
  

 

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos 

projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 

2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis:  

„Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-19.2-7.2) 

 

 

 

 

Remiamos veiklos: kaimo vietovių viešosios infrastruktūros sukūrimas, 

atnaujinimas ir plėtra.  

Veiklos sritimi remiamos investicijos, susijusios su viešųjų erdvių 

pritaikymu gyventojų poreikiams (poilsiui, kultūrai, sportui); viešųjų 

poilsio, sporto, laisvalaikio, rekreacinės ir kitos paskirties inžinerinių 

statinių (sporto aikštynai (aikštelės), vaikų žaidimo aikštelės, lauko 

treniruokliai, atviri statiniai žiūrovams, aikštės, turgavietės, 

persirengimo kabinos, pažintinių takų danga) įrengimas ar esamų 

sutvarkymas. Inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros 

statybos darbai: geriamojo vandens tiekimo sistemų įrengimas ir (arba) 

atnaujinimas ir kitų vandentvarkos komunikacijų pajungimas; drenažo 

sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas; vandens gerinimo, geležies 

šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas; dangų 

rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas (finansuojama tik ta dalis, 

kuri buvo pažeista dėl projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki ne 

blogesnės negu buvusios būklės); apšvietimo inžinerinių tinklų 

atnaujinimas ir plėtra. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo vietovėje įsteigti ir joje 

veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, 

jaunimo organizacijos ir kt.). 

Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų 

savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės 

įstaigos). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 44 195,00 Eur, didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44 195,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

„Parama viešųjų erdvių tvarkymui 

ir vietos kraštovaizdžio 

panaudojimui, išsaugant bei 

puoselėjant gamtą“ (kodas 

LEADER-19.2-7.6) 

Remiamos veiklos: parama skiriama kaimo vietovių viešosios 

infrastruktūros sukūrimui, atnaujinimui ir plėtrai.  

Veiklos sritimi remiamos investicijos, susijusios su vietos 

kraštovaizdžio panaudojimu, išsaugant ir puoselėjant gamtą; kultūros 

paveldo objektų, esančių viešose erdvėse, tvarkyba ir pritaikymu 

rekreaciniams ir turistiniams poreikiams; viešųjų erdvių pritaikymu 
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gyventojų poreikiams (poilsiui, kultūrai, sportui), įrengiant pėsčiųjų 

takus, šaligatvius gyvenvietėse, sutvarkant parkus, skverus ir aikštes, 

įrengiant poilsio suoliukus, sukuriant ar sutvarkant laisvalaikio zonas 

prie vandens telkinių. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo vietovėje įsteigti ir joje 

veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, 

jaunimo organizacijos ir kt.). 

Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų 

savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės 

įstaigos). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 47 000,00 Eur, didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 47 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 91 195,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.elektrenuvvg.lt, www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. 8 val. iki 2017 m. rugpjūčio 

31 d. 17 val.   

Vietos projektų paraiškos priimamos Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje 

adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai. 

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto 

asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to 

juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdu (pvz., paštu, el. paštu, per 

kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai, tel. 8 528 

58 090, el. paštu info@elektrenuvvg.lt darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadienį iki 15.45 

val.). 

http://www.elektrenuvvg.lt/
http://www.elektrenuvvg.lt/
http://www.nma.lt/
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