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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt 

Kiti finansa-

vimo 

šaltiniai, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyven-

dinimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

1.  Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos ir 

Kalvelių antrosios 

vidurinių mokyklų 

sporto aikštyno 

įrengimas, 

bendruomenės 

centro įrengimas ir 

aplinkos 

sutvarkymas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą 

Kalvelių kaime. 

Siektini rezultatai: 

- įrengtas sporto aikštynas; 

- automobilių stovėjimo aikštelė 36 vietų; 

- lauko apšvietimo ruožo ilgis 300 m; 

- praplėsti ir modernizuoti pastatą, įrengiant jame 

bendruomenės centrą ir patalpas socialinėms 

paslaugoms teikti. 

3.746.702,00 3.184.695,35 281.002,65 281.004,00 2008/12 24 2009/08/30 

2.  Nenaudojamo 

Visalaukės 

pagrindinės 

mokyklos pastato 

pritaikymas 

universaliam 

daugiafunkciam 

centrui ir aplinkos 

sutvarkymas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą 

Visalaukės kaime. 

Siektini rezultatai: 

- įrengtas univerasalus daugiafunkcinis centras; 

- įrengta 225 kv.m stovėjimo aikštelė; 

- lauko apšvietimo ruožas 500 m; 

- sporto infrastruktūros sutvarkymas – 1 sporto 

aikštynas. 

941.631,98 800.386,67 70.622,40 70.622,91 2008/12 24 2009/08/30 

3.  Baltosios Vokės 

pramogų centro 

pastato 

rekonstrukcija ir 

teritorijos šalia šio 

pastato 

sutvarkymas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – rekonstruoti Baltosios Vokės pramogų centro 

pastatą, sutvarkyti teritoriją šalia šio pastato. 

Siektini rezultatai: 

- rekonstruotas pramogų centro pastatas – 1 vnt.; 

- sutvarkytos teritorijos plotas – 5643 kv.m; 

- įsigyti baldai – 5 komplektai. 

1.516.137,22 1.288.716,63  113.710,29 113.710,30 2009/09 18 2009/09/30 

4.  Kernavės kultūros Širvintų rajono Projekto tikslas – gerinti kultūros infrastruktūrą bei skatinti 767.963,03 652.768,57 57.597,23 57.597,23 2009/06 18 2010/03/31 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt 

Kiti finansa-

vimo 

šaltiniai, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyven-

dinimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

centro patalpų 

renovavimas ir 

aplinkos 

infrastruktūros 

gerinimas 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

kaimo visuomenės narių glaudų bendradarbiavimą Širvintų 

rajono Kernavės miestelyje. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – 1 kaimo gyvenamojoje vietovėje 

(Kernavėje) planuojama sutvarkyti viešąją aplinką. 

Produkto rodiklis – bus įgyvendintas 1 projektas, kuris skirtas 

kaimo integruotos bendruomeninės ir kultūros infrastruktūros 

plėtrai. 

Sutvarkytos Kernavės seniūnijos pastato antrojo aukšto ir rūsio 

patalpos, sutvarkyta aplinka prie pastato, sutvarkytos 

automobilių stovėjimo aikštelės (2 vnt.) 

5.  Buvusio Lapelių 

pradinio ugdymo 

skyriaus pastato ir 

žemės sklypo 

pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – gerinti bendruomeninę infrastruktūrą bei 

skatinti kaimo visuomenės narių glaudų bendradarbiavimą 

Širvintų rajono Lapelių kaime. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – 1 kaimo gyvenamojoje vietovėje (Lapelių 

km.) planuojama sutvarkyti viešąją aplinką. 

Produkto rodiklis – bus įgyvendintas 1 projektas, kuris skirtas 

kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros 

plėtrai. 

- bendras sutvarkyto pastato plotas – 383 kv.m; 

- sutvarkyta aplinka prie pastato – 0,36 ha; 

- nutiestas pėsčiųjų takas; 

- įrengta 1 vaikų žaidimo aikštelė; 

- įrengta 1 sporto aikštelė; 

- parengta 1 galimybių studija; 

- parengtas 1 investicinis projektas; 

- įregistruotas 1 žemės sklypas; 

- parengtas 1 techninis projektas. 

906.524,59 770.545,88 67.989,35 67.989,36 2009/06 18 2010/03/31 

6.  Semeliškių 

miestelio 

kompleksinė plėtra 

Elektrėnų 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, 

kompleksiškai plėtojant Semeliškių miestelio bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai: 

Kompleksiškas Semeliškių bendruomeninės infrastruktūros 

sutvarkymas. Po projekto įgyvendinimo bus rekonstruotas ir 

pritaikytas bendruomenės reikmėmes bei socialinių 

bendruomeninių paslaugų teikimui pastatas (1 vnt.), įrengta 

daugiafunkcinė sporto aikštelė (1200 kv.m), įrengta stovėjimo 

aikštelė (120 kv.m), sutvarkytas privažiavimo kelias (ilgis 60 m, 

plotis – 4 m), šaligatvių ir apšvietimo darbai Užupio g. (60 m), 

1.254.555,64 1.066.371,81 94.091,67 94.092,16 2010/01 18 2009/10/01 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 
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valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt 

Kiti finansa-

vimo 

šaltiniai, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 
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veiklų 
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dinimo 
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Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

rekonstruota ir bendruomenės poreikiams pritaikyta vidurinės 

mokyklos pastato dalis (1 vnt.). 

7.  Abromiškių kaimo 

kompleksinė plėtra 

Elektrėnų 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas - didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, 

kompleksiškai gerinant Abromiškių kaimo bendruomeninę 

infrastruktūrą 

Siektini rezultatai: 

Kompleksiškas Abromiškių kaimo sutvarkymas. Bus įrengta 

sporto ir vaikų žaidimų aikštelės (1 vnt.), nutiestas pėsčiųjų ir 

dviračių takas ir rekonstruotas gatvių apšvietimas (1 vnt.), bus 

atlikta rekonstrukcija buvusiame Abromiškių dvaro svirne (1 

vnt.). 

1.040.162,10 884.137,02 78.012,16 78.012,92 2010/05 18 2010/02/05 

8.  Kazokiškių kaimo 

kompleksinė plėtra 

Elektrėnų 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – didinti sangaludą tarp miesto ir kaimo, 

kompleksiškai plėtojant Kazokiškių kaimo bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai:  

Kompleksiškas Kazokiškių kaimo sutvarkymas. Bus sutvarkytas 

sporto aikštynas (1 vnt.), nutiestas šaligatvis (1 vnt.), įrengtas 

apšvietimas (1 vnt.). 

833.302,39 708.307,03 62.497,67 62.497,69 2011/08 12 2011/06/01 

9.  Buvusio 

mokyklinio 

bendrabučio 

Buivydžiuose 

rekonstrukcija 

pritaikant jį 

kultūros centrui bei 

gyvenamosios 

aplinkos gerinimas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Buivydžių kaimo vietos 

gyventojų veiklai diversifikuoti. 

Siektini rezultatai: 

Buivydžių mokyklos buvusio bendrabučio pastato rekonstrukcija 

ir įrengimas bei aplinkos prie jo sutvarkymas.  

Fizinis projekto įgyvendinimo rodiklis – 1 kompleksas. 

1.019.488,52 866.563,90 76.461,64 76.462,98 2009/06 24 2009/10/20 

10.  Mostiškių 

gyvenvietės 

visuomeninių 

pastatų 

modernizavimas ir 

atnaujinimas, 

pritaikant 

bendruomenės 

poreikiams, 

aplinkos 

sutvarkymas, 

pagerinant 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas –Sudaryti sąlygas Mostiškių kaimo vietos 

gyventojų veiklai diversifikuoti. 

Siektini rezultatai: 

- Vilniaus r. Mostiškių bibliotekos pastato 

rekonstrukcija ir įrengimas, pritaikant patalpas 

bendruomenės poreikiams. Fizinis projekto veiklos 

rodiklis – 1 objektas. 

- Patalpų, esančių Baltarusijos g. 1, Mostiškių k., dalies 

rekonstrukcija, pritaikant jas bibliotekai. Fizinis 

projekto veiklos įgyvendinimo rodiklis – 1 objektas; 

- Aplinkos sutvarkymas ir automobilių stovėjimo 

aikštelės įrengimas prie rekonstruotų pastatų, skirtų 

1.509.164,02 1.282.788,63 113.187,30 113.188,09 2008/12 33 2009/11/30 
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Eil. 
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Projekto 
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nčiajai 

institucijai 

terminas 

gyventojų 

gyvenimo kokybę 

bendruomenės poreikiams. Fizinis projekto veiklos 

įgyvendinimo rodiklis – 1 kompleksas; 

- Sporto aikštyno ir automobilių stovėjimo aikštelės 

įrengimas bei aplinkos prie sporto aikštyno 

sutvarkymas. Fizinis projekto veiklos įgyvendinimo 

rodiklis – 1 kompleksas; 

- Patalpų, skirtų bendruomenės sporto kompleksui 

įrengti rekonstrukcija ir įrengimas. Fizinis projekto 

veiklos įgyvendinimo rodiklis – 1 objektas. 

11.  Sužionių 

ambulatorijos 

pastato 

rekonstravimas, 

pritaikant 

bendruomenės 

centrui, 

gyvenvietės 

aplinkos 

sutvarkymas, 

pagerinant 

gyventojų 

gyvenimo kokybę 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Sužionių kaimo vietos 

gyventojų veiklai diversifikuoti. 

Siektini rezultatai: 

- Vilniaus r. Sužionių ambulatorijos pastato 

rekonstrukcija ir įrengimas, pritaikant jį bendruomenės 

centrui. Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis – 1 

objektas; 

- Automobilių stovėjimo aikštelės prie bendruomenės 

centro rekonstrukcija ir aplinkos aplink bendruomenės 

centrą sutvarkymas. Fizinis veiklos įgyvendinimo 

rodiklis – 1 kompleksas; 

- Poilsio parko įrengimas. Fizinis veiklos įgyvendinimo 

rodiklis – 1 objektas. 

1.379.500,00 1.172.574,50 103.462,50 103.463,00 2009/12 25 2009/11/30 

12.  Deltuvos miestelio 

gyvenamosios 

aplinkos viešosios 

infrastruktūros 

gerinimas 

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – Deltuvos miestelio gyvenamosios aplinkos 

gerinimas. 

Siektini rezultatai: Projektas prisidės prie priemonės „Prielaidų 

spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

sudarymas“ stebėsenos rodiklio įgyvendinimo. Bus pasiektas 

rezultato rodiklis: „kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose 

sutvarkyta viešoji aplinka“ – 1 vnt. 

Projekto lygio produkto stebėsenos rodikliai: 

rekonstruotos Deltuvos miestelio bendruomenei svarbios 

viešosios erdvės – 2; 

rekonstruoti Vytauto gatvės šaligatviai; 

įrengti pėsčiųjų-dviračių takai; 

rekonstruotas gatvių apšvietimas (bendras ilgis – apie 1,7 km); 

rekonstruotos 3 automobilių aikštelės; 

Pagrindinis projekto lygio rodiklis – įgyvendintas 1 

kompleksinis plėtros projektas Deltuvos miestelyje. 

Projekto lygio stebėsenos rodikliai bus tiksliai numatyti 

techninio projekto atnaujinimo metu nustatant ir koreguojant 

3.514.496,77 2.987.322,25 263.587,26 263.587,26 2010/02 34 2010/10/01 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 
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veiklų 
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įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

darbų apimtis 

13.  Vidiškių miestelio 

gyvenamosios 

aplinkos viešosios 

infrastruktūros 

gerinimas 

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – Vidiškių miestelio gyvenamosios aplinkos 

gerinimas. 

Siektini rezultatai:  

Projekto rezultatas – sutvarkyta Vidiškių miestelio viešoji 

aplinka: 

- įrengtas pagrindinės gatvės apšvietimas (bendras ilgis 

– apie 1 km); 

- rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelių – 4; 

- rekonstruoti pėsčiųjų takai (šaligatviai) prie viešųjų 

pastatų ir atnaujinta gatvės atkarpa iki paupio 

laisvalaikio ir poilsio zonos; 

- sutvarkytos Vidiškio miestelio bendruomenei svarbios 

viešosios erdvės (prie mokyklos ir kultūros namų, prie 

bažnyčios ir seniūnijos, prie kapinių) – 3; 

- įrengta viešoji poilsio ir laisvalaikio zona prie 

Šventosios upės – 1; 

1.000.060,99 850.051,85 75.004,57 75.004,57 2010/07 26 2009/11/01 

14.  Paluknio seniūnijos 

pastato 

rekonstravimas, ir 

kompleksinis 

aplinkos 

sutvarkymas, 

sudarant seniūnijos 

gyventojams 

tinkamą viešųjų 

paslaugų 

prieinamumą 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – modernizuoti Paluknio seniūnijos pastatą ir 

kompleksiškai sutvarkyti aplinką sudarant seniūnijos 

gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą. 

Siektini rezultatai: 

- kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta 

viešoji aplinka, projektų skaičius – 1 vnt.; 

- kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1 vnt.; 

- renovuotas ir modernizuotas pastato plotas – apie 80 

kv.m; 

- įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir atnaujinta 

privažiuojamoji kelio danga iki seniūnijos – 1 

komplektas; 

- įrengtas seniūnijos aplink seniūniją apšvietimas – 1 

komplektas; 

- bendras sutvarkytas plotas – apie 2869 kv.m; 

- kultūros paslaugų teikimui priestato statyba – apie 33 

kv.m. 

863.736,00 734.175,60 64.780,20 64.780,20 2009/02 22 2010/04/30 

15.  Jašiūnų dvaro 

sodybos parko 

sutvarkymas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Projekto tikslas – gerinti Jašiūnų miestelio gyvenamąją aplinką 

ir kokybę. 

Siektini rezultatai: 

2.180.367,00 1.853.312,37 

 

163.527,31 163.527,32 2011/05 8 2012/04/30 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt 

Kiti finansa-

vimo 

šaltiniai, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyven-

dinimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

- Sutvarkyta Jašiūnų dvaro sodybos parko teritorija – 1 

komplektas. 

16.  Aukštadvario 

miestelio centrinės 

aikštės 

rekonstravimas ir 

jos pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – rekonstruoti Aukštadvario miestelio centrinę 

aikštę ir pritaikyti ją visuomenės poreikiams. 

Siektini rezultatai: 

- rekonstruota Aukštadvario miestelio centrinė aikštė – 

apie 3447 kv.m; 

- įrengta automobilių stovėjimo aikštelė – 1 vnt.; 

- apšviesta Aukštadvario miestelio centrinė aikštė – 1 

vnt.; 

- sutvarkyta Aukštadvario centrinės aikštės aplinka- 1 

vnt.; 

- kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta 

viešoji aplinka, projektų skaičius – 1 vnt.; 

- kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1 vnt. 

1.628.110,11 1.379.707,71 121.738,91 126.663,49 2009/10 26 2011/06/30 

17.  Sarių ežero 

paplūdimio 

infrastruktūros 

plėtra (Sarių ežero 

paplūdimio 

pritaikymas 

aktyviam poilsiui, 

sportui ir 

kultūriniams 

renginiams, kaimo 

stadiono 

rekonstrukcija) 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – gerinti gyvenimo aplinką ir kokybę 

Švenčionių rajono Sarių kaime bei skatinti vietos gyventojų 

užimtumą. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis: 

- gyvenamosios aplinkos gerinimas, viešosios erdvės 

atnaujinimas, sukuriant naują viešosios poilsio, 

laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūrą – 1 Sarių 

kaimas; 

- pasinaudojusių sukurtu nauju objektu, skirtu poilsio, 

laisvalaikio poreikių tenkinimui asmenų dalis, proc. – 

85 proc. 

Produkto rodiklis: 

- rekonstruota lauko tinklinio aikštelė – 1 aikštelė; 

- rekonstruota vaikų žaidimo aikštelė – 1 aikštelė; 

- įrengta automobilių, autobusų ir dviračių stovėjimo 

aikštelė – 1 aikštelė; 

- įrengta valčių ir vandens dviračių prieplauka – 1 vnt.; 

- įrengtos vietos šiukšlių konteineriams – 1 vnt.; 

- įrengtas teniso kortų ir krepšinio aikštynas – 1 vnt.; 

- techninės dokumentacijos rengimas – 1 techninė 

dokumentacija. 

1.302.034,06 1.106.728,95 97.652,55 97.652,56 2009/11 12 2010/08/15 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt 

Kiti finansa-

vimo 

šaltiniai, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyven-

dinimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

18.  Sarių kaimo 

infrastruktūros 

plėtra 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – Gerinti gyvenimo aplinką ir kokybę 

Švenčionių rajono Sarių kaime bei skatinti vietos gyventojų 

užimtumą. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis: 

- įgyvendintų projektų skaičius – 1; 

- atnaujinta bendruomeninė infrastruktūra – 1. 

Produkto rodiklis: 

- rekonstruota 1000 m ilgio ir 6 m pločio Ežero g. ir 200 

m ilgio ir 6 m pločio Malūno g. asfalto betono dangos; 

- įrengtas 700 m ilgio ir 1 m pločio pėsčiųjų takas Ežero 

g.; 

- įrengtas 100 m ilgio ir 1,50 m pločio pėsčiųjų takas 

nuo tvenkinio iki įvažiavimo į stadioną; 

- rekonstruoti Malūno g. 120 m ilgio ir 0,6 m pločio, 

Paupio g. 250 m ilgio ir 0,60 m pločio šaligatviai; 

- 2,5 km šviestuvų pakeitimas; 

- 1,3 km naujos elektros linijos, atramos šviestuvų 

įrengimas; 

- rekonstruotos (modernizuotos) 110 kv.m kaimo 

bendruomenės patalpos; 

- sutvarkytos parko ir tvenkinių pakrantės – 10760 kv.m 

1.732.920,59 1.472.982,50 129.969,04 129.969,05 2009/11 24 2010/08/15 

19.  Buvusio Dusmenų 

pradinio ugdymo 

skyriaus pastato  

rekonstravimas ir 

kompleksinis 

aplinkos 

sutvarkymas 

pritaikant 

bendruomenės 

poreikiams 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – kompleksiškai modernizuoti buvusį Dusmenų 

pradinio ugdymo skyriaus pastatą, gerinant Dusmenų kaimo 

gyvenamąją aplinką bei sudaryti kaimo gyventojams tinkamą 

viešųjų paslaugų prieinamummą. 

Siektini rezultatai:  

- kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta 

viešoji aplinka projektų skaičius – 1 vnt.; 

- kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1 vnt.; 

- renovuotas ir modernizuotas viešojo pastato plotas – 

apie 418,51 kv.m; 

- įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir atnaujinta 

privažiuojamoji kelio danga iki seniūnijjos – 1 vnt; 

- įrengtas teritorijos aplink seniūniją apšvietimas – 1 

vnt; 

- bendras sutvarkytas teritorijos plotas aplink pastatą – 1 

vnt. 

948.651,18 

 

782.191,01 69.016,86 97.443,31 2013/04 24 2013/04/30 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt 

Kiti finansa-

vimo 

šaltiniai, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyven-

dinimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

20.  Kiauklių kultūros 

namų nenaudojamų 

patalpų ir 

teritorijos 

pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas spartinti ūkinės veiklos 

diversifikaciją Kiauklių kaime. 

Siektini rezultatai  
- Rezultato rodiklis: 1 kaimo gyvenamojoje vietovėje (Kiauklių 

km.) planuojama sutvarkyti viešąją aplinką. 

- Produkto rodiklis: bus įgyvendintas 1 projektas, kuris skirtas 

kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros 

plėtrai.. 

Projekto veiklos:  

- Rekonstruoti Kiauklių kaimo viešąjį pastatą bei sutvarkyti 

teritoriją aplink jį 

691.000,00 437.187,87 38.575,4 215.236,73 2013/09 18 2013/08/31 

   Iš viso: 28.776.508,19 24.281.516,10 2.142.486,96 2.352.505,13    

 


