DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJA
(DZŪKIJOS VVG)
INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 01
Vietos projektai patvirtinti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) projektų atrankos komiteto 2013-04-10 posėdyje Nr.6
bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. BR1-433

Eil.
Nr.

1.

2.

Vietos
projekto
kodas

Pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Skirta
paramos
lėšų
suma, 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“
Vietos projekto tikslas – atlikti pastato vidaus
Lazdijų rajono
patalpų rekonstrukciją sukuriant patrauklią aplinką
savivaldybės
LEADER-11- administracija
gyventi ir dirbti kaimiškoje vietovėje.
Teizų kultūros namų
250000,00
DZŪKIJA-01Siekiant šio tikslo numatoma atlikti pastato vidaus
sutvarkymas,
II
etapas
Viešoji įstaiga
015
patalpų remonto darbus, sutvarkyti elektros
Lazdijų kultūros
instaliaciją bei atlikti darbus, kurie prisidės prie IT
centras
infrastruktūros plėtojimo.
Vietos projekto tikslas – atlikti pastato dalies
Lazdijų rajono
remonto darbus sukuriant patrauklią aplinką gyventi
savivaldybės
Rudaminos kultūros
ir dirbti kaimiškoje vietovėje. Siekiant šio tikslo
LEADER-11- administracija
222103,29
namų pastato dalinis
numatoma atlikti pastato stoogo tvarkybos darbus
DZŪKIJA-01Viešoji įstaiga
remontas
(šiltinimas, tvirtinimas, dangos keitimas), atnaujinti
020
Lazdijų kultūros
lietvamzdžius ir latakus, pakeisti lauko duris, langus,
centras
įrengti sanmazgus.

Skirta lėšų
suma PVM
kompensuoti
iki, Lt

52500,00

46641,70

2

3.

LEADER-11DZŪKIJA-01014

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracija
Viešoji įstaiga
Lazdijų kultūros
centras

Šeštokų kultūros namų
sutvarkymas, II etapas

Vietos projekto tikslas – atlikti pastato vidaus
patalpų rekonstrukciją sukuriant patrauklią aplinką
gyventi ir dirbti kaimiškoje vietovėje. Siekiant šio
tikslo numatoma įrengti geoterminį šildymą, atlikti
grindinio šildymo įrengimo ir grindų sutvarkymo
darbus.

250000,00

52499,97

Vietos projekto tikslas – pastatyti ir įrengti naują
LEADER-11- Lazdijų rajono
Pastato Kapčiamiesčio
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio
249905,00
52480,05
4. DZŪKIJA-01- savivaldybės
ugniagesių komandai
ūkio skyriaus Kapčiamiesčio ugniagesių komandos
013
administracija
statyba
pastatą kuriant patrauklią bei saugią aplinką gyventi
ir dirbti Lazdijų rajono savivaldybėje.
Prioritetas „Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas“
Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Veiklos sritis „Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstrukcija, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas,
restauravimas, atkūrimas“
Vietos projekto tikslas - Metelių parapijos patalpų
LEADER-11- Metelių Kristaus
sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.
Metelių parapijos namų
299907,00
0
5. DZŪKIJA-01- atsimainymo
Siekiant šio tikslo numatoma apšiltinti Metelių
sutvarkymas
007
parapija
parapijos namų išorės sienas, sutvarkyti vidaus
patalpas, įrengti šildymą, įsigyti baldus ir įrangą.

