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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS 

PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ  SĄRAŠAS 
                                      (regiono pavadinimas) 

 

 

PATVIRTINTA MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2017-04-13 SPRENDIMU NR. 51/8S-11 

(MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2019 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. 51/8S-29 

REDAKCIJA)  
        (data)  

 

Nr. I. Projektai  

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

tvarka, pagal  balų skaičių nuo daugiausiai balų gavusio projekto iki mažiausiai balų (bet ne mažiau 

kaip mažiausią privalomą balų skaičių) 

1.  Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra.  

2016-09-30, Nr. 51PP8-128; 2016-12-09, Nr. 51PP8-190; 2017-01-12, Nr. 51PP8-43. 

2.  Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra 

2016-09-30, Nr. 51PP8-129; 2016-12-09, Nr. 51PP8-191; 2017-01-12, Nr. 51PP8-40. 

3.  Lekėčių atnaujinimas ir plėtra 

2016-09-30, Nr. 51PP8-126; 2016-12-09, Nr. 51PP8-193; 2017-01-12, Nr. 51PP8-37. 

4.  Barzdų atnaujinimas ir plėtra 

2016-09-30, Nr. 51PP8-125; 2016-12-09, Nr. 51PP8-194; 2017-01-12, Nr. 51PP8-38. 

5.  Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose 

2016-09-30, Nr. 51PP8-103; 2016-12-08, Nr. 51PP8-163; 2017-01-12, Nr. 51PP8-16. 

6.  Pėsčiųjų takų įrengimas Bartninkų ir Pajevonio seniūnijose 

2016-09-30, Nr. 51PP8-111; 2016-12-08, Nr. 51PP8-162; 2017-01-12, Nr. 51PP8-24. 

7.  Sūdavos kaimo bendruomenės namų pritaikymas bendruomenės poreikiams 

2016-09-30, Nr. 51PP8-108; 2016-12-08, Nr. 51PP8-158; 2017-01-12, Nr. 51PP8-21. 

8.  Viešojo pastato infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime 

2016-09-30, Nr. 51PP8-98; 2017-01-12, Nr. 51PP8-10. 

9.  Viešosios infrastruktūros gerinimas Bagotosios kaime 

2016-09-30, Nr. 51PP8-102; 2017-01-12, Nr. 51PP8-15. 

10.  Plokščių atnaujinimas ir plėtra 

2016-09-30, Nr. 51PP8-124; 2016-12-09, Nr. 51PP8-195; 2017-01-12, Nr. 51PP8-41. 

11.  Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdos kaimuose 

2016-09-29, Nr. 51PP8-89; 2016-12-12, Nr. 51PP8-188; 2017-01-12, Nr. 51PP8-3. 

12.  Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo vietovėse 

2016-09-29, Nr. 51PP8-91; 2016-12-12, Nr. 51PP8-186; 2017-01-12, Nr. 51PP8-1. 

13.  Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežių bei Trakiškių-Kampinių kaimuose 

2016-09-29, Nr. 51PP8-90; 2016-12-12, Nr. 51PP8-187; 2017-01-12, Nr. 51PP8-4. 

14.  Viešosios infrastruktūros gerinimas Jusevičių kaime 

2016-09-29, Nr. 51PP8-88; 2016-12-12, Nr. 51PP8-184; 2017-01-12, Nr. 51PP8-5. 

15.  Viešosios infrastruktūros įrengimas Akmenynų kaime 

2016-09-30, Nr. 51PP8-92; 2016-12-06, Nr. 51PP8-156; 2017-01-12, Nr. 51PP8-8. 

16.  Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastato modernizavimas 

2016-09-30, Nr. 51PP8-115; 2016-12-09, Nr. 51PP8-173; 2017-01-12, Nr. 51PP8-26. 



17.  Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymas 

2016-09-30, Nr. 51PP8-122; 2016-12-09, Nr. 51PP8-180; 2017-01-12, Nr. 51PP8-33. 

18.  Puskelnių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas 

2016-09-30, Nr. 51PP8-123; 2016-12-09, Nr. 51PP8-179; 2017-01-12, Nr. 51PP8-32. 

19.  Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas 

2016-09-30, Nr. 51PP8-107; 2016-12-08, Nr. 51PP8-161; 2017-01-12, Nr. 51PP8-20. 

20.  Žalumynų, Aguonų, Lauko gatvių Didžiųjų Šelvių kaime sutvarkymas 

2016-09-30, Nr. 51PP8-106; 2016-12-08, Nr. 51PP8-159; 2017-01-12, Nr. 51PP8-19. 

21.  Gatvių sutvarkymo darbai Bajorų, Keturkaimio, Gudkaimio kaimuose 

2016-09-30, Nr. 51PP8-105; 2016-12-08, Nr. 51PP8-165; 2017-01-12, Nr. 51PP8-18. 

22.  Gatvių sutvarkymo darbai Vilkupių, Lauckaimio, Švitrūnų kaimuose 

2016-09-30, Nr. 51PP8-104; 2016-12-08, Nr. 51PP8-164; 2017-01-12, Nr. 51PP8-17. 

23.  Viešosios infrastruktūros tvarkymas Gražiškių miestelyje 

2016-09-30, Nr. 51PP8-110; 2016-12-08, Nr. 51PP8-166; 2017-01-12, Nr. 51PP8-23. 

24.  Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Jankų, Višakio Rūdos kaimuose ir Jūrės miestelyje 

2016-09-30, Nr. 51PP8-97; 2016-12-09, Nr. 51PP8-167; 2017-01-12, Nr. 51PP8-9. 

25.  Vandentiekio tinklų plėtra Didžiųjų Zariškių ir Tabariškių kaimuose 

2016-09-30, Nr. 51PP8-101; 2017-01-12, Nr. 51PP8-14. 

26.  Kriūkų atnaujinimas ir plėtra 

2016-09-30, Nr. 51PP8-127; 2016-12-09, Nr. 51PP8-192; 2017-01-12, Nr. 51PP8-36. 

27.  Sudargo atnaujinimas ir plėtra 

2016-09-30, Nr. 51PP8-131; 2016-12-09, Nr. 51PP8-189; 2017-01-12, Nr. 51PP8-39. 

28.  Viešosios erdvės su infrastruktūra ir pėsčiųjų tako įrengimas Želsvos kaime 

2016-09-30, Nr. 51PP8-119; 2016-12-09, Nr. 51PP8-176; 2017-01-12, Nr. 51PP8-29. 

29.  Pėsčiųjų takų įrengimas Meškučių kaime 

2016-09-30, Nr. 51PP8-117; 2016-12-09, Nr. 51PP8-177; 2017-01-12, Nr. 51PP8-30. 

30.  Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje 

2016-09-30, Nr. 51PP8-114; 2016-12-09, Nr. 51PP8-174; 2017-01-12, Nr. 51PP8-27. 

31.  Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo kaime 

2016-09-30, Nr. 51PP8-93; 2017-01-12, Nr. 51PP8-7. 

32.  Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas Brukų kaime 

2016-09-30, Nr. 51PP8-94; 2017-01-12, Nr. 51PP8-6. 

II. Informacija apie projektus  

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

1.  Pareiškėjo pavadinimas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 345) 60750 

El. pašto adresas savivaldybe@sakiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 1. Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra 

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 

Marijampolės apskritis, Šakių rajono savivaldybė, Žvirgždaičių seniūnija, 

Žvigždaičių miestelis 

6. Numatoma projekto 

trukmė  

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2020 m. rugsėjo mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

mailto:sakiai.sav@is.lt
https://lt.wikipedia.org/wiki/Barzd%C5%B3_seni%C5%ABnija


(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 

106 430,00 85 144,00 - - 21 286,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinant tvarią plėtrą, 

ekonominį augimą, 

mažinant socialinę atskirtį 

bei didinant žmonių 

užimtumą būtinos 

investicijos į aktualios 

infrastruktūros 

atnaujinimą. 
Tikslas: Pagerinti 

Žvirgždaičių gyventojų 

gyvenimo kokybę ir 

padidinti aplinkos 

patrauklumą atnaujinant  

mažos apimties 

infrastruktūrą.  

Apšvietimo inžinerinių 

tinklų plėtra bei vaikų 

žaidimų ir sporto 

aikštelės įrengimas 

 

- Įrengti apšvietimo 

inžineriniai tinklai 

Taikos g., Ąžuolų g. ir 

Draugystės gatvėse. 

Taikos g. - 880 m., 

Draugystės g. apie 320 

m., Ąžuolų g. 350 m. 

Bus įrengiami LED 

šviestuvai. 

- Įrengta  vieša 

žaidimų ir sporto 

aikštė bei įsigyti 

treniruoklius. Bus 

įsigyti tokio tipo 

treniruokliai ir žaidimo 

įranga: 

• Karstyklės – 1 vnt. 

• Žaidimų aikštelė – 

2 vnt. 

• Sūpuoklės su 

kūdiki sėdynėmis – 1 

vnt. 

• Supuoklės – 1 vnt. 

• Spyruokliukas – 1 

vnt. 

• Balansinės 

sūpuoklės – 1 vnt. 

• Lauko treniruoklis  

– 6 vnt. 

• Žaidimų 

konstrukcijos su dangą 

įrengimas – 2vnt. 

Įgyvendinus projektą 

bus padidintas 

gyvenamųjų vietovių 

patrauklumas, sukurta 

palankesnė 

investicijoms aplinka, 

patenkinti tikslinių 

grupių poreikiai 

saugumui, 

socializacijai, 

bendrystei. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

242; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 8. 



Savivaldybė pagerins 

teikiamų viešųjų 

paslaugų kokybę. 

Naudos gavėjų 

skaičius 242 

Žvirgždaičių miestelio 

gyventojai (Lietuvos 

statistikos 

departamento 2011 m. 

visuotinio gyventojų 

surašymo duomenys). 

Taip pat projekto 

rezultatais naudosis 

aplinkinių kaimų 

gyventojai, miestelio 

svečiai. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

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

pašto indeksas, vietovė) 

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 345) 60750 

El. pašto adresas savivaldybe@sakiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 2. Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra 

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 

Marijampolės apskritis, Šakių rajono savivaldybė,  Griškabūdžio seniūnija, 

Griškabūdžio miestelis. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2020 m. rugsėjo mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

207 426,00 165 940,00 - - 41 486,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinant tvarią plėtrą, 

ekonominį augimą, 

mažinant socialinę atskirtį 

bei didinant žmonių 

Apšvietimo inžinerijų 

tinklų plėtra, pėsčiųjų 

takų plėtra, parko 

sutvarkymas bei turgaus 

- Nutiesti apšvietimo 

inžineriniai tinklai: 

• Alyvų g. įrengiami 

3 apšvietimo stulpai. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

mailto:sakiai.sav@is.lt
https://lt.wikipedia.org/wiki/Barzd%C5%B3_seni%C5%ABnija


užimtumą būtinos 

investicijos į aktualios 

infrastruktūros 

atnaujinimą. 

Tikslas: Pagerinti 

Griškabūdžio gyventojų 

gyvenimo kokybę ir 

padidinti aplinkos 

patrauklumą atnaujinant 

mažos apimties 

infrastruktūrą.  

aikštės rekonstrukcija 

 
• J. Jablonskio g. 

įrengiami 3 apšvietimo 

stulpai su LED 

lempomis. 

- Pėsčiųjų takų 

plėtra: 

• Alyvų g. įrengimas 

90 m. ilgio 1, 5 m 

pločio pėsčiųjų takas. 

• Ryto g. įrengimas 

50 m. ilgio 1, 5 m 

pločio pėsčiųjų takas.  

• J. Jablonskio g. 

įrengimas 650 m. ilgio 

1, 5 m pločio pėsčiųjų 

takas bei 180 m. ilgio 

2 m pločio pėsčiųjų 

takas.  

- Sutvarkytas parkas:  

• Nutiestas pėsčiųjų 

takas 110 m. ilgio, 1,5 

m pločio. 

• Įrengtas 4 LED 

lempų apšvietimas. 

- Turgaus aikštės 

rekonstrukcija (1318 

kv.m): 

• Dangos 

atnaujinimas; 

• Automobilių 

aikštelės įrengimas; 

• Įrengtas 2 LED 

lempų apšvietimas. 

Įgyvendinus projektą 

bus padidintas 

gyvenamųjų vietovių 

patrauklumas, sukurta 

palankesnė 

investicijoms aplinka, 

patenkinti tikslinių 

grupių poreikiai 

saugumui, 

socializacijai, 

bendrystei. 

Savivaldybė pagerins 

teikiamų viešųjų 

paslaugų kokybę. 

Naudos gavėjų 

skaičius 857 

Griškabūdžio miestelio 

gyventojai (Lietuvos 

statistikos 

departamento 2011 m. 

visuotinio gyventojų 

surašymo duomenys). 

Taip pat projekto 

rezultatais galės 

naudotis aplinkinių 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

857; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 8. 



kaimų gyventojai, 

svečiai. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

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

pašto indeksas, vietovė) 

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 345) 60750 

El. pašto adresas savivaldybe@sakiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 3. Lekėčių atnaujinimas ir plėtra 

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 

Marijampolės apskritis, Šakių rajono savivaldybė, Lekėčių seniūnija, 

Lekėčių miestelis. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2020 m. rugsėjo mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

171 775,00 137 420,00 - - 34 355,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinat tvarią plėtrą, 

ekonominį augimą, 

mažinant socialinę atskirtį 

bei didinanti žmonių 

užimtumą būtina atlikti 

investicijas į aktualios 

infrastruktūros 

atnaujinimą. 

Tikslas: Pagerinti Lekėčių 

gyventojų gyvenimo 

kokybę ir padidinti 

aplinkos patrauklumą 

atnaujinant  mažos 

apimties infrastruktūrą.  

Turgavietės, šaligatvių 

rekonstravimo darbai ir 

žaidimų bei sporto 

aikštelių įrengimas  

 

- Sutvarkyti apie 

1400 m2 turgavietės 

teritorijos, esančios 

Draugystės g. 

Numatomos veiklos:  

• prekyviečių 

rekonstravimas (15 m 

ilgio naujo paviljono 

statyba, 112 m ilgio 

rekonstruojamas 

esamas paviljonas); 

• betoninės trinkelių 

dangos įrengimas 

(1000 m2); 

• privažiavimo 

aikštelės įrengimas; 

• 3 LED tipo 

dirbtinio apšvietimo 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

848; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 8. 

mailto:sakiai.sav@is.lt
https://lt.wikipedia.org/wiki/Barzd%C5%B3_seni%C5%ABnija


lempų įrengimas (prie 

esamų stulpų); 

• Bus įrengiama 

400  kv.m veja. 

- Rekonstruoti Kauno 

gatvės šaligatviai: 

bendras ilgis 760 m, 

plotis 1,5 m, bendras 

plotas  apie 1 140 m2.  

Danga – betoninės 

trinkelės.  

- Įrengti apie 820 m2 

vieša žaidimų ir sporto 

aikštė bei įsigyti 

treniruoklius. Bus 

įsigyti tokio tipo 

treniruokliai ir žaidimo 

įranga: 

• Žaidimų aikštelė – 

1 vnt. 

• Sūpuoklės – 1 vnt. 

• Spyruokliukas – 1 

vnt. 

• Balansinės 

sūpuoklės – 1 vnt. 

• Lauko treniruoklis – 

2 vnt. 

• Žaidimų 

konstrukcijos su danga 

įrengimas – 2vnt. 

Teritorijoje įrengiamos 

2 LED tipo dirbtinio 

apšvietimo lempos. 

Projekto sprendiniui 

suprasti pridedame 

Lekėčių miestelio 

viešųjų erdvių 

tvarkymo schemą. 

Įgyvendinus projektą 

bus padidintas 

gyvenamųjų vietovių 

patrauklumas, sukurta 

palankesnė 

investicijoms aplinka, 

patenkinti tikslinių 

grupių poreikiai 

saugumui, 

socializacijai, 

bendrystei. 

Savivaldybė pagerins 

teikiamų viešųjų 

paslaugų kokybę. 

Naudos gavėjų 

skaičius 848 Lekėčių 

miestelio gyventojai. 

Taip pat projekto 

rezultatais galės 

naudotis aplinkinių 



kaimų gyventojai, 

svečiai.  

1.  Pareiškėjo pavadinimas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

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

pašto indeksas, vietovė) 

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 345) 60750 

El. pašto adresas savivaldybe@sakiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 4. Barzdų atnaujinimas ir plėtra 

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 

Marijampolės apskritis, Šakių rajono savivaldybė, Barzdų seniūnija, Barzdų 

miestelis. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2020 m. rugsėjo mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

126 906,00 101 524,00 - - 25 382,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinant Barzdų tvarią 

plėtrą, ekonominį augimą, 

mažinant socialinę atskirtį 

bei didinant žmonių 

užimtumą būtinos 

investicijos į aktualios 

infrastruktūros 

atnaujinimą. 

Tikslas: Pagerinti Barzdų 

gyventojų gyvenimo 

kokybę ir padidinti 

aplinkos patrauklumą 

atnaujinant  mažos 

apimties infrastruktūrą.  

Kultūros namų ir aikštės 

kapitalinis remontas 

Įgyvendinus pasirinktą 

alternatyvą bus 

pasiekti šie rezultatai: 

- Kultūros namų 

kapitalinis remontas 

įrengiant apšildymą 

bei  sutvarkant 

patalpas. Atliekamas 

kapitalinis laisvalaikio 

centro remontas, kuris 

apima: grindų 

keitimas, sienų ir lubų 

sutvarkymas, durų ir 

langų keitimas, 

įrengiama elektros 

instaliacija, panduso 

sutvarkymo darbai, 

įrengiama 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

385; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 8. 

mailto:sakiai.sav@is.lt
https://lt.wikipedia.org/wiki/Barzd%C5%B3_seni%C5%ABnija


signalizacija, 

įrengiama katilinė bei 

radiatorių ir šildymo 

sistema. Taip pat būtų 

atnaujinta aikštė. 

- Prekybos vietos 

sutvarkymas. 

Įgyvendinus projektą 

bus padidintas 

gyvenamųjų vietovių 

patrauklumas, sukurta 

palankesnė 

investicijoms aplinka, 

patenkinti tikslinių 

grupių poreikiai 

saugumui, 

socializacijai, 

bendrystei. 

Savivaldybė pagerins 

teikiamų viešųjų 

paslaugų kokybę. 

Naudos gavėjų 

skaičius 385 miestelio 

gyventojai (Lietuvos 

statistikos 

departamento 2011 m. 

visuotinio gyventojų 

surašymo duomenys). 

Taip pat projekto 

rezultatais galės 

naudotis aplinkinių 

kaimų gyventojai, 

svečiai.  

1.  Pareiškėjo pavadinimas VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

S. Nėries g. 1, LT- 70147 Vilkaviškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 342) 60 062 

El. pašto adresas savivaldybe@vilkaviskis.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 5. Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose 

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 

Marijampolės apskritis / Vilkaviškio rajono savivaldybė / Vištyčio 

seniūnija/ Vištyčio miestelis / Gižų seniūnija/ Gižų kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2018 m. rugsėjo mėn. 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

355 177,00 134 037,00 - - 221 140,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Atnaujinti Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

Vištyčio miestelio ir Gižų 

kaimo viešąją 

infrastruktūrą, taip 

prisidedant prie 

gyvenamųjų vietovių 

ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės plėtros ir 

pagerinant gyventojų 

gyvenimo kokybę 

kaimuose. 

Pėsčiųjų takų įrengimo 

darbai; 

Viešinimas 

Projekto įgyvendinimo 

metu būtų įrengiami 

pėsčiųjų takai Vištyčio 

miestelyje ir Gižų 

kaime. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 2; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

950; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 342) 60 062 

El. pašto adresas savivaldybe@vilkaviskis.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 6. Pėsčiųjų takų įrengimas Bartninkų ir Pajevonio seniūnijose 

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 

Marijampolės apskritis / Vilkaviškio rajono savivaldybė / Bartninkų 

seniūnija/ Bartninkų miestelis / Pajevonio seniūnija/ Pajevonio kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. kovo mėn. 2019 m. kovo mėn. 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 Pareiškėjo lėšos 



Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

81 435,00 65 148,00 - - 16 287,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Atnaujinti Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

Bartninkų miestelio ir 

Pajevonio kaimo viešąją 

infrastruktūrą, taip 

prisidedant prie 

gyvenamųjų vietovių 

ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės plėtros ir 

pagerinant gyventojų 

gyvenimo kokybę 

kaimuose. 

Pėsčiųjų takų įrengimo 

darbai; Viešinimas 

Projekto įgyvendinimo 

metu būtų įrengiami 

pėsčiųjų takai 

Bartninkų miestelyje ir 

Pajevonio kaime. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 2; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

847; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 342) 60 062 

El. pašto adresas savivaldybe@vilkaviskis.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 7. Sūdavos kaimo bendruomenės namų pritaikymas bendruomenės 

poreikiams 

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 

Marijampolės apskritis / Vilkaviškio rajono savivaldybė / Klausučių 

seniūnija/ Sūdavos kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2019 m. rugsėjo mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

125 847,00 100 677,00 - - 25 170,00 - - 



9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Kurti patrauklią, patogią 

aplinką gyventi ir dirbti, 

sudaryti sąlygas gyventojų 

užimtumui, saviraiškai bei 

laisvalaikiui Sūdavos 

kaime, kapitališkai 

sutvarkant pastatą ir 

pritaikant jį Sūdavos kaimo 

bendruomenės poreikiams. 

Pastato kapitalinio 

remonto darbai; 

Viešinimas 

Projekto įgyvendinimo 

metu kapitališkai 

sutvarkytas 

bendruomenės 

pastatas, esantis Beržų 

g. 2, Sūdavos k., 

Vilkaviškio r. sav. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

533; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, LT-

68443, Kazlų Rūdos sav. 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 95276 

El. pašto adresas priimamasis@kazluruda.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 8. Viešojo pastato infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime 

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 

Marijampolės apskr., Kazlų Rūdos sav., Antanavo sen., Antanavo k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

89 959,00 71 967,00 - - 17 992,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie vietos plėtros 

Antanavo kaime skatinimo. 

 

 

Pastato rekonstravimas 

ir pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams įrengiant 

biblioteką ir parodų salę. 

Bendruomenės 

poreikiams pritaikytas 

visuomeninės 

paskirties pastatas – 1 

objektas. 

 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 



infrastruktūra, skaičius – 

600; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, LT-

68443, Kazlų Rūdos sav. 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 95276 

El. pašto adresas priimamasis@kazluruda.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 9. Viešosios infrastruktūros gerinimas Bagotosios kaime 

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 

Marijampolės apskr., Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Bagotosios k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

120 000,00 96 000,00 - - 24 000,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie vietos plėtros 

Bagotosios kaime 

skatinimo. 

 

Pastato rekonstravimas, 

jo aplinkos sutvarkymas 

įrengiant vaikų sporto ir 

žaidimų aikštelę, ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams. 

Bendruomenės 

poreikiams pritaikytas 

visuomeninės 

paskirties pastatas ir jo 

aplinka – 1 objektas. 

 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

394; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 



pašto indeksas, vietovė) 

Telefono (-ų) Nr. (8 345) 60750 

El. pašto adresas savivaldybe@sakiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 10. Plokščių atnaujinimas ir plėtra 

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 

Marijampolės apskritis, Plokščių seniūnija, Plokščiai 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2020 m. rugpjūčio mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

118 362,00 94 689,00 - - 23 673,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Pagerinti Plokščių 

miestelio gyventojų 

gyvenimo kokybę ir 

padidinti aplinkos 

patrauklumą atnaujinant 

saugomoje teritorijoje - 

Panemunės regioniniame 

parke esančią 

infrastruktūrą. 

Pramogų zonos 

Panemunės 

regioniniame parke 

įrengimas 

Įgyvendinus pasirinktą 

alternatyvą bus įkurtas 

Plokščių miestelio 

pramogų slėnį prie 

Nemuno. 

Įgyvendinus projektą 

bus įrengta lauko 

scena (50 kv. m.),  bei 

100 vietų tribūna 

žiūrovams, pastatyti 

parke lauko suoliukai 

poilsiui - 130 vnt., 

atvestas elektros 

įvadas iki scenos ir 

slėnio apšvietimui 

(elektros jėgos kabelio 

klojama apie 400 

m.),įrengtos 4 

persirengimo kabinos, 

šiukšliadėžes(15 vnt), 

pastatyti lauko tualetai 

(2 vnt.), įrengtas 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

378; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 8. 

mailto:sakiai.sav@is.lt


pėsčiųjų mineralinių 

dangų takas 1,50 m. 

pločio, bendras ilgis 

apie 300 m. (bendras 

plotas 450 kv.m.) bei 1 

vaikų žaidimo aikštelė 

ir 1 sporto aikštelė. 

Bendras sutvarkytos 

teritorijos plotas sieks 

110 a, taip pat bus 

įrengti 4 LED 

apšvietimo šviestuvai.  

Vaikų žaidimo aikštelę 

sudarys šie elementai: 

-Čiuožykla – 1 vnt. 

-daugiafunkcinis vaikų 

žaidimo aikštelės 

įrenginys – 1 vnt. 

Sporto aikštelę sudarys 

šie įrenginiai: 

- juosmens treniruoklis 

– 1 vnt. 

- viršutinės kūno dalies 

treniruoklis – 1 vnt. 

- orbitrekas – 1 vnt. 

Bendras sutvarkytos 

teritorijos plotas sieks 

110 a. 

Įgyvendinus projektą 

bus padidintas 

gyvenamųjų vietovių 

patrauklumas, 

patenkinti tikslinių 

grupių poreikiai 

saugumui, 

socializacijai, 

bendrystei. 

Savivaldybė pagerins 

teikiamų viešųjų 

paslaugų kokybę. 

Naudos gavėjų 

skaičius 378 Plokščių 

gyventojai. Taip pat 

projekto rezultatais 

naudosis aplinkinių 

kaimų gyventojai, 

svečiai. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 23 894 

El. pašto adresas priimamasis@kalvarija.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 11. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdos 

kaimuose 

4. Priemonės veiklos srities   7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 



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

kraštovaizdį“ 

5. Projekto įgyvendinimo 

vietovė 

Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Sangrūdos seniūnija, 

Sangrūdos k. ir Kalvarijos seniūnija Jungėnų k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. birželio mėn. 2019 m. gegužės mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

295 596,00 178 273,00 - - 117 323,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vietos plėtros skatinimas 

Sangrūdos ir Jungėnų k. 

Šaligatvių Sangrūdos k. 

Bažnyčios, Užtvankos, 

Mokyklos, Alyvų ir 

Saulės g. atkarpose 

įrengimas; 

Šaligatvio Jungėnų k. 

Stoties g. sutvarkymas 

 

Įrengta / modernizuota 

šaligatvių – 6 vnt. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

1202; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 23 894 

El. pašto adresas priimamasis@kalvarija.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 12. Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo 

vietovėse 

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 

Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, 

Jungėnų k. ir Trakiškių k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 



2017 m. rugsėjo mėn. 2019 m. rugpjūčio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

143 544,00 114 835,00 - - 28 709,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vietos plėtros skatinimas 

Jungėnų, Trakiškių k. 
Asfalto dangos Jungėnų 

k. Verpėjų g. įrengimas; 

Asfalto dangos Jungėnų 

k. Žaliosios g. 

įrengimas; 

Asfalto dangos Jungėnų 

k. Gėlių g. įrengimas; 

Asfalto dangos Jungėnų 

k. stovėjimo aikštelėje 

g. įrengimas; 

Asfalto dangos 

Trakiškių k. Eglės g. 

įrengimas. 

Įrengtos asfaltuotos 

gatvių/kelių atkarpos – 

5 vnt.; 

Įrengtos asfaltuotos 

aikštelės – 1 vnt. 

 

 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

992; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 23 894 

El. pašto adresas priimamasis@kalvarija.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 13. Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežių bei Trakiškių-

Kampinių kaimuose 

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 

Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, 

Tarprubežių k., Trakiškių k., Kampinių k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

162 360,00 129 888,00 - - 32 472,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vietos plėtros skatinimas 

Tarprubežių, Trakiškių, 

Kampinių k. 

Asfalto dangos 

Tarprubežių k. Alytaus 

g. įrengimas; 

Asfalto dangos 

Tarprubežių k. 

Mokyklos g. įrengimas; 

Asfalto dangos kelyje 

Trakiškiai-Kampiniai 

įrengimas. 

Įrengtos asfaltuotos 

gatvių/kelių atkarpos – 

3 vnt. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

355; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 23 894 

El. pašto adresas priimamasis@kalvarija.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 14. Viešosios infrastruktūros gerinimas Jusevičių kaime 

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 

Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, 

Jusevičių k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 Pareiškėjo lėšos 



Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

126 562,00 101 249,00 - - 25 313,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vietos plėtros skatinimas 

Jusevičių k. 

Šaligatvio Jusevičių k. 

Didžiojoje g. įrengimas;  

Asfalto dangos 

Jusevičių k. Mokyklos 

g. įrengimas 

Įrengta šaligatvių – 1 

vnt.; 

Išasfaltuota gatvių 

atkarpų – 1 vnt. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

440; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KALVARIJOS SAV. AKMENYNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Mokyklos g. 2, Akmenynų k., 

Akmenynų sen. 

Telefono (-ų) Nr. (8-343) 42 681       

El. pašto adresas akmenynupm@gmail.com 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 15. Viešosios infrastruktūros įrengimas Akmenynų kaime 

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 

Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Akmenynų seniūnija, 

Akmenynų k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

72 745,00 47 889,00 - - 24 856,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 



Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Vietos plėtros skatinimas 

Akmenynų kaime. 

Viešosios sporto 

infrastruktūros 

įrengimas;  

Apšvietimo įrengimas. 

Įrengta laisvalaikio ir 

poilsio zonų – 1 vnt.; 

Įrengta apšvietimo 

sistemų – 1 vnt. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

259; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90011 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 16. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastato modernizavimas 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Igliaukos seniūnija,  

Igliaukos miestelis, Jaunimo g. 6. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. lapkričio mėn. 2021 m. spalio mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

270 623,00 200 000,00 - - 70 623,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Projekto tikslas – 

modernizuoti Gimnazijos 

pastatą Igliaukoje, 

sukuriant saugesnę, 

kokybiškesnę ir 

patrauklesnę darbo ir 

gyvenamąją aplinką. 

Igliaukos Anzelmo 

Matučio gimnazijos 

pastato 

modernizavimas; 

Projekto 

administravimas 

Projektas yra skirtas 

Igliaukos Anzelmo 

Matučio gimnazijos 

gyvenvietės 

bendruomenei ir nėra 

komercinis, tačiau 

projektas generuoja 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 



didelę neišmatuojamą 

naudą. Projektu 

siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

dirbant ir mokantis 

Gimnazijoje, 

sumažinti išlaidas 

pastato išlaikymui, 

mažinti oro taršą, 

didinti pastato vertę. 

Taip pat siekiama 

didinti kaimo 

gyvenamosios vietovės 

patrauklumą, skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudarant 

tam palankias sąlygas. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta.  

Rezultatų pasiekimą 

užtikrins projekto 

eigoje numatytos 

vykdyti veiklos: 

sutapdinto stogo 

viršutinės 

hidroizoliacinės 

dangos keitimas su 

apšiltinimo sluoksnio 

įrengimu; senų lauko 

durų keitimas 

naujomis plastiko 

rėmais, pažeistų sienų 

vietų tinkavimas, 

glaistymas ir dažymas; 

lauko sienų (įskaitant 

angokraščius) 

šiltinimas; pamatų 

šiltinimas (atkasant 

gruntą); cokolio 

šiltinimas; nuogrindos 

remontas. 

Viena iš gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

miestelyje sudedamųjų 

dalių yra galimybių 

turiningai praleisti 

laisvalaikį buvimas. 

Tai įgyvendinti padės 

Gimnazijos pastato 

modernizavimas, 

pritaikymas 

gimnazijos ir Igliaukos 

bendruomenės 

poreikiams. 

850; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90062 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 



Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 17. Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymas 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Sasnavos seniūnija: 

Sasnavos miestelis, Žalioji gatvė, Mechanizatorių gatvė; Klevinių kaimas. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. rugsėjo mėn. 2021 m. rugpjūčio mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

269 885,00 200 000,00 - - 69 885,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Prisidėti prie socialinės 

įtraukties skatinimo, 

skurdo mažinimo ir 

ekonominės plėtros 

Sasnavos seniūnijoje, 

pagerinant Sasnavos 

miestelio ir seniūnijos 

kaimų viešąją 

infrastruktūrą, užtikrinant 

subalansuotą teritorinę 

plėtrą, kuriant prielaidas 

naujų darbo vietų kūrimui 

ir jų išlaikymui. 

Sasnavos seniūnijos 

viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas; 

Projekto bendrosios 

išlaidos 

Projektas yra skirtas 

Sasnavos miestelio, 

Klevinių kaimo ir kitų 

Sasnavos seniūnijos 

gyvenamųjų vietovių 

gyventojų realiems 

poreikiams ir 

lūkesčiams tenkinti. Jis 

nėra komercinis, tačiau 

generuoja didelę 

naudą. Viena iš 

pagrindinių gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

kaime sudedamųjų 

dalių yra galimybių 

turiningai praleisti 

laisvalaikį buvimas. 

Projektu būtent ir 

siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

gyventi ir dirbti 

Sasnavos seniūnijoje, 

didinti kaimo 

gyvenamosios vietovės 

patrauklumą, skatinti 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 3; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

561; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 



bendruomenines 

iniciatyvas, sudaryti 

prielaidas kultūros, 

sporto ir laisvalaikio 

veiklai, užimtumui 

skatinti ir vietos 

ekonomikai plėtoti. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta. 

Projektu bus sukurtos 

patrauklios viešosios 

erdvės, atnaujinta bei 

įrengta nauja 

infrastruktūra. Tai 

paskatins didesnį 

gyventojų judrumą, 

pagerins gyvenimo 

sąlygas, sudarys 

galimybę naudotis 

daugiau ir įvairesnių 

kultūros, sporto ir 

laisvalaikio užimtumo 

paslaugų. 

Sukurta geresnė 

infrastruktūra padidins 

Sasnavos seniūnijos 

gyvenviečių įvaizdį, 

taigi galima bus tikėtis 

didesnių lankytojų iš 

aplinkinių regionų 

srautų. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90062 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 18. Puskelnių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Sasnavos  seniūnija, 

Puskelnių kaimo Sodų, Draugystės ir Taikos gatvės 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2019 m. kovo mėn. 2021 m. vasario mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

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

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

Projektui 

numatomas skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 



viso 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 

245 452,00 196 361,00 - - 49 091,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Skatinti socialinę įtrauktį, 

skurdo mažinimą ir 

ekonominę plėtrą 

Puskelnių kaime, 

rekonstruojant kaimo 

viešojo susisiekimo 

komunikacijas 

Puskelnių kaimo Taikos, 

Draugystės gatvių ir 

Sodų gatvės atkarpos 

tarp Draugystės ir 

Šešupės gatvių 

sutvarkymas ir 

išasfaltavimas; 

Projekto bendrosios 

išlaidos 

Projektas yra skirtas 

Puskelnių kaimo ir 

kitų Sasnavos 

seniūnijos gyvenamųjų 

vietovių gyventojų 

realiems poreikiams ir 

lūkesčiams tenkinti. Jis 

nėra komercinis, tačiau 

generuoja didelę 

naudą. Viena iš 

pagrindinių gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

kaime sudedamųjų 

dalių yra patogios ir 

kokybiškos viešosios 

infrastruktūros 

buvimas. Projektu 

būtent ir siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

gyventi ir dirbti 

Puskelnių kaime, 

didinti kaimo 

gyvenamosios vietovės 

patrauklumą, skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudaryti 

prielaidas gyventojų 

užimtumui skatinti. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta. 

Projektu bus sukurtos 

sąlygos gyventojų 

sveikatos būklei 

gerinti, aplinkos taršai 

mažinti, eismo 

saugumui didinti. Tai 

pagerins gyvenimo 

sąlygas, sudarys 

galimybes užimtumui 

didinti ir ekonominei 

veiklai skatinti. 

Sukurta geresnė 

infrastruktūra padidins 

Sasnavos seniūnijos 

gyvenviečių įvaizdį, 

taigi galima bus tikėtis 

didesnių lankytojų iš 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 3; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

824; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 



aplinkinių regionų 

srautų. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 342) 60 062 

El. pašto adresas savivaldybe@vilkaviskis.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 19. Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas 

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 

Marijampolės apskritis / Vilkaviškio rajono savivaldybė / Pilviškių 

seniūnija/ Ramoniškių kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2018 m. rugsėjo mėn. 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

118 191,00 94 552,00 - - 23 639,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Atnaujinti Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

Ramoniškių kaimo, viešąją 

susisiekimo infrastruktūrą, 

taip prisidedant prie 

gyvenamosios vietovės 

ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės plėtros ir 

pagerinant gyventojų 

gyvenimo kokybę kaime. 

Gatvės kapitalinio 

remonto darbai; 

Viešinimas 

Projekto įgyvendinimo 

metu sutvarkyta 

Alksnyno gatvė, 

Ramoniškių kaime. 

Bendras tvarkomas 

gatvės ilgis sudaro 

apie 0,936 km. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

250; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 342) 60 062 

El. pašto adresas savivaldybe@vilkaviskis.lt 

Registravimo kodas   



(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

3. Projekto pavadinimas 20. Žalumynų, Aguonų, Lauko gatvių Didžiųjų Šelvių kaime 

sutvarkymas 

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 

Marijampolės apskritis / Vilkaviškio rajono savivaldybė / Šeimenos 

seniūnija/ Didžiųjų Šelvių kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. sausio mėn. 2018 m. gruodžio mėn. 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

200 584,00 127 600,00 - - 72 984,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Atnaujinti Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

Didžiųjų Šelvių kaimo, 

viešąją susisiekimo 

infrastruktūrą, taip 

prisidedant prie 

gyvenamosios vietovės 

ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės plėtros ir 

pagerinant gyventojų 

gyvenimo kokybę kaime. 

Gatvių kapitalinio 

remonto darbai; 

Viešinimas 

Projekto įgyvendinimo 

metu sutvarkytos 

Žalumynų, Aguonų, 

Lauko gatvės, 

Didžiųjų Šelvių kaime. 

Bendras tvarkomas 

gatvių ilgis sudaro apie 

1,195 km. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 3; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

210; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 342) 60 062 

El. pašto adresas savivaldybe@vilkaviskis.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 21. Gatvių sutvarkymo darbai Bajorų, Keturkaimio, Gudkaimio 

kaimuose 

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 

Marijampolės apskritis / Vilkaviškio rajono savivaldybė / Kybartų 

seniūnija/ Bajorų kaimas / Gudkaimio kaimas / Keturkaimio kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2018 m. rugsėjo mėn. 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

267 555,00 116 257,00 - - 151 298,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Atnaujinti Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

Bajorų, Keturkaimio, 

Gudkaimio kaimų viešąją 

susisiekimo infrastruktūrą, 

taip prisidedant prie 

gyvenamųjų vietovių 

ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės plėtros ir 

pagerinant gyventojų 

gyvenimo kokybę 

kaimuose. 

Gatvių kapitalinio 

remonto darbai; 

Viešinimas 

Projekto įgyvendinimo 

metu sutvarkytos 

Lauko gatvė, Bajorų 

kaime, Ajerų ir 

Ūkininkų gatvės, 

Keturkaimio kaime, 

Mažosios gatvė, 

Gudkaimio kaime. 

Bendras tvarkomas 

gatvių ilgis sudaro apie 

1,194 km. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 4; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

530; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 342) 60 062 

El. pašto adresas savivaldybe@vilkaviskis.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 22. Gatvių sutvarkymo darbai Vilkupių, Lauckaimio, Švitrūnų 

kaimuose 

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 

Marijampolės apskritis / Vilkaviškio rajono savivaldybė / Kybartų 

seniūnija/ Vilkupių kaimas/ Lauckaimio kaimas/ Virbalio seniūnija/ 

Švitrūnų kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. sausio mėn. 2018 m. gruodžio mėn. 12 mėn. 



7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

165 664,00 132 531,00 - - 33 133,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Atnaujinti Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

Vilkupių, Lauckaimio, 

Švitrūnų kaimų viešąją 

susisiekimo infrastruktūrą, 

taip prisidedant prie 

gyvenamųjų vietovių 

ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės plėtros ir 

pagerinant gyventojų 

gyvenimo kokybę 

kaimuose. 

Gatvių kapitalinio 

remonto darbai; 

Viešinimas 

Projekto įgyvendinimo 

metu sutvarkytos 

Beržų gatvės Vilkupių 

ir Lauckaimio 

kaimuose bei kelio 

atkarpa einanti per 

Švitrūnų gyvenvietę. 

Bendras tvarkomas 

gatvių ir kelio ilgis 

sudaro apie 1,014 km. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 3; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

344; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis 

Telefono (-ų) Nr. (8 342) 60 062 

El. pašto adresas savivaldybe@vilkaviskis.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 23. Viešosios infrastruktūros tvarkymas Gražiškių miestelyje 

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 

Marijampolės apskritis / Vilkaviškio rajono savivaldybė / Gražiškių 

seniūnija/ Gražiškių miestelis 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2018 m. rugsėjo mėn. 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

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

Numatoma 

projekto 

Projektui 

numatomas skirti 
Kiti projekto finansavimo šaltiniai 



vertė iš 

viso 

finansavimas 

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 

25 885,00 20 708,00 - - 5 177,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Atnaujinti Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

Gražiškių miestelio, viešąją 

susisiekimo infrastruktūrą, 

taip prisidedant prie 

gyvenamosios vietovės 

ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės plėtros ir 

pagerinant gyventojų 

gyvenimo kokybę kaime. 

Privažiuojamo kelio 

įrengimo darbai; 

Viešinimas 

Projekto įgyvendinimo 

metu įrengiamas 

privažiuojamasis 

kelias prie 

visuomeninės 

paskirties objekto t.y. 

stadiono, esančio 

Gražiškių mstl., šalia 

Sūduvos gatvės. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

349; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, LT-

68443, Kazlų Rūdos sav. 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 95276 

El. pašto adresas priimamasis@kazluruda.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 24. Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Jankų, Višakio 

Rūdos kaimuose ir Jūrės miestelyje 

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 

Marijampolės apskr., Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen. Višakio Rūdos k. 

ir Jūrės mstl., Jankų sen. Jankų k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. rugsėjo mėn. 27 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 Pareiškėjo lėšos 



Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

232 126,00 185 700,00 - - 46 426,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Projekto tikslas - prisidėti 

prie vietos plėtros Jankų, 

Višakio Rūdos kaimuose ir 

Jūrės miestelyje skatinimo. 

Šaligatvio ir  Mokyklos 

g. atkarpos įrengimas 

Jankų km.; Šaligatvio  

Šaltinėlio g. atkarpoje 

įrengimas Višakio 

Rūdos km.; šaligatvio 

Stoties gatvėje bei 

pėsčiųjų takų (2 vnt.) 

įrengimas Jūrės mstl. 

Įrengta 

šaligatvių/pėsčiųjų 

takų – 5 vnt., įrengta 

gatvių atkarpų – 1 vnt. 

 

 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

949; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, LT-

68443, Kazlų Rūdos sav. 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 95276 

El. pašto adresas priimamasis@kazluruda.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 25. Vandentiekio tinklų plėtra Didžiųjų Zariškių ir Tabariškių 

kaimuose 

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 

Marijampolės apskr., Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Didžiųjų Zariškių 

k., Plutiškių sen., Tabariškių k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. spalio mėn. 28 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

239 662,00 191 729,00 - - 47 933,00 - - 



9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie vietos plėtros Didžiųjų 

Zariškių ir Tabariškių 

kaimuose skatinimo. 

Geriamojo vandens 

tiekimo sistemų 

įrengimas Didžiųjų 

Zariškių ir Tabariškių 

kaimuose 

Įrengta geriamojo 

vandens tiekimo 

sistemų – 2 vnt. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

187; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 345) 60750 

El. pašto adresas savivaldybe@sakiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 26. Kriūkų atnaujinimas ir plėtra 

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 

Joginiškių km. Kriūkų seniūnija, Šakių rajonas, Marijampolės apskritis 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2020 m. rugpjūčio mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

186 354,00 149 083,00 - - 37 271,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Pagerinti Joginiškių km. 

gyventojų gyvenimo 

kokybę ir padidinti 

aplinkos patrauklumą, 

išsaugant ir kultūrinių 

veiklų organizavimui 

Kultūrinių erdvių 

Sviatošino dvare 

įrengimas 

Įgyvendinus pasirinktą 

alternatyvą bus įkurtas 

195 kv.m. Sviatošino 

dvaro kultūrinės 

erdvės, skirtos 

edukacinių, kultūrinių, 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

mailto:sakiai.sav@is.lt


pritaikant Kriūkų krašto 

kultūros paveldo objektą 

Sviatošino dvarą, turintį 

kultūrinę ir architektūrinę 

reikšmę. 

pažintinių, sporto, 

turizmo, jaunimo ir 

vyresnio amžiaus 

žmonių užimtumo ir 

kitų renginių ir 

edukacinių veiklų 

vykdymui.  

Įgyvendinus projektą 

bus padidintas 

gyvenamųjų vietovių 

patrauklumas, 

patenkinti tikslinių 

grupių poreikiai 

saugumui, 

socializacijai, 

bendrystei. 

Savivaldybė pagerins 

teikiamų viešųjų 

paslaugų kokybę. 

Naudos gavėjų 

skaičius 348 

Joginiškių km. 

gyventojai. Taip pat 

projekto rezultatais 

naudosis aplinkinių 

kaimų gyventojai, 

svečiai. 

infrastruktūra, skaičius – 

348; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 8. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

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

pašto indeksas, vietovė) 

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 345) 60750 

El. pašto adresas savivaldybe@sakiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 27. Sudargo atnaujinimas ir plėtra 

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 

Marijampolės apskritis, Šakių rajono savivaldybė, Sudargų seniūnija, 

Sudargo kaimas 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. rugsėjo mėn. 2020 m. rugsėjo mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 Pareiškėjo lėšos 

mailto:sakiai.sav@is.lt
https://lt.wikipedia.org/wiki/Barzd%C5%B3_seni%C5%ABnija


Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

126 458,00 100 161,00 - - 26 297,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Pagerinti Sudargo 

gyventojų gyvenimo 

kokybę ir padidinti 

aplinkos patrauklumą 

atnaujinant  mažos 

apimties infrastruktūrą. 

Bendruomenės 

poreikiams norimo 

pritaikyti pastato 

kapitalinis remontas, 

sporto infrastruktūros 

sukūrimas 

Įgyvendinus pasirinktą 

alternatyvą bus 

pasiekti šie rezultatai: 

kapitališkai 

suremontuota ir 

bendruomenės 

edukaciniams 

kultūriniams 

poreikiams pritaikyta 

patalpa esanti Sudargo 

k. Kalno g. 1. Pastate 

taip pat bus įrengiama 

atsinaujinančius 

energijos išteklius 

naudojanti katilinė. 

Naujai įrengiama 

patalpa  užims - 115 

kv. metrų, Katilinė 20 

kv. m. 

Taip pat bus įrengti 

lauko treniruokliai, 

kurie užims apie 30 

arų ploto, kuriame 

įrengiami 4 vnt. lauko 

treniruoklių. 

Įgyvendinus projektą 

bus padidintas 

gyvenamųjų vietovių 

patrauklumas, sukurta 

palankesnė 

investicijoms aplinka, 

patenkinti tikslinių 

grupių poreikiai 

saugumui, 

socializacijai, 

bendrystei. 

Savivaldybė pagerins 

teikiamų viešųjų 

paslaugų kokybę. 

Naudos gavėjų 

skaičius 35 miestelio 

gyventojai. Taip pat 

projekto rezultatais 

galės naudotis 

aplinkinių kaimų 

gyventojai, svečiai 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

35; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 8. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 



Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90062 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 28. Viešosios erdvės su infrastruktūra ir pėsčiųjų tako įrengimas 

Želsvos kaime 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Liudvinavo seniūnija, 

Želsvos kaimas, Žaltyčio g. 13 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. gruodžio mėn. 2020 m. lapkričio mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

172 253,00 137 802,00 - - 34 451,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Sukurti kokybiškesnę, 

saugesnę ir patrauklesnę 

gyvenamąją aplinką 

Želsvos kaimo 

bendruomenei. 

Bus išspręsta viešosios 

erdvės prie mokyklos 

sukūrimo, įrengiant 

apšvietimą, pėsčiųjų takus, 

fontaną ir kt. elementus 

problema, užtikrintas 

gyventojų saugumas, 

kokybiškesnis gyvenimas 

ir kaimo patrauklumas. 

 

Viešosios erdvės su  

infrastruktūra ir pėsčiųjų 

tako įrengimas Žaltyčio 

gatvėje; 

Projekto bendrosios 

išlaidos 

Projektas yra skirtas 

Želsvos kaimo 

bendruomenei ir nėra 

komercinis, tačiau 

projektas generuoja 

didelę neišmatuojamą 

naudą. Projektu 

siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

gyventi ir dirbti 

gyvenvietėje, didinti 

kaimo gyvenamosios 

vietovės patrauklumą, 

skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudarant 

tam palankias sąlygas. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta.  

Projektu bus sukurta 

patraukli viešoji erdvė 

su įrengta ir pritaikyta 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1 viešosios 

erdvės (0,7 ha plotas) su 

infrastruktūra sutvarkymas; 

1 gatvės (Žaltyčio)  

pėsčiųjų takų įrengimas; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

561; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 



infrastruktūra ir tai 

paskatins didesnį 

gyventojų judrumą, 

pagerins gyvenimo 

sąlygas, saugumą. 

Sukurta geresnė 

infrastruktūra padidins 

gyvenvietės įvaizdį, 

taigi galima bus tikėtis 

didesnių lankytojų iš 

aplinkinių regionų 

srautų. 

Viena iš gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

kaime sudedamųjų 

dalių yra galimybių 

turiningai praleisti 

laisvalaikį buvimas. 

Tai užtikrinti būtina 

komfortabili 

laisvalaikio aplinka, 

atitinkanti šiuolaikinio 

žmogaus poreikius. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90062 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 29. Pėsčiųjų takų įrengimas Meškučių kaime 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Meškučių k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. birželio mėn. 2020 m. gegužės mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 



142 089,00 113 671,00 - - 28 418,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos rodikliai 

Prisidėti prie pėsčiųjų 

infrastruktūros plėtros 

Meškučių k., sukuriant 

saugesnę, kokybiškesnę ir 

patrauklesnę gyvenamąją 

aplinką. Įgyvendinus 

projektą, bus įrengti 

pėsčiųjų takai Meškučių k. 

Vytauto ir Žiedo gatvėse, 

bus sukurta saugesnė, 

kokybiškesnė ir 

patrauklesnė gyvenamoji 

aplinka. 

Pėsčiųjų takų įrengimas 

Meškučių k. 

Projektas yra skirtas 

Meškučių k. 

gyventojams ir 

svečiams. Pagrindinis 

projekto rezultatas – 

įrengta pėsčiųjų 

infrastruktūra 

Meškučių k. ir sukurta 

saugesnė, 

kokybiškesnė ir 

patrauklesnė 

gyvenamoji aplinka. 

Projektas generuoja 

didelę neišmatuojamą 

naudą. Projektu 

siekiama kurti 

patrauklią gyvenamąją 

aplinką Meškučių k., 

didinti kaimo 

gyvenamosios vietovės 

patrauklumą, skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudarant 

tam palankias sąlygas. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta.  

Projekto įgyvendinimo 

metu bus įrengti 

pėsčiųjų takai 

Meškučių k. Vytauto ir 

Žiedo g. (vienoje kelio 

pusėje), kas prisidės 

prie didesnio 

gyventojų judrumo, 

turiningo laisvalaikio 

praleidimo. Įrengta 

pėsčiųjų infrastruktūra 

pagerins susisiekimo 

pėsčiomis sąlygas, tuo 

pačių pagerins ir 

kaimo gyventojų 

gyvenimo kokybę ir 

aplinką. 

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos 

apimties infrastruktūrą, 

skaičius – 1; 

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

461; 

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų 

skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90011 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 30. Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Igliaukos seniūnija,  

Igliaukos miestelis, Taikos ir Šilelio gatvės; aikštelė tarp Mokyklos ir 

Jaunimo gatvių. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2019 m. rugsėjo mėn. 2022 m. rugpjūčio mėn. 36 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

2019 m. balandžio 15 d. 

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 

234 312,00 187 449,00 - - 46 863,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Prisidės prie ES kaimo 

plėtros politikos prioriteto, 

tikslinės srities 

įgyvendinimo, horizontaliojo 

tikslo, skatins gyventojų 

socialinę įtrauktį, užtikrins 

subalansuotą ekonomikos ir 

bendruomenių plėtrą. Bus 

užtikrintas tikslų 

įgyvendinimas, sukurta 

saugesnė, kokybiškesnė 

gyvenamoji aplinka. 

Pėsčiųjų takų įrengimas; 

Aktyvaus poilsio 

aikštelės įrengimas; 

Projekto 

administravimas 

Projektas yra skirtas 

Igliaukos gyvenvietės 

bendruomenei ir nėra 

komercinis, tačiau 

projektas generuoja 

didelę neišmatuojamą 

naudą. Projektu 

siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

gyventi ir dirbti 

gyvenvietėje, didinti 

kaimo gyvenamosios 

vietovės patrauklumą, 

skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudarant 

tam palankias sąlygas. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta.  

Projektu bus 

pirmiausia sutvarkytas 

pėsčiųjų takas, įrengta 

aktyvaus poilsio 

aikštelė, kas prisidės 

prie didesnio 

gyventojų judrumo, 

pagerės susisiekimo 

sąlygos. Geresnė 

susisiekimo 

infrastruktūra pagerins 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

2 (dviejose) gatvėse 

įrengiami pėsčiųjų takai;  

1 (viena) aktyvaus poilsio 

aikštelė; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

850; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 



gyvenvietės įvaizdį, 

taigi galima bus tikėtis 

didesnių lankytojų iš 

aplinkinių regionų 

srautų. 

Viena iš gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

miestelyje sudedamųjų 

dalių yra galimybių 

turiningai praleisti 

laisvalaikį buvimas. 

Tai užtikrinti būtina 

komfortabili 

laisvalaikio aplinka, 

atitinkanti šiuolaikinio 

žmogaus poreikius. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KALVARIJOS SAV. LIUBAVO JUOZO MONTVILOS PAGRINDINĖ 

MOKYKLA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Liubavo k., LT-69293 Kalvarija 

Telefono (-ų) Nr. (8-343) 42 723 

El. pašto adresas liubavopm@erdves.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 31. Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo kaime 

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 

Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Liubavo seniūnija, Liubavo 

k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

62 205,37 49 764,29 - - 12 441,08 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Vietos plėtros skatinimas 

Liubavo kaime 

Pastato kapitalinis 

remontas ir pritaikymas 

Bendruomenės 

poreikiams pritaikytas 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 



bendruomenės 

poreikiams 

visuomeninės 

paskirties pastatas – 1 

objektas. 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

242; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Suvalkų g. 101, LT-69211 Kalvarija 

Telefono (-ų) Nr. (8-343) 21 502 

El. pašto adresas kalvarijoskc@gmail.com 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 32. Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas Brukų kaime 

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 

Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Brukų 

k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

75 250,53 60 200,42 - - 15 050,11 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Vietos plėtros skatinimas 

Brukų kaime 

Pastato kapitalinis 

remontas ir pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Bendruomenės 

poreikiams pritaikytas 

visuomeninės 

paskirties pastatas – 1 

objektas. 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 



paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

227; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

Iš viso Marijampolės regiono pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma 

Iš viso pateikta Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų  32 

Bendra Marijampolės regiono pateiktų projektinių pasiūlymų prašoma 

paramos suma 

3.888.248,71 

Iš viso Marijampolės regionui skirtas lėšų limitas pagal Paramos lėšų 

limitų regionams skaičiavimo metodiką 

3.892.238,00 

 

 

__________________  
  

  



PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2017 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-11 

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2019 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-29 

redakcija)  

 

 
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

MARIJAMPOLĖS REGIONO REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

        (regiono pavadinimas)  

 

 
PATVIRTINTA MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  2017-04-13 D. SPRENDIMU NR. 

51/8S-11 

(MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2019 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. 51/8S-29 

REDAKCIJA)  

 (data )  

 

Nr. I. Projektai  

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

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

(bet ne mažiau kaip mažiausią privalomą balų skaičių) 

1.  Rekreacinių zonų prie vandens telkinių įrengimas Jūrės ir Katinų kaimuose 

2016-09-30, Nr. 51PP8-100; 2017-01-12, Nr. 51PP8-13. 

2.  Viešųjų poilsio, sporto, laisvalaikio paskirties inžinerinių statinių įrengimas ir sutvarkymas Būdos, 

Bagotosios, Bebruliškės ir Subačiškės kaimuose 

2016-09-30, Nr. 51PP8-99; 2016-12-09, Nr. 51PP8-168; 2017-01-12, Nr. 51PP8-12. 

3.  Rekreacinių zonų prie vandens telkinių įrengimas Ąžuolų Būdos, Gudelių ir Plutiškių kaimuose 

2016-09-30, Nr. 51PP8-96; 2017-01-12, Nr. 51PP8-11. 

4.  Poilsio zonos įrengimas prie Ivoniškio ežero Gudelių seniūnijoje 

2016-09-30, Nr. 51PP8-121; 2016-12-09, Nr. 51PP8-172; 2017-01-12, Nr. 51PP8-25. 

5.  Pėsčiųjų infrastruktūros plėtra Skaisčiūnų kaime 

2016-09-30, Nr. 51PP8-116; 2016-12-09, Nr. 51PP8-178; 2017-01-12, Nr. 51PP8-31. 

6.  Liudvinavo miestelio pėsčiųjų takų įrengimas 

2016-09-30, Nr. 51PP8-118; 2016-12-09, Nr. 51PP8-175; 2017-01-12, Nr. 51PP8-28. 

7.  Kelio ruožo Rudžiai – Pakusinė Alyvų g. rekonstravimas Šunskų seniūnijoje 

2016-09-30, Nr. 51PP8-113; 2016-12-09, Nr. 51PP8-181; 2017-01-12, Nr. 51PP8-34. 

8.  Šunskų miestelio apšvietimo ir pėsčiųjų takų rekonstravimas 

2016-09-30, Nr. 51PP8-112; 2016-12-09, Nr. 51PP8-182; 2017-01-12, Nr. 51PP8-35. 

9.  Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Orijos kaime 

2016-09-29, Nr. 51PP8-87; 2016-12-12, Nr. 51PP8-185; 2017-01-12, Nr. 51PP8-2. 

II. Informacija apie projektus  

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

eiliškumą) 
1.  Pareiškėjo pavadinimas KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, LT-

68443, Kazlų Rūdos sav. 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 95276 

El. pašto adresas priimamasis@kazluruda.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

 



asmens pažymėjimą) 

3. Projekto pavadinimas 1. Rekreacinių zonų prie vandens telkinių įrengimas Jūrės ir Katinų 

kaimuose 

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 

Marijampolės apskr., Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen. Jūrės k., Jankų 

sen. Katinų k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. rugsėjo mėn. 27 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

80 000,00 64 000,00 - - 16 000,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie vietos plėtros Jūrės, 

Katinų kaimuose skatinimo. 

Rekreacinių teritorijų 

sutvarkymas Jūrės, 

Katinų kaimuose 

Sutvarkyta rekreacinių 

teritorijų – 2 vnt. 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

526; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, LT-

68443, Kazlų Rūdos sav. 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 95276 

El. pašto adresas priimamasis@kazluruda.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 2. Viešųjų poilsio, sporto, laisvalaikio paskirties inžinerinių statinių 

įrengimas ir sutvarkymas Būdos, Bagotosios, Bebruliškės ir Subačiškės 

kaimuose 



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 

Marijampolės apskr., Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos sen. Bagotosios k., 

Bebruliškės k., Plutiškių sen. Subačiškės k., Jankų sen. Būdos k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

120 010,00 96 008,00 - - 24 002,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie vietos plėtros Būdos, 

Bagotosios, Bebruliškės ir 

Subačiškės kaimuose 

skatinimo 

Viešosios sporto, 

laisvalaikio ir poilsio 

infrastruktūros 

įrengimas 

Įrengta laisvalaikio ir 

poilsio zonų – 3 vnt.; 

Įrengta apšvietimo 

sistemų – 1 vnt. 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

993; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, LT-

68443, Kazlų Rūdos sav. 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 95276 

El. pašto adresas priimamasis@kazluruda.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 3. Rekreacinių zonų prie vandens telkinių įrengimas Ąžuolų Būdos, 

Gudelių ir Plutiškių kaimuose 

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 Marijampolės apskr., Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen. Ąžuolų Būdos k., 



vietovė Gudelių k., Plutiškių sen. Plutiškių k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. liepos mėn. 2019 m. rugsėjo mėn. 27 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

179 999,60 143 999,68 - - 35 999,92 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie vietos plėtros Ąžuolų 

Būdos, Gudelių ir Plutiškių 

kaimuose skatinimo. 

Rekreacinių teritorijų 

sutvarkymas Ąžuolų 

Būdos, Gudelių ir 

Plutiškių kaimuose 

Sutvarkyta rekreacinių 

teritorijų – 3 vnt. 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

846; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90062 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 4. Poilsio zonos įrengimas prie Ivoniškio ežero Gudelių seniūnijoje 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Gudelių seniūnija: 

Gudelių miestelis, Ivoniškio gatvė; Gudelių kaimas. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2019 m. vasario mėn. 2021 m. sausio mėn. 24 mėn. 



7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

170 143,34 136 114,67 - - 34 028,67 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Panaudojant natūralius 

gamtinius išteklius ir 

įrengiant poilsio bei 

rekreacijos zoną, skatinti 

socialinę įtrauktį, skurdo 

mažinimą ir ekonominę 

plėtrą Gudelių miestelio ir 

seniūnijos kaimuose, 

užtikrinti subalansuotą 

teritorinę kaimo ekonomikos 

ir bendruomenių plėtrą, 

gerinti aplinkos apsaugą. 

Poilsio, sporto  ir 

rekreacinės paskirties 

zonos įrengimas 

Ivoniškio ežero 

pakrantėje; 

Projekto bendrosios 

išlaidos 

Projektas yra skirtas 

Gudelių miestelio, 

Gudelių kaimo ir kitų 

Gudelių seniūnijos 

gyvenamųjų vietovių 

gyventojų realiems 

poreikiams ir 

lūkesčiams tenkinti. Jis 

nėra komercinis, tačiau 

generuoja didelę 

naudą. Viena iš 

pagrindinių gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

kaime sudedamųjų 

dalių yra galimybių 

turiningai praleisti 

laisvalaikį, užsiimti 

sportu buvimas. 

Projektu būtent ir 

siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

gyventi ir dirbti 

Gudelių seniūnijoje, 

didinti kaimo 

gyvenamosios vietovės 

patrauklumą, skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudaryti 

prielaidas gyventojų 

sporto ir laisvalaikio 

veiklai, užimtumui 

skatinti. Įgyvendinus 

projektą, tai bus 

pasiekta. 

Projektu bus sukurtos 

sąlygos naudotis 

natūraliais gamtiniais 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

384; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 



ištekliais gyventojų 

poilsio ir rekreacijos 

poreikiams tenkinti. 

Tai pagerins gyvenimo 

sąlygas, sudarys 

galimybę naudotis 

daugiau ir įvairesnių 

sporto ir laisvalaikio 

užimtumo formų. 

Sukurta geresnė 

infrastruktūra padidins 

Gudelių seniūnijos 

gyvenviečių įvaizdį, 

taigi galima bus tikėtis 

didesnių lankytojų iš 

aplinkinių regionų 

srautų. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90062 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 5. Pėsčiųjų infrastruktūros plėtra Skaisčiūnų kaime 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Skaisčiūnų 

k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. birželio mėn. 2020 m. gegužės mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

210 312,07 168 249,66 - - 42 062,41 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Prisidėti prie pėsčiųjų 

infrastruktūros plėtros 

Skaisčiūnų k. 

Skaisčiūnų g. 

Projektas yra skirtas 

Skaisčiūnų kaimo 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 



Skaisčiūnų k., sukuriant 

saugesnę, kokybiškesnę ir 

patrauklesnę gyvenamąją 

aplinką. Bus įrengta pėsčiųjų 

infrastruktūra Skaisčiūnų k. 

Skaisčiūnų g. atkarpoje nuo 

Tarpučių iki Mikalinės g., 

sukurta saugesnė, 

kokybiškesnė ir patrauklesnė 

gyv. aplinka. 

rekonstravimas, 

įrengiant šaligatvį 

atkarpoje nuo Tarpučių 

g. iki Mikalinės g. 

gyventojams ir 

svečiams. Pagrindinis 

Projekto rezultatas – 

įrengta pėsčiųjų 

infrastruktūra 

(šaligatvis) Skaisčiūnų 

k. Skaisčiūnų g. 

atkarpoje nuo 

Tarpučių g. iki 

Mikalinės g. (vienoje 

kelio pusėje) ir sukurta 

saugesnė, 

kokybiškesnė ir 

patrauklesnė 

gyvenamoji aplinka.  

Projektas generuoja 

didelę neišmatuojamą 

naudą. Projektu 

siekiama kurti 

patrauklią gyvenamąją 

aplinką, didinti kaimo 

gyvenamosios vietovės 

patrauklumą, skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudarant 

tam palankias sąlygas. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta.  

Projektu bus įrengtas 

šaligatvis Skaisčiūnų 

k. Skaičiūnų g. 

atkarpoje nuo 

Tarpučių g. iki 

Mikalinės g. (vienoje 

kelio pusėje), būtent 

tai prisidės prie 

didesnio gyventojų 

judrumo, pagerės 

susisiekimo pėsčiomis 

sąlygos. Geresnė ir 

saugesnė susisiekimo 

infrastruktūra pagerins 

gyvenvietės estetinį 

vaizdą. 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

376; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90062 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 6. Liudvinavo miestelio pėsčiųjų takų įrengimas 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Liudvinavo seniūnija, 

Liudvinavo miestelis, Liepų ir Vytauto gatvės 



6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. vasario mėn. 2020 m. liepos mėn. 30 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

214 065,66 171 252,52 - - 42 813,14 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Sukurti kokybiškesnę, 

saugesnę ir patrauklesnę 

gyvenamąją aplinką 

Liudvinavo miestelio 

bendruomenei. 

Bus išspręsta pėsčiųjų takų 

įrengimo problema, 

užtikrintas gyventojų eismo 

saugumas, kokybiškesnis 

gyvenimas ir kaimo 

patrauklumas. 

Pėsčiųjų takų Liepų 

gatvėje ir Vytauto 

gatvės atkarpoje  

įrengimas; 

Projekto bendrosios 

išlaidos 

Projektas yra skirtas 

Liudvinavo miestelio 

bendruomenei ir nėra 

komercinis, tačiau 

projektas generuoja 

didelę neišmatuojamą 

naudą. Projektu 

siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

gyventi ir dirbti 

gyvenvietėje, didinti 

kaimo gyvenamosios 

vietovės patrauklumą, 

skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudarant 

tam palankias sąlygas. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta.  

Projektu bus sukurta 

patraukli pėsčiųjų 

infrastruktūra ir tai 

paskatins didesnį 

gyventojų judrumą, 

pagerins gyvenimo 

sąlygas, eismo 

saugumą. Sukurta 

geresnė infrastruktūra 

padidins gyvenvietės 

įvaizdį, taigi galima 

bus tikėtis didesnių 

lankytojų iš aplinkinių 

regionų srautų. 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

2 (dvejose) gatvėse 

įrengiami pėsčiųjų takai; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

966; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 



Viena iš gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

kaime sudedamųjų 

dalių yra galimybių 

turiningai praleisti 

laisvalaikį buvimas. 

Tai užtikrinti būtina 

komfortabili išvystyta 

pėsčiųjų infrastruktūra, 

atitinkanti šiuolaikinio 

žmogaus poreikius. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90011 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 7. Kelio ruožo Rudžiai – Pakusinė Alyvų g. rekonstravimas Šunskų 

seniūnijoje 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Šunskų seniūnija, kelio 

Rudžiai – Pakusinė Alyvų g. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. vasario mėn. 2020 m. spalio mėn. 32 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

228 278,84 182 623,07 - - 45 655,77 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Skatinti soc. įtrauktį, skurdo 

mažinimą ir ekon. plėtrą 

kaimo vietose, pagerinti 

bendruomeninę infr-ą bei 

sukurti saugesnę ir kokyb. 

gyv. aplinką Šunskų mstl. 

bendruomenei. 

Projekto techninio 

projekto rengimas; 

Projekto ekspertizės 

atlikimas; 

Statybos techninė 

priežiūra; 

Kelio Rudžiai – 

Projektas yra skirtas 

Šunskų seniūnijos 

bendruomenei ir nėra 

komercinis, tačiau 

projektas generuoja 

didelę neišmatuojamą 

naudą. Projektu 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1 gatvės (Alyvų) 

rekonstravimas; 

Gyventojų, kurie 



Bus išspręsta Alyvų gatvės 

bei Šunskų seniūnijos 

gyventojų problema. Tai 

užtikrins gyventojų eismo 

saugumą, kelio patrauklumą. 

Pakusinė Alyvų g. 

rekonstravimo darbai; 

Viso projekto 

įgyvendinimo metu bus 

vykdomas projekto 

administravimas 

siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

gyventi ir dirbti 

gyvenvietėje, didinti 

kaimo gyvenamosios 

vietovės patrauklumą, 

skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudarant 

tam palankias sąlygas. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta.  

Projektu bus 

rekonstruota kelio 

Rudžiai – Pakusinė 

Alyvų gatvė, kas 

prisidės prie didesnio 

gyventojų judrumo, 

pagerės susisiekimo 

sąlygos. Geresnė 

susisiekimo 

infrastruktūra pagerins 

miestelio įvaizdį, taigi 

galima bus tikėtis 

didesnių lankytojų iš 

aplinkinių regionų 

srautų. 

Viena iš gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

miestelyje, kaimuose ir 

gyvenvietėse 

sudedamųjų dalių yra 

galimybių turiningai 

praleisti laisvalaikį 

buvimas. Tai užtikrinti 

būtina komfortabili 

laisvalaikio aplinka, 

atitinkanti šiuolaikinio 

žmogaus poreikius. 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

547; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 

LT-68307, Marijampolė 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 90011 

El. pašto adresas administracija@marijampole.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 8. Šunskų miestelio apšvietimo ir pėsčiųjų takų rekonstravimas 

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 

Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Šunskų seniūnija, 

Šunskų miestelis 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2018 m. vasario mėn. 2020 m. spalio mėn. 32 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti  



projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

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 

259 819,55 200 000,00 - - 59 819,55 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Skatinti soc. įtrauktį, skurdo 

mažinimą ir ekon. plėtrą 

kaimo vietose, pagerinti infr-

ą bei sukurti saugesnę ir 

kokyb. gyv. aplinką Šunskų 

mstl. Bus išspręsta Varpo, 

Miško, Sūduvos g.ir gatvės 

link parko apšv. ir Sūduvos 

g. pėsčiųjų takų prob. Tai 

užtikrins gyv. eismo 

saugumą, mstl. patrauklumą. 

Projekto techninio 

projekto rengimas; 

Projekto ekspertizės 

atlikimas; 

Statybos techninė 

priežiūra; 

Apšvietimo 

rekonstravimas Varpo, 

Miško, Sūduvos gatvėse 

ir gatvėje link parko; 

Apšvietimo valdymo 

spintų (dėžių) 

montavimas; 

Pėsčiųjų takų 

rekonstravimas Sūduvos 

gatvėje; 

Viso projekto 

įgyvendinimo metu bus 

vykdomas projekto 

administravimas 

Projektas yra skirtas 

Šunskų miestelio 

bendruomenei ir nėra 

komercinis, tačiau 

projektas generuoja 

didelę neišmatuojamą 

naudą. Projektu 

siekiama kurti 

patrauklią aplinką 

gyventi ir dirbti 

gyvenvietėje, didinti 

kaimo gyvenamosios 

vietovės patrauklumą, 

skatinti 

bendruomenines 

iniciatyvas, sudarant 

tam palankias sąlygas. 

Įgyvendinus projektą, 

tai bus pasiekta.  

Projektu bus 

pirmiausia sutvarkytas 

Varpo, Miško, 

Sūduvos gatvių ir 

gatvės link parko 

apšvietimas, 

rekonstruotas Sūduvos 

g. pėsčiųjų takas, kas 

prisidės prie didesnio 

gyventojų judrumo, 

pagerės susisiekimo 

sąlygos. Geresnė 

susisiekimo 

infrastruktūra pagerins 

miestelio įvaizdį, taigi 

galima bus tikėtis 

didesnių lankytojų iš 

aplinkinių regionų 

srautų. 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

4 gatvių (Varpo, Miško, 

Sūduvos ir gatvės link 

parko) apšvietimo 

rekonstravimas; 

1 gatvės (Sūduvos) 

pėsčiųjų takų 

rekonstravimas; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius – 

468; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 



Viena iš gyvenimo 

kokybės užtikrinimo 

miestelyje sudedamųjų 

dalių yra galimybių 

turiningai praleisti 

laisvalaikį buvimas. 

Tai užtikrinti būtina 

komfortabili 

laisvalaikio aplinka, 

atitinkanti šiuolaikinio 

žmogaus poreikius. 

1.  Pareiškėjo pavadinimas KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

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

pašto indeksas, vietovė) 

Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija 

Telefono (-ų) Nr. (8 343) 23 894 

El. pašto adresas priimamasis@kalvarija.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

 

3. Projekto pavadinimas 9. Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Orijos kaime 

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 

Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Orijos 

k. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto 

pradžia 

(metai / mėnesiai) 

Numatoma projekto 

pabaiga 

(metai / mėnesiai) 

Preliminari 

projekto trukmė  

(mėnesiais) 

2017 m. birželio mėn. 2019 m. gegužės mėn. 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

 

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 

94 124,27 75 299,41 - - 18 824,86 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas Planuojamos veiklos Siektini rezultatai 
Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Vietos plėtros skatinimas 

Orijos kaime 

Poilsio aikštelės prie 

Orijos ežero įrengimas; 

Privažiavimo kelio ir 

parkavimo aikštelės 

įrengimas 

 

Įrengta laisvalaikio ir 

poilsio zonų – 1 vnt.; 

Įrengta privažiavimų – 

1 vnt. 

Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius – 

1; 

Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 



infrastruktūra, skaičius – 

25; 

Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

Iš viso Marijampolės pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma 

Iš viso pateikta Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų  9 

Bendra Marijampolės regiono pateiktų projektinių pasiūlymų 

prašoma paramos suma 

1.237.547,01 

Iš viso Marijampolės regionui skirtas lėšų limitas pagal Paramos 

lėšų limitų regionams skaičiavimo metodiką 

3.892.238,00 

 

______________________ 

 

 

 


