
ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS ,,VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS 

SEMELIŠKIŲ MIESTELYJE“ 

Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendino vietos projektą „Viešosios infrastruktūros 

įrengimas Semeliškių miestelyje“ (Nr. ELEK-LEADER-6B-I-2-1-2018), finansuotą pagal  Kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015–2023 m. 

kaimo vietovių vietos plėtros strategija“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. 

Projekto tikslas – gerinti Semeliškių miestelio gyventojų gyvenimo kokybę, tvarkant viešąsias 

erdves, skirtas laisvalaikiui ir poilsiui. 

Įgyvendinant projektą įrengta automobilių stovėjimo aikštelė šalia vaikų darželio ir gydymo įstaigos 

pastato, atnaujinti pėsčiųjų takai nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki vaikų darželio ir gydymo 

įstaigos pastato, sutvarkyta viešoji erdvė. 

Sutvarkyta teritorija tapo patraukli ir saugi ne tik darželį lankančių vaikučių tėvams, bet ir garbingo 

amžiaus sulaukusiems senjorams, kurie lankosi gydymo įstaigoje. Viešoji erdvė patraukli ne tik 

vietos gyventojams, bet ir atvykstantiems svečiams. 

Projektui skirta parama – beveik 24 tūkst. eurų su PVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS ,,VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS 

PAKALNIŠKIŲ KAIME“ 

 
Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendino vietos projektą ,,Viešosios infrastruktūros 

įrengimas Pakalniškių kaime“, Nr. ELEK-LEADER-6B-I-2-2-2018, finansuojamą pagal  kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015–2023 m. kaimo vietovių vietos 

plėtros strategija“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. 

Projekto tikslas – gerinti Vievio seniūnijos Pakalniškių kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, tvarkant 

viešąsias erdves, skirtas laisvalaikiui ir poilsiui. 

Projekto vykdymo metu Pakalniškių kaime, tvarkant viešąją erdvę, buvo aptverta teritorija tvora, išardyti 

seni pamatai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, pastatytos supynės, smėlio dėžė, suoliukai, ištiesti takeliai 

plytelėmis. Erdvė skirta gyventojų laisvalaikiui ir poilsiui organizuoti. Projektui skirta parama – 24 

000,00 eurų su PVM. 

 

 

 

 

 

 



ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS ,,VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS 

KAREIVONIŲ PARKE“ 

Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendino vietos projektą ,,Viešosios infrastruktūros 

įrengimas Kareivonių parke“, kuris finansuojamas pagal  kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 

„Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015–2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros 

strategija“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. 

Projekto tikslas – gerinti Kietaviškių seniūnijos Kareivonių kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, 

tvarkant viešąsias erdves, skirtas laisvalaikiui ir poilsiui. 

Įgyvendinant projektą įrengta lauko klasė (pusiau atvira 20-25 vietų, su stacionariais lauko baldais 

ir uždara, rakinama patalpa -10 m2, kuri bus naudojama kaip sandėliukas inventoriui), alpinariumas, 

sutvarkyta viešoji erdvė šalia vaikų žaidimų aikštelės, įrengti suoliukai, stacionarūs dviračių stovai, 

lauko vazonai, šiukšlių dėžės. Parko teritorija bus naudojama ne tik mokinių ugdymui, bet ir 

kokybiškam bendruomenės bei atvykstančių svečių laisvalaikio ir poilsio organizavimui. Projektui 

skirta parama - 24 000,00 su PVM. 

 


