
 
DZŪKIJOS KAIMO PL ĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJA  

(DZŪKIJOS VVG)  
 

INFORMACIJA APIE 2013-02-28 ir 2013-03-04 PASIRAŠYTAS VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARTIS 
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKT Ų PARAIŠKAS NR. 01 

 
Vietos projektai patvirtinti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) projektų atrankos komiteto 2012-07-10 posėdyje Nr.2 ir 2013-01-14 

posėdyje Nr.5 bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. BR1-115 
 

Eil. 
Nr. 

Vietos 
projekto 

kodas 

Pareiškėjo ir 
partnerio 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Skirta 
paramos 

lėšų suma, 
Lt  

Skirta l ėšų 
suma PVM 

kompensuoti 
iki, Lt 

Prioritetas „Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas“ 
Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Veiklos sritis „ Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ 

1. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

019 

Mikniškių kaimo 
bendruomenės 

komitetas 

Mikniškių kaimo 
bendruomenės komiteto 

pastato sutvarkymas 

Projekto tikslas  - kurti patrauklią aplinką 
gyventi ir dirbti Mikniškių kaimo vietovėje. 

Siekiant šio tikslo numatoma Mikniškių 
bendruomenės pastate pakeisti senus langus ir 
lauko duris, atlikti Mikniškių bendruomenės 
pastato lauko laiptų remontą, suremontuoti 

stogo dangą, viešinti projekto veiklas. 

166.968 0 



2 
 

2. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

031 

Veisiejų seniūnijos 
bendruomenės 

komitetas 

Veisiejų socialinių 
paslaugų centro plėtra 

Projekto tikslas – suremontuoti Veisiejų 
socialinių paslaugų centro patalpas, siekiant 

pagerinti teikiamų socialinių paslaugų 
kokybę. Siekiant šio tikslo numatoma 

sutvarkyti pastato antrojo aukšto patalpas: 
apšiltinti ir padaryti sienų bei lubų apdailą, 

iškloti naujas grindis, įrengti šildymą židiniu 
su išvedžiotais ortakiais, įrengti sanitarinius 

mazgus, elektros instaliaciją. Pietinėje pastato 
pusėje virš įėjimo durų numatoma įrengti du 

stogelius. Numatoma, kad vietos projekto 
rezultatais naudosis 200 kaimo gyventojų. 

250.000 0 

3. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

033 

Seirijų bendruomenės 
komitetas 

Seirijų bendruomenės 
socialinių paslaugų 
kokybės gerinimas 

Projekto tikslas –gerinti Seirijų bendruomenės 
socialinių paslaugų kokybę atnaujinant centro 

patalpas bei įsigyjant reikiamą įrangą. 
Siekiant šio tikslo numatoma apšiltinti 

socialinių paslaugų centro fasadą, sutvarkyti 
laiptus, pandusus, nuogrindas, įsigyti 

socialinių paslaugų teikimui būtiną įrangą, 
jaunimo veiklai ir užimtumui skatinti skirtus 

muzikos instrumentus. 

250.000 0 

4. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

034 

Varnėnų kaimo 
bendruomenė 

Varnėnų kaimo 
bendruomenės 

materialinės bazės 
stiprinimas - „Būkim 

aktyvesni“ 

Vietos projekto tikslas - suremontuoti 
patalpas, kuriose būtų vykdoma 

Bendruomenės veikla, bei sustiprinti 
bendruomenės materialinę bazę. 

Siekiant šio tikslo numatoma pakeisti patalpų 
duris ir langus, pakeisti elektros instaliaciją, 
įrengti patalpų šildymą, įsigyti kompiuterinę 

bei buitinę techniką, baldus 

243.247 0 
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5. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

026 

N. Kirsnos kaimo 
bendruomenės 

komitetas 
Šviesa kaimui 

Vietos projekto tikslas – sukurti patrauklią 
aplinką gyventi ir dirbti N. Kirsnos kaimo 
vietovėje. Siekiant šio tikslo numatoma 

atnaujinti pastatą, kuriame veikia N. Kirsnos 
kaimo bendruomenės komitetas, atliekant 

pastato remontą: suremontuoti stogo dangą, 
sutvarkant stogo perdangą, suremontuoti 
lauko laiptus prie įėjimo, atlikti vidaus 

patalpų  remonto darbus (sienų, grindų, lubų, 
santechnikos remontas) bei pakeisti/įrengti 

duris pastate. Taip pat įsigyti komiteto veiklai 
ir viešam poreikiui reikalingus baldus (120 
vnt. kėdžių, 10 stalų, 1 vnt. sekciją, 1 vnt. 
indaują), vykdyti vietos  projekto veiklų 

viešinimą. 

247.027 0 

6. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

003 

Kapčiamiesčio 
seniūnijos 

bendruomenės 
komitetas 

Kapčiamiesčio 
bendruomenės patalpų 

pritaikymas visuomenės 
poreikiams 

Projekto tikslas – Kapčiamiesčio 
bendruomenės patalpų pritaikymas 

visuomenės poreikiams. Siekiant šio tikslo 
numatoma įrengti bendruomenės patalpose 
šildymo sistemą,sustiprinti bendruomenės 
materialinę bazę įsigyjant: baldus, muzikos 
bei kompiuterinę techniką, virtuvės įrangą, 
žaliuzes. Numatoma, kad vietos projekto 
rezultatais naudosis 100 kaimo gyventojų. 

59.130 0 

7. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

027 

Lazdijų rajono 
Krikštonių kaimo 

bendruomenės 
komitetas 

Atviri namai 

Vietos projekto tikslas – suremontuoti 
Krištonių bendruomenės patalpas, kuriomis 

būtų patogu naudotis kaimo bendruomenės ir 
aplinkinių kaimų gyventojams. Siekiant šio 
tikslo numatoma apšiltinti bendruomenės 
pastato fasadą ir palėpes, suremontuoti 

pastato vidų, pervedžioti elektros instaliaciją 
ir įrengti šildymą. 

243.633 0 
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8. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

037 

Lazdijų rajono 
Kučiūnų kaimo 
bendruomenės 

komitetas 

Žmonių gerovė- mūsų 
rūpestis 

Vietos projekto tikslas – Kučiūnų kaimo 
bendruomenės pastatų ir aplinkos 

sutvarkymas bei pritaikymas visuomenės 
poreikiams. Siekiant šio tiklo numatoma 
suremontuoti bendruomenei priklausantį 
pastatą, esantį Kučiūnų kaime, bei įsigyti 

būtiną įrangą, sutvarkyti Miškinių jaunimo 
centro pastatą ir aplink pastatą esančią 

teritoriją, sutvarkyti visuomeninės paskirties 
teritoriją, esančią Miškinių kaime, įrengiant 

sporto aikštyną, įrengti stogu dengtą ūkininkų 
turgelį. 

250.000 0 

9. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

005 

Avižienių 
bendruomenė 

Avižienių bendruomenės 
namų atnaujinimas 

Projekto tikslas – atlikti Avižienių kultūros 
namų remontą ir pritaikyti bendruomenės 
poreikiams. Siekiant šio tikslo numatoma, 

pakeisti pastato langus ir duris, seną elektros 
instaliaciją, įrengti bendruomenės namų 

sanitarinį mazgą, sutvarkyti pastato vidines ir 
išorines sienas, grindis. Planuojama, kad 

vietos projekto rezultatais naudosis 150 kaimo 
gyventojų. 

250.000 0 

Prioritetas „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į bendruomeninė veiklą“ 
Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Veiklos sritis „Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstrukcija, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, 
restauravimas, atkūrimas“ 

10. 
LEADER-11-
DZŪKIJA-01-

032 

Šeštokų seniūnijos 
bendruomenės 

komitetas 

Šeštokų bendruomenės 
parapijos namų remontas 

Projekto tikslas – geresnių kultūrinės veiklos 
sąlygų sudarymas Šeštokų bendruomenei, 

įkuriant parapijos namus. 
Siekiant šio tikslo numatoma atlikti Šeštokų 
parapijos namų kapitalinio remonto darbus. 

288.313,54 0 


