įgyvendinus projektą bus 

išasfaltuotos per Mašnyčių 

kaimą einanti Mašnyčių gatvė 

(680 m.) bei per Švendubrės 

kaimą einanti Užupio g. (680 

m.).  

Bus pagerinta Druskininkų 

savivaldybės Viečiūnų 

Produkto 

rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

2 

mailto:vilma.j@druskininkai.lt


Mašnyčių 

kaime 

esančios 

Mašnyčių g. 

bei 

Švendubrės 

kaime 

esančios 

Užupio g. 

atkarpas. 

Švendubrės 

kaime 

rekonstravima

s; 

 

Projekto 

viešinimas. 

seniūnijos susisiekimo 

infrastruktūra 411 vietos 

gyventojų 36 ūkio subjektams. 

Projekto rezultatais taip pat 

naudosis ir 62 pravažiuojantys 

Randamonių kaimo 

gyventojai. 

infrastruktūrą, 

skaičius 

skaičius) 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros 

ir gamtos 

paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, 

kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/in

frastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

411 

Regioninio 

planavimo 

būdu 

įgyvendintų 

mažos apimties 

infrastruktūros 

projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

4 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Druskininkų savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus al. 18 , Druskininkai,  66119 

Telefono (-ų) Nr. Telefonas: (8-313) 51 233 

El. pašto adresas vilma.j@druskininkai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188776264 

3. Projekto pavadinimas 2. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių 

būklės gerinimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 19 d.  Nr.51PP6-14  

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 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos Naujasodės 

kaimo Naujasodės g. ir Latežerio kaimo Upės bei Ežero g. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2018-02 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

2018-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 
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7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

Pareiškėjo lėšos 

mailto:vilma.j@druskininkai.lt


valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

151 339,04 102 910,55 18 160,68 0,00 30 267,81 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Projekto problema – gyventojų poreikių neužtikrinanti Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos 

Ratnyčėlės seniūnaitijos susisiekimo infrastruktūros būklė.  

Projektu siekiama pagerinti Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos susisiekimo infrastruktūrą 

Ratnyčėlės seniūnaitijoje. 

Projekto tikslas bus pasiektas rekonstruojant Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos Naujasodės 

kaime esančią Naujasodės g. (0,59 km) bei Latežerio kaime, esančių Upės (0,305 km) ir Ežero g. (0,139 km) 

atkarpas (Iš viso: 1,034 km.) Atliekant rekonstrukciją bus išasfaltuotos žvyro ir grunto dangos kelių atkarpos, 

paklojant 4 m. pločio asfalto dangą. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Pagerinti DS 

Viečiūnų 

seniūnijos 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

rekonstruojant 

Naujasodės 

kaime 

esančios 

Naujasodės g. 

bei Latežerio 

kaime esančių 

Upės ir Ežero 

g.  atkarpas. 

Naujasodės 

gatvės 

Naujasodės  

kaime 

rekonstravima

s; 

 

Upės ir Ežero 

gatvių 

Latežerio. 

kaime 

rekonstravima

s; 

 

Projekto 

viešinimas. 

Įgyvendinus projektą bus 

pagerinta Druskininkų 

savivaldybės Viečiūnų 

seniūnijos susisiekimo 

infrastruktūra tiesioginiams 

naudos gavėjams  -123 

gyventojams  bei 14 kaimuose 

veikiančių ūkio subjektų. Bus 

išasfaltuotos per Naujasodės 

kaimą einanti Naujasodės g. 

(0,59 km) bei per Latežerio 

kaimą einančios Upės (0,305 

km) ir Ežero g. (0,139 km) 

atkarpos (Iš viso: 1,034 km.). 

Produkto 

rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

2 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros 

ir gamtos 

paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius 

0 

Gyventojų, 

kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/in

frastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

123 

Regioninio 

planavimo 

būdu 

įgyvendintų 

mažos apimties 

infrastruktūros 

projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

4 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Druskininkų savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus al. 18 , Druskininkai,  66119 

Telefono (-ų) Nr. Telefonas: (8-313) 51 233 

El. pašto adresas vilma.j@druskininkai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 
188776264 

mailto:vilma.j@druskininkai.lt


asmens pažymėjimą) 

3. Projekto pavadinimas 3. Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių 

būklės gerinimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 19 d.  Nr.51PP6-17 

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 

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnija, Klonio seniūnaitija. Snaigupės k., 

Paraistės g. , Ringėliškės k. Snaigupėlės g. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2018-02 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 
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7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

193 058,40 131 279,71 23 167,01 0,00 38 611,68 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

        Projekto problema – gyventojų poreikių neužtikrinanti Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos 

Klonio seniūnaitijos susisiekimo infrastruktūros būklė.  

         Projektu siekiama pagerinti Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos susisiekimo infrastruktūrą 

Klonio seniūnaitijoje. 

         Projekto tikslas bus pasiektas rekonstruojant Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos Snaigupės k. 

esančios 0,87 km Paraistės gatvės bei Ringėliškės kaime esančios 0,59 km Snaigupėlės gatvės žvyro/grunto 

dangos atkarpas paklojant 4 m. pločio asfalto dangą. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Pagerinti 

Druskininkų 

savivaldybės  

Leipalingio 

seniūnijos 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

Klonio 

seniūnaitijoje. 

Paraistės 

gatvės 

Snaigupės 

kaime ir 

Snaigupėlės 

gatvės 

Ringeliškės 

kaime 

rekonstravima

s; 

 

Projekto 

viešinimas. 

 

 

Įgyvendinus 

projektą bus 

rekonstruotas 1,32 

km kelio ruožas, 

kurį sudaro 

Snaigupės kaime 

esančios Paraistės 

g. ir Ringeliškės 

kaime esančios 

Snaigupėlės gatvės 

atkarpos, paklojant 

4 m. pločio asfalto 

dangą. 

Įgyvendinus 

projektą bus 

pagerinta 

Druskininkų 

savivaldybės 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

2 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos, susijusios su 

kaimo kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius 

0 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/infrastruktūra, 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

77 



Leipalingio 

seniūnijos 

susisiekimo 

infrastruktūra 

tiesioginiams 

naudos gavėjams – 

77 vietos gyventojų 

26 ūkio subjektams. 

skaičius vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 
4 

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 d.kultura@lazdijai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

165438848 

3. Projekto pavadinimas 4. Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams ir 

liaudies amatų plėtrai 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 20 d. Nr.51/PP6-21  

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 

Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Lazdijų seniūnija, Rudamina 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-06 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-09 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

16 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

125 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą yra gyventojų socialinė atskirtis ir 

nepakankama Rudaminos kaimo gyvenvietės infrastruktūra, kurios plėtra ilgalaikėje perspektyvoje nuosekliai 

prisidėtų prie šios vietovės gyventojų bendruomenės plėtros, laisvalaikio užimtumo didinimo, vietos ekonominės 

plėtros augimo. Tai yra aktualu Lazdijų rajonui ir kartu Lazdijų seniūnijai bei Rudaminos gyvenvietei.  

Planuojamos veiklos: 

Projekto metu bus kapitališkai remontuojamas Lazdijų kultūros centro nuosavybės teise valdomas buvęs 

mokyklos pastatas, kuriame šiuo metu veikia Rudaminos laisvalaikio salė ir bibliotekos skyrius. Numatoma 

apšiltinti pastato sienas su cokoliu, atnaujinant stogelius virš įėjimų į pastatą, įrengti du atvirus dengtus statinius 

žiūrovams (didesnį pagrindiniame kieme priešais amatų centrą ir mažesnį greta laisvalaikio salės), įrengti 

mechaninę ventiliaciją keramikos studijos patalpose, esančiose Rudaminos laisvalaikio salės pastato II-ame 

mailto:d.kultura@lazdijai.lt


aukšte. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini 

rezultatai 

Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinti 

gyvenvietės 

ekonominę bei 

bendruomenės 

kultūrinės-

socialinės 

plėtrą, mažinti 

skurdą 

gyvenvietėje, 

kapitališkai 

suremontuojan

t Lazdijų 

kultūros centro 

Rudaminos 

laisvalaikio 

salės pastatą. 

Rudaminos 

laisvalaikio 

salės pastato 

kapitalinis 

remontas. 

Projekto 

siektinas 

rezultatas – 

kapitališkai 

suremontuotas 

Rudaminos 

laisvalaikio 

salės pastatas – 

1 vnt. 

Produkto rodiklio pavadinimas Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos, susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius 

0 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

256 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Druskininkų savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus al. 18 , Druskininkai,  66119 

Telefono (-ų) Nr. Telefonas: (8-313) 51 233 

El. pašto adresas vilma.j@druskininkai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188776264 

3. Projekto pavadinimas 5. Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių 

būklės gerinimas 

registracijos kodas - 2017 m. sausio 18 d.  Nr.51PP6-16  

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 

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos Vilkanastrų 

kaimas Azagio g. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2018-02 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

11 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 Nacionalinės projekto lėšos 

mailto:vilma.j@druskininkai.lt


lėšos Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

240 940,50 108 837,37 19 207,12 0,00 112 896,01 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Projekto problema – gyventojų poreikių neužtikrinanti Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos 

Bilso seniūnaitijos susisiekimo infrastruktūros būklė.  

Projektu siekiama pagerinti Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos susisiekimo infrastruktūrą, 

rekonstruojant Bilso seniūnaitijos Vilkanastrų kaime esančios Azagio g.  gatvės (1.65 km) ruožą. Atliekant 

rekonstrukciją bus išasfaltuota žvyro/grunto dangos kelių atkarpa, paklojant 4 m. pločio asfalto dangą. 

Įgyvendinus projekto veiklas bus patenkinti tikslinių grupių poreikiai: tinkamos susisiekimo sąlygos, 

saugios ir komfortiškos aplinkos poreikis, viešųjų (medicinos, socialinių ir kitų) paslaugų prieinamumas, socialiai 

pažeidžiamų asmenų gerovė, palankios sąlygos investicijoms ir darbo vietų kūrimui. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamo

s veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Pagerinti 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 

seniūnijos 

Bilso 

seniūnaitijoje. 

Azagio g. 

Vilkanastrų 

kaime 

rekonstravi

mas; 

 

Projekto 

viešinimas. 

Įgyvendinus 

projektą bus 

išasfaltuotas 

Vilkanastrų 

kaime esančios 

Azagio g.  gatvės 

(1.65 km) ruožas. 

Taip bus 

pagerinta 

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 

seniūnijos 

susisiekimo 

infrastruktūra 

tiesioginiams 

naudos gavėjams 

- 23  vietos 

gyventojams ir  5 

ūkio subjektams.   

Produkto rodiklio pavadinimas Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos, susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius 

0 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

52 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

4 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Biudžetinė įstaiga Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto 

indeksas, vietovė) 

Seinų  g. 1, LT- 67113 Lazdijų 

miesto seniūnija, Lazdijai 

Telefono (-ų) Nr. (8 318) 51 518 

El. pašto adresas direktore@rsvb.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 

pažymėjimą) 

190622679 

3. Projekto pavadinimas 1. 6. Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas 

registracijos kodas - 2017 m. sausio 20 d. Nr.51/PP6-20  

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 

Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Būdviečio seniūnija, Dzūkų k. 

(Aštriosios Kirsnos biblioteka) 

Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Noragėlių seniūnija, Seiliūnų k. 

mailto:direktore@rsvb.lt


(Seiliūnų biblioteka) 

Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Seirijų seniūnija, Metelių k. 

(Metelių biblioteka) 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

 

2017-06 

Numatoma 

projekto pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

2018-09 

Preliminari projekto trukmė 

(mėnesiais) 

 

16 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 

patvirtintą grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

201 000,00 136 680,00 24 120,00 0,00 40.200,00 0,000 0,00 

9. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą yra gyventojų socialinė atskirtis ir 

nepakankama Dzūkų, Seiliūnų ir Metelių kaimų gyvenviečių infrastruktūra, kurios plėtra ir atnaujinimas 

ilgalaikėje perspektyvoje nuosekliai prisidėtų prie šių vietovių gyventojų bendruomenių plėtros, vietos 

ekonominės plėtros augimo, turėtų teigiamą poveikį mažinant gyventojų skurdą. Tai yra aktualu Lazdijų rajonui ir 

kartu Dzūkų, Seiliūnų ir Metelių gyvenvietėms. 

Projekte numatyta veikla: 

Planuojama, kad minėtą problemą geriausiai spręs projekto „Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas 

atnaujinant bibliotekas“ įgyvendinimas, kurio metu bus kapitališkai remontuojami Lazdijų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Aštriosios Kirsnos, Seiliūnų ir Metelių padalinių pastatai. Numatoma atlikti trijų bibliotekos 

padalinių (Aštriosios Kirsnos, Seiliūnų ir Metelių) patalpų kapitalinio remonto darbus, apšiltinant patalpas iš 

vidaus (sienas ir lubas), atliekant sienų, lubų ir grindų remontą, kartu atnaujinant vandentiekio ir kanalizacijos 

sistemas, taip pat atnaujinant apšvietimo ir vėdinimo bei šildymo sistemas, įrengiant gaisrinę signalizaciją 

patalpose, atnaujinant santechniką ir kompiuterių tinklus bei įsigyjant būtinus baldus patalpoms. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinti 

gyvenviečių 

ekonominę bei 

bendruomenės 

socialinės 

įtraukties 

plėtrą, mažinti 

skurdą 

gyvenvietėse, 

kapitališkai 

suremontuojan

t Aštriosios 

Kirsnos, 

Seiliūnų ir 

Metelių 

bibliotekų 

pastatus. 

Aštriosios 

Kirsnos 

bibliotekos 

kapitalinis 

remontas; 

 

Seiliūnų 

bibliotekos 

kapitalinis 

remontas; 

 

Metelių 

bibliotekos 

kapitalinis 

remontas; 

 

Reikalingų 

baldų 

įsigijimas 

 

Aštriosios Kirsnos 

bibliotekos patalpų 

kapitalinio remonto 

darbai: 

langų (apie 17,6 kv 

m. ) ir durų (apie 3,6 

kv. m) keitimas; 

grindų (apie 65 kv. 

m), sienų (apie 102,9 

kv. m) ir lubų (apie 

65 kv. m) remontas; 

elektros sistemos 

atnaujinimas; 

santechnikos 

įrenginių 

atnaujinimas; 

kompiuterinių tinklų 

atnaujinimas; 

vėdinimo sistemos 

atnaujinimas; 

šildymo sistemos 

atnaujinimas. 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos 

į mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius 

veiksmų skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų skaičius) 

3 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos, 

susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų skaičius 

0 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

gyventojų 

skaičius (kaimo 

vietovėje, kurioje 

planuojama 

sutvarkyti objektą 

(-us) 

501 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų 

mažos apimties 

regioninių 

projektų skaičius 
1 



Aštriosios Kirsnos 

bibliotekos 

patalpoms numatoma 

įsigyti  lentynų 

komplektą (iš viso 

14 vnt. lentynų). 

Seiliūnų bibliotekos 

patalpų kapitalinio 

remonto darbai: 

langų (apie 21,7 kv. ) 

ir durų (apie 10,7 kv. 

m) keitimas; 

grindų (apie 188,9 

kv. m), sienų (apie 

179 kv. m) ir lubų 

(apie 188,9 kv. m) 

remontas; 

sienų šiltinimas 

(188,9 kv. m) iš 

vidaus; 

elektros sistemos 

atnaujinimas; 

santechnikos 

įrenginių įrengimas; 

vandentiekio ir 

kanalizacijos 

tvarkymo darbai; 

kompiuterinių tinklų 

atnaujinimas; 

vėdinimo sistemos 

atnaujinimas; 

gaisrinės 

signalizacijos 

įrengimas; 

šildymo sistemos 

įrengimas; 

 

Seiliūnų bibliotekos 

patalpoms numatoma 

įsigyti  lentynų 

komplektą (iš viso 

12 vnt. lentynų); 

 

Metelių bibliotekos 

patalpų kapitalinio 

remonto darbai: 

durų (apie 9,0 kv. m) 

keitimas; 

stiklo pertvaros (apie 

7,9 kv. m) 

montavimas; 

grindų (apie 114,7 

kv. m), sienų (apie 

169,5 kv. m) ir lubų 

(apie 114,7 kv. m) 

remontas; 

sienų šiltinimas 

(169,5 kv. m) iš 

vidaus; 

elektros sistemos 

atnaujinimas; 

santechnikos 

įrenginių įrengimas; 

infrastruktūros 

projektų skaičius 



vandentiekio ir 

kanalizacijos 

tvarkymo darbai; 

kompiuterinių tinklų 

atnaujinimas; 

vėdinimo sistemos 

atnaujinimas; 

gaisrinės 

signalizacijos 

įrengimas; 

šildymo sistemos 

įrengimas; 

Metelių bibliotekos 

patalpoms numatoma 

įsigyti  lentynų 

komplektą (iš viso 

18 vnt. lentynų). 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pulko g. 21, LT-62135, Alytus 

Telefono (-ų) Nr. 8 315 55530 

El. pašto adresas info@arsa.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188718528 

3. Projekto pavadinimas 7. Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir 

gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-26  

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 

Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus seniūnija, Miroslavo kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2017-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

18 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

252 211,60 170 000,00 30 000,00 0,00 52 211,60 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Alytaus rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Alytaus rajono Miroslavo kaimo 

multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija“. Pagrindinė projektu sprendžiama 

Miroslavo kaimo problema – kaimas šiuo metu yra nepatrauklus investicijoms ir plėtrai. Miroslavo kaimą sudaro 

mailto:info@arsa.lt


15 gatvių, iš kurių mažiau nei pusė yra asfaltuotos. Didžioji dalis kaimo gyventojų ir ūkio subjektų yra 

susikoncentravusi ties A. Žmuidzinavičiaus, Bažnyčios, Vilties, Vienuolyno, K. Berulio, Skaržinskų ir kitomis 

gatvėmis. Pastarosios dvi – neasfaltuotos, padengtos žvyro danga, tuo tarpu Vienuolyno g. – asfaltuota iš dalies. 

Dėl šių  priežasčių dalis kaimo gyventojų neturi asfaltuoto privažiavimo prie sklypų, todėl ši gyvenvietė yra 

nepatraukli papildomoms investicijoms bei spartesnei plėtrai.  

Turima sporto infrastruktūra kaime – dar sovietiniais laikais statant mokyklą įrengtas ir pagal Alytaus r. 

Miroslavo gimnazijos galimybes tvarkomas ir atnaujinamas mokyklos stadionas, kuriame yra futbolo aikštė, 

krepšinio ir tinklinio aikštelės. Mokyklos stadionas, aktyviai naudojamas gimnazijos, tad vietos gyventojai turi 

ribotas galimybes užsiimti sportu, palaikyti aktyvų gyvenimo būdą, kadangi daugiau sporto aikštynų ar aikščių 

Miroslavo kaime nėra. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vykdyti 

subalansuotą 

ekonominę ir 

socialinę 

Miroslavo 

kaimo plėtrą, 

didinti 

socialinę 

įtrauktį ir 

kaimo 

patrauklumą 

investicijoms, 

siekiant 

sumažinti 

skurdą bei 

paskatinti 

darbo vietų 

kūrimą. 

Miroslavo 

kaimo 

multifunkcinės 

sporto aikštės 

įrengimo 

darbai; 

 

Miroslavo 

kaimo gatvių 

rekonstrukcijo

s darbai; 

 

Miroslavo 

kaimo 

šaligatvių 

rekonstrukcijo

s darbai. 

Įrengta viena nauja 

apie 500 kv. m. 

multifunkcinė 

sporto aikštė 

Miroslavo kaime. 

Numatoma įrengti 

multifunkcinę 

aikštę, kurioje bus 

galima saugiai 

žaisti krepšinį bei 

sportuoti 

individualiai, tiek 

vaikams, tiek 

suaugusiems, taip 

pat organizuoti bei 

stebėti 

organizuojamas 

varžybas bei 

turnyrus; 

  

Rekonstruotos šiuo 

metu neasfaltuotos 

K. Berulio (apie 

500 metrų) ir 

Skaržinskų (apie 

300 metrų), 

Vienuolyno (apie 

160 metrų) gatvės, 

įrengiant 

kelkraščius 

(asfaltuotos dalies 

plotis – 3,5 metro, 

bendras kelio plotis 

– iki 5 metrų); 

 

Atlikta Vilties 

(apie 310 metrų) ir 

Mokyklos (apie 

150 metrų) gatvių 

šaligatvių 

rekonstrukcija. 

Šaligatvio plotis - 

ne mažiau kaip 1,5 

metro (vietomis iki 

2,5 metrų). 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius 

veiksmų skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti objektų 

skaičius) 

3 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos, 

susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis/infrastruk

tūra, skaičius 

gyventojų 

skaičius (kaimo 

vietovėje, kurioje 

planuojama 

sutvarkyti objektą 

(-us) 

382 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų 

mažos apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių 

projektų skaičius 

1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pulko g. 21, LT-62135, Alytus 

Telefono (-ų) Nr. 8 315 55530 

El. pašto adresas info@arsa.lt 

mailto:info@arsa.lt


Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188718528 

3. Projekto pavadinimas 8. Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir 

gatvių rekonstrukcija  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-31 

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 

Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus seniūnija, Luksnėnų kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

18 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

250 309,29 170 000,00 30 000,00 0,00 50 309,29 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Alytaus rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Alytaus rajono Luksnėnų kaimo 

multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija“. Pagrindinė projektu Luksnėnų kaimo problema 

– kaimas šiuo metu yra nepatrauklus investicijoms ir plėtrai. Luksnėnų kaimą sudaro 23 gatvės, iš kurių mažiau nė 

pusė – 10 yra asfaltuotos. Didžioji dalis kaimo gyventojų ir ūkio subjektų yra susikoncentravusi ties pagrindinėmis 

Aniškio, Draugystės gatvėmis, taip pat Parko, Akacijų, Sodų, Žiedo ir Ežero gatvėmis. Pastarosios dvi – 

neasfaltuotos, padengtos žvyro danga. Dėl šių priežasčių dalis kaimo gyventojų neturi asfaltuoto privažiavimo prie 

sklypų, todėl ši gyvenvietė yra nepatraukli papildomoms investicijoms, o be investicijų - gyvenvietė plečiasi lėtai.  

Turima sporto infrastruktūra kaime – turimos vos kelios tinklinio ir futbolo aikštelės Parko gatvėje. 

Aikštelės – nuolat prižiūrimos bei itin pamėgta vietos gyventojų. Tačiau užsiimti sportine veikla aktyviau kaimo 

gyventojai negali, kadangi daugiau sporto aikštelių/ aikštynų Luksnėnų kaime įrengta nėra.  Visa tai sudaro ribotas 

galimybes sportuoti ir palaikyti aktyvų gyvenimo būdą. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vykdyti 

subalansuotą 

ekonominę ir 

socialinę 

Luksnėnų 

kaimo plėtrą, 

didinti 

socialinę 

įtrauktį ir 

kaimo 

patrauklumą 

investicijoms, 

siekiant 

Luksnėnų 

kaimo 

multifunkcinės 

sporto aikštės 

įrengimo 

darbai; 

 

Luksnėnų 

kaimo gatvių 

rekonstrukcijo

s darbai. 

Įrengta viena nauja 

multifunkcinė 

sporto aikštė šalia 

šiuo metu esančios 

tinklinio ir futbolo 

aikštelės, Luksnėnų 

kaime. Numatoma 

įrengti 

multifunkcinę 

aikštę, kurioje bus 

galima saugiai 

žaisti krepšinį bei 

kitas sporto šakas, 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

2 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos, susijusios su 

kaimo kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

0 



sumažinti 

skurdą bei 

paskatinti 

darbo vietų 

kūrimą. 

taip pat organizuoti 

bei stebėti 

organizuojamas 

varžybas bei 

turnyrus; 

 

Rekonstruotos šiuo 

metu neasfaltuotos 

Ežero (apie 620 

metrų) ir Žiedo 

(apie 600 metrų) 

gatvės, įrengiant 

kelkraščius 

(asfaltuotos dalies 

plotis – 3,5 metro, 

bendras kelio plotis 

– iki 5 metrų). 

objektų 

skaičius) 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

491 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 
1 

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 d.kultura@lazdijai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 165438848 

3. Projekto pavadinimas 9. Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 20 d. Nr.51/PP6-23  

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 

Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Noragėlių seniūnija, Krikštonys 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-06 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-09 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

16 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

250 000,00 170 000,00 30 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą yra gyventojų socialinė atskirtis ir 

nepakankama Krikštonių kaimo gyvenvietės infrastruktūra, kurios plėtra ir atnaujinimas ilgalaikėje perspektyvoje 

nuosekliai prisidėtų prie šios vietovės gyventojų bendruomenės plėtros, laisvalaikio užimtumo didinimo, vietos 

ekonominės plėtros augimo, turėtų teigiamą poveikį mažinant gyventojų skurdą. Tai yra aktualu Lazdijų rajonui ir 

mailto:d.kultura@lazdijai.lt


kartu Noragėlių seniūnijai bei Krikštonių gyvenvietei. 

Planuojama, kad minėtą problemą geriausiai spręs projekto „Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas, kurio metu bus kapitališkai remontuojamas Lazdijų kultūros centro 

nuosavybės teise valdomas buvęs Krikštonių pagrindinės mokyklos pastatas, kuriame šiuo metu veikia Krikštonių 

laisvalaikio salė ir bibliotekos skyrius.  

Projekte numatyta veikla: 

Krikštonių laisvalaikio salės pastato kapitalinis remontas. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinti 

gyvenvietės 

ekonominę bei 

bendruomenės 

kultūrinės-

socialinės 

plėtrą, mažinti 

skurdą 

gyvenvietėje, 

kapitališkai 

suremontuojan

t Lazdijų 

kultūros centro 

Krikštonių 

laisvalaikio 

salės pastatą. 

Krikštonių 

laisvalaikio 

salės pastato 

kapitalinis 

remontas. 

Kapitališkai 

suremontuotas 

Krikštonių 

laisvalaikio salės 

pastatas – 1 vnt. 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti objektų 

skaičius) 
1 

Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti objektų 

skaičius 
0 

Gyventojų, kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų skaičius 

(kaimo vietovėje, 

kurioje planuojama 

sutvarkyti objektą  

(-us) 

228 

Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių projektų 

skaičius 

1 

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 d.kultura@lazdijai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

165438848 

3. Projekto pavadinimas 10. Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 20 d. Nr.51/PP6-22  

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 

Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Kučiūnų seniūnija, Kučiūnai 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-06 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-09 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

16 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

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

mailto:d.kultura@lazdijai.lt


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 

250 000,00 170 000,00 30 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą yra gyventojų socialinė atskirtis ir 

nepakankama Kučiūnų kaimo gyvenvietės infrastruktūra, kurios plėtra ir atnaujinimas ilgalaikėje perspektyvoje 

nuosekliai prisidėtų prie šios vietovės gyventojų bendruomenės plėtros, laisvalaikio užimtumo didinimo, vietos 

ekonominės plėtros augimo, turėtų teigiamą poveikį mažinant gyventojų skurdą. Tai yra aktualu Lazdijų rajonui ir 

kartu Kučiūnų seniūnijai bei Kučiūnų gyvenvietei.  

Projekte numatytos veiklos: 

Bus kapitališkai remontuojamas Lazdijų kultūros centro nuosavybės teise valdomas kultūros namų 

pastatas, kuriame šiuo metu veikia Kučiūnų laisvalaikio salė, bibliotekos skyrius, Lietuvos pašto poskyris, 

medicinos punktas, Kučiūnų seniūnija bei yra UAB „TEO“ patalpos.  

Numatoma apšiltinti pastato sutapdintą stogą, atnaujinant stogo dangą, sutvarkyti lietaus nuvedimo 

sistemą, įrengti žaibosaugą, taip pat numatoma apšiltinti pastato sienas su cokoliu, sutvarkyti lauko laiptus ir 

įrengti pandusą, kad patalpomis lengvai galėtų naudoti judėjimo negalią turintys ir senyvo amžiaus asmenys, taip 

pat numatoma atlikti dalies pastato vidaus patalpų kapitalinį remontą, atnaujinant apšvietimo ir šildymo sistemas 

tvarkomose patalpose, sutvarkyti bendrai naudojamas WC patalpas. Numatoma, kad taip kapitališkai 

suremontavus socialines-edukacines ir kultūrines paslaugas užtikrinančią infrastruktūrą Kučiūnų gyvenvietėje 

gerės gyvenamosios aplinkos kokybę. Tikėtina, jog gerėjanti žmonių gyvenimo kokybė prisideda ir prie 

gerėjančios investicinės aplinkos. Projekto įgyvendinimo metu išsaugoma ankščiau sukurta infrastruktūra bei 

prisidedama prie kaimo gyvenamosios vietos aktyvumo išsaugojimo. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinti 

gyvenvietės 

ekonominę bei 

bendruomenės 

kultūrinės-

socialinės 

plėtrą, mažinti 

skurdą 

gyvenvietėje, 

kapitališkai 

suremontuojan

t Lazdijų 

kultūros centro 

Kučiūnų 

laisvalaikio 

salės pastatą. 

Kučiūnų 

laisvalaikio 

salės pastato 

kapitalinis 

remontas. 

Kapitališkai suremontuotas 

Kučiūnų laisvalaikio salės 

pastatas – 1 vnt. 

Produkto 

rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros 

ir gamtos 

paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, 

kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

273 



objektą (-us) 

Regioninio 

planavimo 

būdu 

įgyvendintų 

mažos apimties 

infrastruktūros 

projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus g. 1, LT-67106, Lazdijai 

Telefono (-ų) Nr. (8 318) 66 108 

El. pašto adresas info@lazdijai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188714992 

3. Projekto pavadinimas 11. Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo 

gyvenamosiose vietovėse 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 19 d. Nr.51/PP6-19  

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 

Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Šeštokų seniūnija, Šeštokų 

miestelis 

6. Numatoma projekto trukmė Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-01 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

2019-01 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

24 

7.  Paraiškos finansuoti projektą 

pateikimo terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 

patvirtintą grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30). 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

 

125 000,00 100 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Šiuo metu Lazdijų r. Šeštokų miestelyje gyvena apie 630 gyventojų. Miestelio bendruomenė yra gana 

aktyvi, čia gyvena nemažai jaunų ir darbingo amžiaus žmonių, šeimų su vaikais, jie, kaip ir garbingo amžiaus 

miestelio gyventojai, neturi tinkamų sąlygų aktyviam laisvalaikiui praleisti, taip pat tinkamos erdvės miestelio 

bendruomenės susibūrimams, šventėms, kokybiškam poilsiui ir sportui. Šiuo metu miestelio renginiai, šventės, 

sporto varžybos vyksta Šeštokų stadione, kurio būklė yra prasta: teritorija neapšviesta, poilsiui skirta ir renginių 

metu naudojama mažoji architektūra (suoleliai, lauko pavėsinė, lauko tualetas) yra nusidėvėjusi, stadiono gruntas 

nelygus, dėl ko sportuoti čia nėra saugu ar patogu. Vietos gyventojai jaučia nepasitenkinimą gyvenamąja 

aplinka, nėra tenkinami jų fizinio aktyvumo, socialinio bendravimo, rekreacinės veiklos poreikiai, silpnėja jų 

bendruomeniškumo įgūdžiai. 

Projekte numatytos veiklos: 

Šeštokų miestelio stadione numatoma įrengti vietos gyventojų sporto, kultūros, laisvalaikio ir poilsio  

poreikius atitinkančias erdves, įrengiant sporto aikšteles, sporto įrangą, bėgimo taką, vaikų žaidimų aikštelę, 

įsigyti mobiliąją lauko estradą, įrengti suolelius ir kita. 

mailto:info@lazdijai.lt


Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Užtikrinti 

tinkamas ir 

kokybiškas 

sąlygas Šeštokų 

miestelio 

gyventojų 

poilsio, sporto, 

laisvalaikio bei 

rekreacijos 

poreikiams 

tenkinti. 

Bėgimo tako 

įrengimas; 

Sporto 

aikštelių 

įrengimas; 

Apšvietimo 

sistemos 

įrengimas; 

Vaikų žaidimų 

aikštelės ir 

mažosios 

architektūros 

elementų 

įrengimas; 

Mobilios  

lauko estrados 

įsigijimas. 

Rekonstruotas Šeštokų 

miestelio stadionas  ir jo 

teritorijoje įrengta 

kokybiška ir patogi erdvė 

aktyviam laisvalaikio 

praleidimui, sporto 

veikloms, bendruomenės 

švenčių bei kultūros 

renginių organizavimui ir 

poilsiui; 

 

Bus įrengtas bėgimo 

takas (1 vnt); 

 

Įįrengtos sporto (futbolo, 

tinklinio) aikštelės (2 

vnt); 

 

Įrengta stadiono 

apšvietimo sistema (1 

kompl.); 

 

Įrengta vaikų žaidimų 

aikštelė (1 vnt); 

 

Mažosios architektūros 

elementai (suoleliai ir 

kt.) (1 kompl.); 

 

Įsigyta mobili  lauko 

estrada (1 vnt). 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojam

ų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos, 

susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojam

ų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojam

a 

sutvarkyti 

objektą (-

us) 

631 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 
1 

 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pulko g. 21, LT-62135, Alytus 

Telefono (-ų) Nr. 8 315 55530 

El. pašto adresas info@arsa.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188718528 

3. Projekto pavadinimas 12. Alytaus rajono Butrimonių miestelio šaligatvių kapitalinis remontas ir 

gyvenvietės apšvietimo įrengimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 23 d.  Nr.51PP6-24  

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 

Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus seniūnija, Butrimonių 

miestelis 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

18 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

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

mailto:info@arsa.lt


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 

153 565,77 104 424,71 18 427,90 0,00 30 713,16 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Alytaus rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Alytaus rajono Butrimonių 

miestelio šaligatvių kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas“. Pagrindinė projektu sprendžiama 

Butrimonių miestelio problema – miestelis šiuo metu yra nepatrauklus investicijoms ir plėtrai. Butrimonių miestelį 

sudaro 20 gatvių tinklas, kurių dalis yra apšviestas dar sovietiniais laikais įrengtais šviestuvais. Šviestuvai pasenę, 

susidėvėję, naudoja daug elektros energijos, netausoja aplinkos, artimiausiais metais būtini keisti. Pagrindinės 

miestelio gatvės – Margirio, Vytauto, Vilniaus, Dariaus ir Girėno, Taikos. Šalia pagrindinių gatvių intensyviausiai 

užstatytose dalyse yra įrengti šaligatviai, dalis jų – atnaujinta. Tačiau neatnaujinta šaligatvių dalis – prastos būklės, 

riboto funkcionalumo. Dėl šių priežasčių gyvenvietė yra nepatraukli papildomoms investicijoms – neužtikrinamas 

tinkamas gyvenvietės apšvietimas, paprasčiausias saugus susisiekimas šaligatviais, taip apsunkinant verslo ir kitų 

įstaigų pasiekiamumą. 

Projekto tikslinės grupės: Butrimonių gimnazijos auklėtiniai ir darbuotojai, socialinę atskirtį patiriantys 

asmenys, kiti Butrimonių gyventojai. Nustatytos projekto tikslinės grupės – tai  asmenų grupės,  siekiančios 

gyventi saugioje, švarioje aplinkoje, kurioje yra užtikrintos galimybės judėti saugiai, plėtoti ūkinę veiklą. Todėl 

projekto įgyvendinimo metu sukurtais rezultatais galės naudotis visi Butrimonių miestelio gyventojai ir 

gyvenvietės svečiai. Tikslinių grupių poreikiai nustatyti vadovaujantis Alytaus rajono vietos veiklos grupės tyrimu 

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės kaimo vietovių plėtros strategijos 2014-2020 metams rengimas“. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vykdyti 

subalansuotą 

ekonominę ir 

socialinę 

Butrimonių 

miestelio 

plėtrą, didinti 

socialinę 

įtrauktį ir 

miestelio 

patrauklumą 

investicijoms, 

siekiant 

sumažinti 

skurdą bei 

paskatinti 

darbo vietų 

kūrimą. 

Butrimonių 

miestelio 

gatvių 

apšvietimo 

atnaujinimo ir 

plėtros darbai; 

 

Butrimonių 

miestelio 

šaligatvių 

kapitalinio 

remonto 

(rekonstrukcij

a) ir statybos 

darbai. 

Atliktas apie 340 metrų 

šaligatvio atkarpų 

kapitalinis remontas 

(rekonstrukcija), įrengiant 

2,5 metrų pločio pėsčiųjų/ 

dviračių taką, papildomai 

įrengiant apšvietimą (apie 

10 šviestuvų), suoliukus (2 

vnt.) bei šiukšliadėžes (2 

vnt.) šalia sutvarkyto 

šaligatvio ir įrengiant naują 

300 metrų 1,5 metrų pločio 

šaligatvį; 

 

Tvarkomi šaligatviai – tarp 

Maironio, Jaunystės ir 

Dariaus ir Girėno gatvių 

veda prie Butrimonių 

mokyklos ir į tankiausiai 

apgyvendintą gyvenvietės 

rajoną; 

 

Atnaujintas esamas ir 

įrengtas naujas, elektros 

energiją ir aplinką 

tausojantis, Butrimonių 

miestelio gatvių LED 

apšvietimas (apie 122 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

2 

Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros ir 

gamtos paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/infras

truktūra, skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

941 

Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

regioninių 

projektų 

skaičius 
1 



šviestuvų); 

 

Šiuo metu esantys 

apšvietimo tinklai – 

pasenę, susidėvėję  

neatitinkantys reikalavimų, 

todėl artimiausiais metais 

būtinas skubus problemos 

sprendimas, nes gali 

sutrikti gatvės apšvietimo 

teikimas dėl blogos 

įrenginių būklės. 

infrastruktūros 

projektų skaičius 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pulko g. 21, LT-62135, Alytus 

Telefono (-ų) Nr. 8 315 55530 

El. pašto adresas info@arsa.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188718528 

3. Projekto pavadinimas 13. Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių 

rekonstrukcija  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-29  

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 

Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus seniūnija, Genių kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

 

2018-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

18 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

247 392,46 170 000,00 30 000,00 0,00 47 392,46 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Alytaus rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Alytaus rajono Genių kaimo 

sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija“. Pagrindinė projektu sprendžiama Genių kaimo problema – 

kaimas šiuo metu yra nepatrauklus investicijoms ir plėtrai. Genių kaimą sudaro 10 gatvių, tačiau vos 3 iš jų yra 

išasfaltuotos. Didžioji dalis kaimo gyventojų ir ūkio subjektų yra susikoncentravusi ties pagrindine Senamiesčio 

gatve, taip pat Parko, Sodų, Mokyklos, Jaunalietuvių ir Ateities gatvėmis. Pastarosios keturios – neasfaltuotos, 

padengtos žvyro danga. Dėl šių priežasčių dalis kaimo gyventojų neturi asfaltuoto privažiavimo prie sklypų, todėl 

ši gyvenvietė yra nepatraukli investicijoms, o be investicijų gyvenvietės plėtra yra apribota.  

Turima sporto infrastruktūra kaime – viena krepšinio aikštelė Senamiesčio gatvėje įrengta dar sovietiniais 
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laikais. Aikštelės dangos būklė – prasta, danga suaižėjusi, krepšinio stovai ir kitas susijęs inventorius – 

susidėvėjęs. Krepšinio aikštelė – praradusi funkcionalumą, nepatraukli gyventojams, neatitinka saugos 

reikalavimų, todėl yra retai naudojama. Daugiau sporto aikštelių/ aikštynų Genių kaime įrengta nėra, tad kaimo 

gyventojai turi ribotas galimybes sportuoti ir palaikyti aktyvų gyvenimo būdą. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vykdyti 

subalansuotą 

ekonominę ir 

socialinę 

Genių kaimo 

plėtrą, didinti 

socialinę 

įtrauktį ir 

kaimo 

patrauklumą 

investicijoms, 

siekiant 

sumažinti 

skurdą bei 

paskatinti 

darbo vietų 

kūrimą 

Genių kaimo 

multifunkcinės 

sporto aikštės 

įrengimo 

darbai;  

 

Genių kaimo 

gatvių 

rekonstrukcijo

s darbai. 

Įrengta viena nauja apie 

500 kv. m. multifunkcinė 

sporto aikštė, vietoje šiuo 

metu esančios pasenusios 

krepšinio aikštelės 

Senamiesčio gatvėje, 

Genių kaime; 

 

Numatoma įrengti 

multifunkcinę aikštę, 

kurioje bus galima 

saugiai žaisti krepšinį 

arba tinklinį, taip pat 

organizuoti, bei stebėti 

organizuojamas varžybas 

bei turnyrus; 

  

Rekonstruotos šiuo metu 

neasfaltuotos 

Jaunalietuvių (apie 390 

metrų), Mokyklos (apie 

450 metrų) ir Sodo (apie 

360 metrų) gatvės, 

įrengiant kelkraščius 

(asfaltuotos dalies plotis 

– 3,5 metro, bendras 

kelio plotis – iki 5 

metrų). 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos 

į mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

2 

Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis/infrastru

ktūra, skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

309 

Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 
1 

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) 31 500 

El. pašto adresas info@varena.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188773873 

3. Projekto pavadinimas 14. Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės įrengimas 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-7  

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 

Alytaus apskritis, Varėnos rajonas, Valkininkų seniūnija, Dargužių k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

 

2019-06 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

24 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

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

215 626,00 172 500,80 0,00 0,00 43 125,20 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – nepakankamas tinkamai išvystytos viešosios 

infrastruktūros prieinamumas Dargužių kaime. Kaime gyvena 252 gyventojai, bendruomenės nariai aktyviai 

bendrauja tarpusavyje, rengia šventes ir talkas, sportuoja, tačiau esama viešoji infrastruktūra yra minimali ir 

visiškai netenkina bendruomenės poreikių. 

Viešosios infrastruktūros prie Dargužių amatų centro įrengimas (statybinių atliekų išvežimas, trinkelių 

dangos įrengimas, vaikų zonos įrengimas, suoliukų, šiukšlių dėžių, apšvietimo, kitų elementų įrengimas), 

laisvalaikio ir poilsio zonos (greta Liepų gatvės, su suoliukais, šiukšliadėžėmis, apšvietimu) įrengimas sukurtų 

stiprų traukos centrą, vietinė bendruomenė taptų dar aktyvesnė, socialiai atviresnė. Įrengus kaimo ribose esančios 

Liepų gatvės asfalto dangą būtų gerinamos susisiekimo sąlygos, didėtų gyventojų saugumas, būtų prisidedama 

prie gyvenimo kokybės didinimo, aplinkos kokybės gerinimo. 

Projekte numatytos veiklos: 

Viešosios infrastruktūros prie Dargužių amatų centro įrengimas; 

Asfalto dangos Liepų g. įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Prisidėti prie 

vietos plėtros 

Dargužių 

kaime 

skatinimo. 

Viešosios 

infrastruktūros 

prie Dargužių 

amatų centro 

įrengimas; 

 

Asfalto 

dangos Liepų 

g. įrengimas ir 

jos prieigų 

sutvarkymas 

Įrengta asfaltuota 

gatvė ir sutvarkytos 

prieigos -350 m; 

 

Sutvarkyta poilsio 

ir laisvalaikio 

zona- 1200 kv. m.. 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos, susijusios su 

kaimo kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

252 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 
1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pulko g. 21, LT-62135, Alytus 



Telefono (-ų) Nr. 8 315 55530 

El. pašto adresas info@arsa.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188718528 

3. Projekto pavadinimas 15. Alytaus rajono Vaisodžių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių 

apšvietimo atnaujinimas bei plėtra  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-27 

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 

Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus seniūnija, Vaisodžių kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

 

2018-06 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

12 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

  

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

76 479,26 52 005,89 9 177,51 0,00 15 295,86 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Alytaus rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Alytaus rajono Vaisodžių kaimo 

sporto aikštės įrengimas ir gatvių apšvietimo atnaujinimas bei plėtra“. Pagrindinė projektu sprendžiama Vaisodžių 

kaimo problema – kaimas šiuo metu yra nepatrauklus investicijoms ir plėtrai. Esama kaimo gyvenamosios vietos 

apšvietimo infrastruktūra nėra išplėtota ir maksimaliai pritaikyta gyventojų poreikiams. Taip pat Vaisodžių kaime 

nėra išvystyta sporto infrastruktūra, tankiausiai apgyvendintoje kaimo teritorijoje nėra sportui bei aktyviai veiklai 

pritaikytos infrastruktūros, tad kaimo gyventojai turi ribotas galimybes sportuoti ir palaikyti aktyvų gyvenimo 

būdą. 

Spręsti aktualią Vaisodžių kaimo problemą planuojama įgyvendinant projektą „Alytaus rajono Vaisodžių 

kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių apšvietimo atnaujinimas bei plėtra“. Numatoma projekto įgyvendinimo 

vieta – Alytaus rajono savivaldybės Vaisodžių kaimas. Įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių. Projekto vertė – 

76.479,26 Eur. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įgyvendinti dvi veiklas – Vaisodžių kaimo multifunkcinės 

sporto aikštės įrengimo darbai ir Vaisodžių kaimo gatvių apšvietimo atnaujinimo ir įrengimo darbai. Šiuo metu 

kaime nėra įrengta naujiems gyventojams, verslui palanki infrastruktūra, neužtikrintas eismo dalyvių saugumas, 

matomumas, trūksta vietų gyventojui aktyvumui ir užimtumui didinti. Didžiausią naudą projektas atneštų 

socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, kadangi būtų įrengta sporto aikštė, kurioje būtų 

organizuojami renginiai, būtų skatinamas bendruomeniškumas, socialinė įtrauktis. Taip pat projekto naudą pajustų 

verslo subjektai, kadangi būtų kuriama tinkama infrastruktūra ekonominei plėtrai (gatvės apšvietimas), sudaromos 

sąlygos naujiems verslams kurtis (sporto renginių, treniruočių organizavimas). 
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Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vykdyti 

subalansuotą 

ekonominę ir 

socialinę 

Vaisodžių 

kaimo plėtrą, 

didinti 

socialinę 

įtrauktį ir 

kaimo 

patrauklumą 

investicijoms, 

siekiant 

sumažinti 

skurdą bei 

paskatinti 

darbo vietų 

kūrimą. 

Vaisodžių 

kaimo 

multifunkcinės 

sporto aikštės 

įrengimo 

darbai;  

 

Svarbių 

Vaisodžių 

gatvių naujo 

apšvietimo 

įrengimo bei 

keitimo 

darbai. 

Įrengti ir projekto tikslinėms 

grupėms pritaikyti 1 vnt. 500 

kv. m. multifunkcinę sporto 

aikštę su treniruokliais (1 

kompl.), karstynėmis (1 

kompl.) ir suoliukais žiūrovams 

(5 vnt.) ir teisėjams (1 vnt.); 

 

Įrengti ir tikslinėms grupėms 

pritaikyti LED apšvietimo 

sistemą (12 vnt. šviestuvų ant 

esamų stulpų ir naujai įrengti 

150 m atkarpa su šviestuvais ir 

stulpais). 

Produkto 

rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

2 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros 

ir gamtos 

paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, 

kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/in

frastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

309 

Regioninio 

planavimo 

būdu 

įgyvendintų 

mažos apimties 

infrastruktūros 

projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Pulko g. 21, LT-62135, Alytus 

Telefono (-ų) Nr. 8 315 55530 

El. pašto adresas info@arsa.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188718528 

3. Projekto pavadinimas 16. Alytaus rajono Talokių kaimo sporto aikštės įrengimas ir Plytinės gatvės 

apšvietimas 

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-32  

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 

Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus seniūnija, Talokių kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

 

2018-06 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

12 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  
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(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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo

) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

139 471,61 94 840,68 16 736,60 0,00 27 894,33 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Alytaus rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Alytaus rajono Talokių kaimo 

sporto aikštės įrengimas ir Plytinės gatvės apšvietimas“. Pagrindinė projektu sprendžiama Talokių kaimo 

problema – kaimas šiuo metu yra nepatrauklus investicijoms ir plėtrai. Didžioji kaimo gyventojų dalis yra 

susikoncentravusi ties viena iš pagrindinių kaimo gatvių (Plytinės), tačiau pastaroji yra neapšviesta yra nepatraukli 

investicijoms, taip pat nesaugi pėstiesiems ir dviratininkams. Talokių kaime nėra išvystyta sporto infrastruktūra, 

tankiausiai apgyvendintoje kaimo teritorijoje nėra sportui bei aktyviai veiklai pritaikytos infrastruktūros, tad 

kaimo gyventojai turi ribotas galimybes sportuoti ir palaikyti aktyvų gyvenimo būdą. 

Spręsti aktualią Talokių kaimo problemą planuojama įgyvendinant projektą „Alytaus rajono Talokių 

kaimo sporto aikštės įrengimas ir Plytinės gatvės apšvietimas“. Numatoma projekto įgyvendinimo vieta – Alytaus 

rajono savivaldybės Talokių kaimas. Įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių. Projekto vertė – 139.471,61 Eur. 

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įgyvendinti dvi veiklas – Talokių kaimo multifunkcinės sporto aikštės su 

treniruokliais ir karstynėmis įrengimo darbai ir Talokių kaimo Plytinės gatvės apšvietimo darbai. Šiuo metu kaime 

nėra įrengta naujiems gyventojams, verslui palanki infrastruktūra, neužtikrintas eismo dalyvių saugumas, 

matomumas, trūksta vietų gyventojui aktyvumui ir užimtumui didinti. Didžiausią naudą projektas atneštų 

socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, kadangi būtų įrengta sporto aikštė, kurioje būtų 

organizuojami renginiai, būtų skatinamas bendruomeniškumas, socialinė įtrauktis. Taip pat projekto naudą pajustų 

verslo subjektai, kadangi būtų kuriama tinkama infrastruktūra ekonominei plėtrai (gatvės apšvietimas), sudaromos 

sąlygos naujiems verslams kurtis (sporto renginių, treniruočių organizavimas). 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vykdyti 

subalansuotą 

ekonominę ir 

socialinę 

Talokių kaimo 

plėtrą, didinti 

socialinę 

įtrauktį ir 

kaimo 

patrauklumą 

investicijoms, 

siekiant 

sumažinti 

skurdą bei 

paskatinti 

darbo vietų 

kūrimą. 

Talokių kaimo 

multifunkcinės 

sporto aikštės 

įrengimo 

darbai;  

 

Talokių 

Plytinės g. 

apšvietimo 

įrengimo 

darbai. 

Įrengti ir projekto tikslinėms 

grupėms pritaikyti 1 vnt. 500 

kv. m. multifunkcinę sporto 

aikštę su treniruokliais (1 

kompl.), karstynėmis (1 

kompl.) ir suoliukais žiūrovams 

(5 vnt.) ir teisėjams (1 vnt.), 

šiukšliadėžėmis (1 kompl.); 

 

Įrengti LED apšvietimą Talokių 

kaimo Plytinės gatvėje (apie 4 

vnt. šviestuvų ant esamų stulpų 

ir naujai įrengti šviestuvus su 

stulpais apie 380 m atkarpoje). 

Produkto 

rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

2 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros 

ir gamtos 

paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, 

kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/in

frastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

396 



sutvarkyti 

objektą (-us) 

Regioninio 

planavimo 

būdu 

įgyvendintų 

mažos apimties 

infrastruktūros 

projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

1 

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) 31 500 

El. pašto adresas info@varena.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 

pažymėjimą) 

 188773873 

3. Projekto pavadinimas 17. Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-10  

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 

Alytaus apskritis, Varėnos rajonas, Kaniavos seniūnija, Rudnios k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

2019-06 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

24 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 

patvirtintą grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respubli

kos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

115 823,50 92 658,80 0,00 0,00 23 164,70 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – nepakankamas tinkamai išvystytos viešosios 

infrastruktūros prieinamumas Rudnios kaime. Kaime gyvena 74 gyventojai, bendruomenės nariai aktyviai 

bendrauja tarpusavyje, rengia šventes ir talkas, sportuoja, tačiau esama viešoji infrastruktūra yra minimali ir 

visiškai netenkina bendruomenės poreikių. 

Poilsio zonos (greta Pušyno gatvės, su suoliukais, šiukšliadėžėmis, apšvietimu) įrengimas sukurtų stiprų 

traukos centrą, vietinė bendruomenė taptų dar aktyvesnė, socialiai atviresnė. Įrengus kaimo ribose esančios 

Pušyno gatvės asfalto dangą būtų gerinamos susisiekimo sąlygos, didėtų gyventojų saugumas, prisidedama prie 

gyvenimo kokybės didinimo, aplinkos kokybės gerinimo. 

Projekto metu ketinama įgyvendinti šias veiklas: 

Asfalto dangos Pušyno g. įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 
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Prisidėti prie 

vietos plėtros 

Rudnios kaime 

skatinimo 

Asfalto 

dangos 

Pušyno g. 

įrengimas ir 

jos prieigų 

sutvarkymas. 

Įrengta asfaltuota gatvė-    300 

m; 

 

Įrengtas parkingas – ne mažiau 

5 vietos; 

 

Įrengtas apšvietimas- 14 

šviestuvų; 

 

Sutvarkyta poilsio zona (gatvės 

prieigos)-įrengta 2 suoliukai, 2 

šiukšliadėžės. 

Produkto 

rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojam

ų sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros 

ir gamtos 

paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojam

ų sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, 

kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą(-us) 

74 

Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų 

mažos apimties 

infrastruktūros 

projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Varėnos kultūros centras 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto 

indeksas, vietovė) 
J. Basanavičiaus g. 2, 65174 Varėna 

Telefono (-ų) Nr. (8 310) 51 171 

El. pašto adresas kulturos.centras@varena.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 

pažymėjimą) 

188207010 

3. Projekto pavadinimas 18. Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-11  

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 

Alytaus apskritis, Varėnos rajonas, Jakėnų seniūnija, Žilinų k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

 

2019-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

30 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos priemonę 

priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais  

(2017-05-02 – 2017-06-30) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

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

mailto:kulturos.centras@varena.lt


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 

Respubli

kos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

250 000,00 200 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – nepakankamas tinkamai išvystytos viešosios 

infrastruktūros prieinamumas Žilinų kaime. Kaime gyvena 392 gyventojai, bendruomenės nariai aktyviai 

bendrauja tarpusavyje, rengia šventes, tačiau esama viešoji kultūros infrastruktūra yra pasenusi ir nusidėvėjusi, 

todėl visiškai netenkina bendruomenės poreikių. 

Viešosios kultūros infrastruktūros modernizavimas sukurtų stiprų traukos centrą, vietinė bendruomenė 

taptų dar aktyvesnė, socialiai atviresnė, o projektu būtų prisidedama prie gyvenimo kokybės didinimo, aplinkos 

gerinimo. 

Projekto veikla- Kultūros namų pastato modernizavimas. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Prisidėti prie 

vietos plėtros 

Žilinų kaime 

skatinimo 

pagerinant 

viešąją 

infrastruktūrą. 

Kultūros namų 

pastato 

modernizavim

as. 

 

Bendruomenės poreikiams 

pritaikytas visuomeninės 

paskirties pastatas – 1 objektas; 

 

Įsigyti baldai – 1 

komplektas(150 kėdžių) 

Produkto 

rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros 

ir gamtos 

paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, 

kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą(-us) 

392 

Regioninio 

planavimo 

būdu 

įgyvendintų 

mažos apimties 

infrastruktūros 

projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

1 



1.  Pareiškėjo pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto 

indeksas, vietovė) 
Pulko g. 21, LT-62135, Alytus 

Telefono (-ų) Nr. 8 315 55530 

El. pašto adresas info@arsa.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 

pažymėjimą) 

 188718528 

3. Projekto pavadinimas 19. Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo šaligatvių, laiptų kapitalinis remontas ir 

gyvenvietės apšvietimo įrengimas  

registracijos kodas - 2017 m. sausio 25 d. Nr.51PP6-28  

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 

Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus seniūnija, Pivašiūnų kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma 

projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

 

2017-07 

Numatoma projekto pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

 

 

2018-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

 

 

 

18 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respubli

kos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios lėšos 

117 987,35 80 231,39 14 158,49 0,00 23 597,47 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Alytaus rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo 

šaligatvių, laiptų kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas“. Pagrindinė projektu sprendžiama 

Pivašiūnų kaimo problema – kaimas šiuo metu yra nepatrauklus investicijoms ir plėtrai. Pivašiūnų kaimą sudaro 

11 gatvių tinklas, kurių dalis yra apšviestos dar sovietiniais laikais įrengtais šviestuvais. Šviestuvai pasenę, 

susidėvėję, naudoja daug elektros energijos, netausoja aplinkos, artimiausiais metais būtini keisti. Pagrindinė 

kaimo gatvė – Trakų – kerta visą kaimą. Šalia pagrindinių gatvių intensyviausiai užstatytose dalyse yra įrengti 

šaligatviai, dalis jų – atnaujinta. Tačiau neatnaujinta šaligatvių dalis – prastos būklės, riboto funkcionalumo. Dėl 

šių priežasčių gyvenvietė yra nepatraukli papildomoms investicijoms – neužtikrinamas tinkamas gyvenvietės 

apšvietimas, paprasčiausias saugus susisiekimas šaligatviais, taip apsunkinant verslo ir kitų įstaigų pasiekiamumą. 

Projekto tikslinės grupės: Pivašiūnų gimnazijos auklėtiniai ir darbuotojai bei Pivašiūnų globos namų 

darbuotojai, socialinę atskirtį patiriantys asmenys, Pivašiūnų ir aplinkinių  vietovių gyventojai ir kaimo svečiai. 

Nustatytos projekto tikslinės grupės – tai  asmenų grupės,  siekiančios gyventi saugioje, švarioje aplinkoje, kurioje 

yra užtikrintos galimybės judėti saugiai, plėtoti ūkinę veiklą. Todėl projekto įgyvendinimo metu sukurtais 

rezultatais galės naudotis visi Pivašiūnų kaimo gyventojai ir gyvenvietės svečiai. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vykdyti 

subalansuotą 

Pivašiūnų 

kaimo gatvių 

Pakeisti senus 

Pivašiūnų kaimo 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

Planuojama 

rodiklio 
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ekonominę ir 

socialinę 

Pivašiūnų 

kaimo plėtrą, 

didinti 

socialinę 

įtrauktį ir 

kaimo 

patrauklumą 

investicijoms, 

siekiant 

sumažinti 

skurdą bei 

paskatinti 

darbo vietų 

kūrimą. 

apšvietimo 

atnaujinimo ir 

plėtros darbai; 

 

Pivašiūnų 

kaimo 

šaligatvių ir 

laiptų 

kapitalinio 

remonto 

darbai. 

gatvių apšvietimo 

šviestuvus (apie 

102 vnt.) bei 

įrengti naujus LED 

šviestuvus (apie 

350 metrų 

atkarpoje); 

 

Rekonstruoti ir 

įrengti apie 90 

metrų ilgio 1,5-3,5 

metrų pločio 

pėsčiųjų taką 

Pivašiūnų kaime, 

atliekant laiptų, ir 

šaligatvių kapitalinį 

remontą, įrengiant 

susijusių šaligatvių 

apšvietimą (apie 26 

šviestuvai) 

vienetas reikšmė 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

2 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos, susijusios su 

kaimo kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

292 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 
1 

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) 31 500 

El. pašto adresas info@varena.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 

pažymėjimą) 

188773873 

3. Projekto pavadinimas 20. Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., 

atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-9  

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 

Alytaus apskritis, Varėnos rajonas, Valkininkų seniūnija, Naujųjų Valkininkų k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

2017-07 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

2019-12 

Preliminari projekto trukmė  

(mėnesiais) 

30 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

EŽŪFKP 

lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldyb

ės  

biudžeto 

lėšos 

Kitos viešosios  

lėšos 

Privačios 

lėšos 

mailto:info@varena.lt


250 000,00 200 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – nepakankamas tinkamai išvystytos viešosios 

infrastruktūros prieinamumas Naujųjų Valkininkų kaime. Kaime gyvena 470 gyventojų, bendruomenės nariai 

aktyviai bendrauja tarpusavyje, rengia šventes, tačiau esama viešoji bendruomeninė infrastruktūra yra pasenusi ir 

nusidėvėjusi, todėl visiškai netenkina bendruomenės poreikių. 

Projekto metu ketinama įgyvendinti šią veiklą: 

Pastato rekonstravimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Prisidėti prie 

vietos plėtros 

Naujųjų 

Valkininkų 

kaime 

skatinimo, 

pagerinant 

viešąją 

infrastruktūrą. 

Pastato 

rekonstravima

s ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams. 

Bendruomenės poreikiams 

pritaikytas visuomeninės 

paskirties pastatas – 1 objektas; 

Produkto 

rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos į 

mažos 

apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, 

kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su 

kaimo kultūros 

ir gamtos 

paveldu, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

0 

Gyventojų, 

kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis/ 

infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

370 

Regioninio 

planavimo 

būdu 

įgyvendintų 

mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 

1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto 

indeksas, vietovė) 
Vilniaus g. 1, LT-67106, Lazdijai 

Telefono (-ų) Nr. (8 318) 66 108 

El. pašto adresas info@lazdijai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 

pažymėjimą) 

188714992 

3. Projekto pavadinimas 21. Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo 

gerinimas  

registracijos kodas- 2017 m. sausio 19 d. Nr.51/PP6-18 

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 Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Šventežerio seniūnija, Barčių, Teizų, 

mailto:info@lazdijai.lt


vietovė Teizininkų, Zebrėnų, Staigūnų, Prelomciškės kaimai. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

 

2017-01 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

 

2018-07 

Preliminari projekto 

trukmė  

(mėnesiais) 

 

18 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respubliko

s valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės  

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios  

lėšos 

Privačios 

lėšos 

170 000,00 136 000,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Šiuo metu dalis Lazdijų rajono savivaldybės susiekimo infrastruktūros nėra pakankamai išvystyta ir 

pritaikyta augančiam eismo intensyvumui, besikeičiantiems transporto priemonių srautams, netenkina vietos 

gyventojų bei rajoną lankančių turistų poreikių. Viena iš tokių probleminių teritorijų yra ir vietinės reikšmės kelias 

Nr. LZ0929 („Kelias LZ0916-LZ0929“), praeinantis per Šventežerio seniūnijos Barčių, Zebrėnų, Padusio kaimus, 

palei Dusios ežerą. Šiuo metu kelias yra prastos būklės, su žvyro danga, kuri vietomis stipriai nusidėvėjusi, 

duobėta -  ypač prasta jo būklė stebima šaltuoju metų sezonu, kai dėl kritulių poveikio kelias tampa sunkiai 

pravažiuojamas. Taip vietos kaimų gyventojams apsunkinamas susisiekimas su seniūnijos centru, socialinių, 

kultūros ir kitų viešųjų paslaugų prieinamumas.  

Projekto metu bus įgyvendinama veikla: 

Kelio rekonstrukcija, kurios metu vietoje esamos žvyro dangos bus įrengta asfaltbetonio danga, 

sutvarkyti kelkraščiai, kelio grioviai, pralaidos, nuovažos. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Pagerinti 

Lazdijų rajono 

Šventežerio 

seniūnijos 

kaimų  

susisiekimo 

infrastruktūrą, 

siekiant 

skatinti 

socialinę 

įtrauktį, 

ekonominę 

plėtrą kaimo 

vietovėse, 

didinti 

aplinkos 

apsaugą. 

Kelio 

rekonstravima

s. 

Bus rekonstruotas 

apie 1.33 km 

vietinės reikšmės 

kelias. Vietoje 

esamos žvyro 

dangos bus įrengta 

asfaltbetonio 

danga, sutvarkyti 

kelkraščiai, kelio 

grioviai, nuolaidos, 

pravažos. 

 

Projekto 

įgyvendinimas 

prisidės prie 

teritorinės ir 

ekonominės kaimo 

plėtros, skatins 

kaimo gyventojų 

socialinę įtrauktį, 

užimtumą, bus 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

1 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos, susijusios su 

kaimo kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius 

0 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

gyventojų 

skaičius (kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

495 



sudaryta verslo 

kūrimuisi palanki 

aplinka. 

objektą (-us) 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 
1 

1.  Pareiškėjo pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto 

indeksas, vietovė) 
Pulko g. 21, LT-62135, Alytus 

Telefono (-ų) Nr. 8 315 55530 

El. pašto adresas info@arsa.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens 

pažymėjimą) 

188718528 

3. Projekto pavadinimas 22. Alytaus rajono Makniūnų kaimo šaligatvių atnaujinimas ir plėtra 

registracijos kodas- 2017 m. sausio 18 d. Nr.51/PP6-12  

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 

Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus seniūnija, Makniūnų kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

(metai / mėnesiai) 

 

2017-07 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

2018-06 

Preliminari projekto 

trukmė  

(mėnesiais) 

12 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintą 

grafiką (nuo 2017 -05-02 iki 2017-06-30) 

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 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respubliko

s valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės  

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios  

lėšos 

Privačios 

lėšos 

70 991,86 56 793,48 0,00 0,00 14 198,38 0,00 0,00 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Makniūnų kaimas yra per 20 kilometrų nutolęs nuo Alytaus miesto. 2011 m. gyventojų surašymo 

duomenimis Makniūnų kaime gyveno 227 gyventojai (2016 m. Raitininkų seniūnijos duomenimis – 235), kaimą 

sudaro 8 gatvės, šalia kurių įrengtos vos kelios atkarpos (viso apie 706 m) šaligatvių. Didžioji dalis šaligatvių – 

susidėvėję, iki 1 m pločio, nėra pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims siauri, dėl to dalis pėsčiųjų 

renkasi keliones važiuojamąja dalimi taip mažindami eismo saugumą. Vietomis šaligatviai nutrūksta, nėra įrengti 

bordiūrai, dėl to šaligatvių plytelės skilinėja ir atsiskiria nuo bendro tako 

Projekto metu ketinama įgyvendinti šią veiklą: 

Bus rekonstruota ir įrengta apie 780 metrų gyvenvietės 1,5 metrų pločio (siaurose vietose – 1,2 m pločio) 

šaligatvių, sujungiant juos į vientisą sistemą. 

Pagrindinis 

tikslas  

Planuojamos 

veiklos 

Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vykdyti 

subalansuotą 

Alytaus rajono 

Makniūnų 

kaimo plėtrą, 

Makniūnų 

kaimo 

šaligatvių 

rekonstrukcija 

ir statyba. 

Makniūnų kaime bus 

rekonstruoti ir įrengti apie 

780 metrų ilgio ir 1,5 

metrų pločio, visus 

saugumo ir STR 

Produkto rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos 

veiksmų 

skaičius 
1 

mailto:info@arsa.lt


didinti 

patrauklumą 

investicijoms 

bei sudaryti 

sąlygas 

gyventojų 

užimtumo 

didėjimui. 

reikalavimus atitinkantys, 

šaligatviai pėstiesiems. 

į mažos apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius) 

Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos, 

susijusios su kaimo 

kultūros ir gamtos 

paveldu, skaičius 

veiksmų 

skaičius 

(planuojamų 

sutvarkyti 

objektų 

skaičius 

0 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius 

gyventojų 

skaičius 

(kaimo 

vietovėje, 

kurioje 

planuojama 

sutvarkyti 

objektą (-us) 

227 

Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius 

regioninių 

projektų 

skaičius 
1 

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

1. Iš viso pateikta Alytaus regiono projektinių                             

pasiūlymų  
(Įrašomas skaičius):22 

2. Bendra Alytaus regiono pateiktų projektinių pasiūlymų 

prašoma paramos suma 
(Suma eurais): 3 171.433,25 

3. Iš viso Alytaus regionui skirtas lėšų limitas pagal 

Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodiką 
(Suma eurais): 3 263 405,00 

 

_______________________  

 

 


