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Elektrėnai  

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos 

veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategija“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir  „Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant 

gamtą“, gauti paramą. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“, 154 punktu bei atsižvelgiant į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, 

priimti šiuos sprendimus: 

1. Skirti lėšas šiems vietos projektams įgyvendinti: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpaţinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Pareiškėjo 

prašyta 

paramos 

suma, Eur 

Tvirtinama 

paramos lėšų 

suma iki, Eur 

Didţiausia 

galima 

paramos 

lyginamoji 

dalis iki, 

proc. 

paramos suma, Eur 

EŢŪFK

P lėšos 

(85 proc. 

paramos 

sumos) 

Lietuvos 

Respubli

kos 

valstybė

s 

biudţeto 

lėšos (15 

proc. 

paramos 

sumos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VPS „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams prioriteto priemonės“ VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas LEADER-19.2-7.2 

1. 
ELEK-LEADER-

6B-I-1-1 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Inžinerinės 

infrastruktūros 

80 16 000,00 (su 

PVM) 

16 000,00 (su 

PVM) 
80 13 600,00 2 400,00 



administracija įrengimas 

Mustenių k. 

     IŠ VISO: 16 000,00   

VPS „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

veiklos sritį „Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“, kodas LEADER-19.2-7.6. 

 

1. 
ELEK-LEADER-

6B-I-1-2 

Elektrėnų 

savivaldybės 

administracija 

Pastrėvio parko 

įkūrimas 

70 46 960,00 (su 

PVM) 
46 960,00 (su 

PVM) 
80 39 916,00 7 044,00 

     IŠ VISO: 46 960,00   

    
 

IŠ VISO: 62 960,00  53 516,00 9 444,00 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Živilė Dastikienė 

 

Posėdžio sekretorė                    Lina Bernatavičienė 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

Vytas Barzdaitis 

Silva Bielskienė 

Inga Čižienė  

Živilė Dastikienė 

Saulius Girčys 

Viktorija Juknevičienė (nusišalino nuo balsavimo dėl VP „Pastrėvio 

parko įkūrimas“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arūnas Kanapeckas (nuo balsavimo nusišalino) 

Rita Marcinkevičienė 

Lilija Stasiulionienė 

Inga Sūnelaitienė 

Stasys Virganavičius 



 

 


