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KVIE ČIA TEIKTI VIETOS PROJEKT Ų PARAIŠKAS PAGAL: 

Strategijos 
pavadinimas Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010-2015 metams 

Strategijos 
prioritetai 

I prioritetas.  Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas. 
III prioritetas.  Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į 
bendruomeninę veiklą. 

Pagrindiniai 
Strategijos tikslai 

I prioriteto tikslas:  Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. 
III prioriteto tikslas:  Ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumą, stiprinti 
nevyriausybinių organizacijų intelektinę ir materialinę bazę, sudaryti sąlygas 
savarankiškai bendruomenių veiklai. 

Strategijos 
remiamos 
priemonės, veiklos 
sritys, 
didžiausia lėšų, 
skiriamų kvietimui 
teikti vietos 
projektus, suma, 
paramos 
lyginamoji dalis, 
išlaidų 
apmokėjimo būdas 

Kvietimui Nr.01 iš viso skiriama 6.400.000 Lt. 
 

I prioriteto 1.1.priemonei „Kaimo atnaujinimas ir p lėtra“ skiriama 
5.840.000 Lt. 
Paramos sumos pagal 1.1. priemonės veiklos sritis: 
1.1.1. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas - 3.000.000 Lt, 
didžiausia parama vienam projektui – 200.000 Lt. 
1.1.2. Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir 
pritaikymas visuomenės poreikiams - 2.000.000 Lt, didžiausia parama vienam 
projektui – 250.000 Lt. 
1.1.3. Istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių 
nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkybos 
darbai – 400.000 Lt, didžiausia parama vienam projektui – 400.000 Lt. 
1.1.4. Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis 
remontas, rekonstrukcija, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, 
restauravimas, atkūrimas – 300.000 Lt, didžiausia parama vienam projektui – 
300.000 Lt. 
1.1.5. Tradicinių amatų puoselėjimas – 140.000 Lt, didžiausia parama vienam 
projektui – 140.000 Lt. 
Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 
Išlaidų apmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas su avansu, išlaidų 
kompensavimas be avanso. 
 

III prioriteto 3.1. priemonei „Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir 
integravimui į bendruomeninę veiklą“ skiriama 560.000 Lt. 
Paramos sumos pagal 3.1. priemonės veiklos sritis: 
3.1.1. Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno 
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puoselėjimas - 560.000 Lt, 
didžiausia parama vienam projektui – 25.000 Lt. 
Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 
Išlaidų apmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas su avansu, išlaidų 
kompensavimas be avanso. 

Tinkami vietos 
projektų paraiškų 
teikėjai 

Pagal 1.1. priemonę - Dzūkijos VVG teritorijoje registruoti pelno 
nesiekiantys juridiniai asmenys. 
Pagal 3.1. priemonę - Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos 
nevyriausybinės organizacijos. 

Vietos projektų 
paraiškų pateikimo 
būdas ir tvarka 

Vietos projekto paraiškos ir reikalaujami pridėti dokumentai teikiami dviem 
egzemplioriais: originalas, kurio pirmajame puslapyje nurodoma 
ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos kopija, kurios pirmajame puslapyje 
nurodoma KOPIJA. Prie originalo turi būti pridėta paraiškos versija 
elektroninėje laikmenoje. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų 
originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus. Kiekvienas paraiškos ir 
priedų puslapis turi būti sunumeruotas. Kiekvienas vietos projekto paraiškos 
ir pridedamų dokumentų originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo 
antspaudu, o paskutinis lapas pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto 
asmens parašu ir antspaudu. Jeigu antspaudo pareiškėjas neturi, tada 
kiekvienas vietos projekto paraiškos originalo lapas turi būti patvirtintas 
pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Vietos projektų paraiškos turi 
būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai. Kitais būdais vietos projektų paraiškos 
nepriimamos.  

Vietos projektų 
paraiškų rinkimo 
laikotarpis 

Pagal 1.1. priemonę: nuo 2011-09-01 8:00 val. iki 2011-10-31 17:00 val.  
Pagal 3.1. priemonę: nuo 2011-11-01 8:00 val. iki 2011-11-30 17:00 val. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse 
www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt. Dokumentaciją taip pat ją galima gauti adresu Vilniaus g. 1-
427, Lazdijai.  
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai. 
 

Už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi Dzūkijos VVG darbuotojai: 
projekto vadovas Edgaras Gardziulevičius, tel. 8 675 43104, edgaras@dzukijosvvg.lt; 
projekto finansininkė Virginija Mazėtienė, tel. 8 603 19313, virginija@dzukijosvvg.lt; 
projekto administratorė Indrė Adomynienė, tel. 8 603 18886, indre@dzukijosvvg.lt. 


