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VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“
TINKAMUMO VERTINIMO REIKALAVIMUS ATITIKUSIŲ VIETOS PROJEKTŲ PATEIKTŲ PAGAL VIETOS PLĖTROS
STRATEGIJOS „VILKAVIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJA“ PRIEMONĖS „KAIMŲ
ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS PARAIŠKŲ SĄRAŠAS Nr. 1
2011 m. gegužės 20 d.
Eil.
Nr.
1.

Vietos projekto pareiškėjo
pavadinimas
Didţiųjų Šelvių kaimo
bendruomenė

2.

Alksnėnų kaimo bendruomenė

3.

Pilviškių miestelio bendruomenė

4.

Antupių bendruomenė

5.

Antupių bendruomenė

6.

Vilkaviškio rajono Pajevonio
vidurinė mokykla

7.

Giţų kaimo bendruomenė

8.

Vilkaviškio rajono Vartų kaimo
bendruomenė

9.

Vilkaviškio rajono Kazimiero
Baršausko pagrindinė mokykla

10.

Vilkaviškio rajono Kazimiero
Baršausko pagrindinė mokykla

11.

Slabadų bendruomenė

12.

Giţų kaimo bendruomenė

Vietos projekto pavadinimas
„Didţiųjų Šelvių kaimo bendruomenės
namų remontas“
„Alksnėnų kaimo bendruomenės namų
remontas“
„Pilviškių miestelio kultūros,
laisvalaikio ir šviesos ţidinys““
„Antupių kapinių sutvarkymas“
„Vandens tiekimo įrengimas Antupių
kapinėse“
„Ţaidimų aikštelės dangos keitimas“
„Vandentiekio įrengimas Rūdos kaimo
kapinėse“
„Bendruomenės namai – darbui ir
poilsiui“
„Mokyklos futbolo aikštės drenaţo
rekonstrukcija ir ţalios vejos
įruošimas“
„Mokyklos stadiono pritaikymas
sportinei, kultūrinei veiklai ir
laisvalaikiui“
„Bendruomenės namai – kultūros
centras“
„Kad būtų patogu po kultūros namų

Vietos projekto paraiškos kodas

Prašoma
paramos suma Lt

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-001

128293,76

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-002

90780,00

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-003

139600,00

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-004

29753,13

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-005

36368,58

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-006

37368,26
(7847,33)

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-007

40000,00

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-008

73930,00

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-010

32600,96
(6846,20)

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-011

40038,56
(8408,10)

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-013

85368,50

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-014

75330,54
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13.

Serdokų kaimo bendruomenė

14.

Bendruomenė „Dailučių
švyturiai“

15.

Gudkaimio kaimo bendruomenė

16.

Geisteriškių kaimo bendruomenė

17.

Vilkaviškio rajono Virbalio
vidurinė mokykla

stogu“
„Kuriame graţią patogią ir sveiką
gyvenamąją aplinką kaime“
„Aktyvi visuomenė – graţesnė kaimo
ateitis“
„Gudkaimio kaimo bendruomenės
namai – socialinių paslaugų centras“
„Jaukūs ir šilti Geisteriškių
bendruomenės namai“
„Sveikatingumo infrastruktūros plėtra
Virbalio bendruomenėje“

18.

Gudkaimio kaimo bendruomenė

„Vaikų ţaidimo aikštelės įrengimas“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-020

19.

Čyčkų kaimo bendruomenė

„Bendruomenės namai –
bendruomenės poreikiams“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-021

20.

Ramoniškių kaimo bendruomenė

„Ramoniškių bendruomenės namai“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-022

21.

Pūstapėdţių kaimo bendruomenė

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-023

50000,00

22.

Klausučių kaimo bendruomenė

„Sporto aikštyno remontas“
„Jaukūs namai – kartų bendravimo
vieta“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-024

280137,87

23.

„Sveikame kūne – sveika siela“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-025

49444,44

24.

Paeţerių bendruomenė „Aukso
ragas“
Klampučių kaimo bendruomenė

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-026

240012,00

25.

Pūstapėdţių kaimo bendruomenė

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-027

30000,00

26.

Darţininkų kaimo bendruomenė

„Jaukūs ir graţūs namai visiems“
„Poilsio zonos Pūstapėdţių kaime
atnaujinimas ir prieţiūra“
„Kuriame šiltus ir jaukius Darţininkų
bendruomenės namus“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-028

299517,00

27.

Maţųjų Būdeţerių kaimo
bendruomenė

„Čia bus gera susieiti“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-029

33443,71

28.

Karklinių kaimo bendruomenė

„Aktyvus poilsis mūsų kaime ir
jaunam, ir senam“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-030

44729,22

29.

Vilkaviškio rajono Paeţerių
mokykla darţelis „Eţerėlis“
Alvito kaimo bendruomenė

„Man saugu ir smagu“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-031

„Bendruomenės namai – Alvitiečių

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-032

30.

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-015

44746,88

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-016

39684,70

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-017

123969,96

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-018

230710,00

LEADER-10-VILKAVISKIS-02-019

38233,41
(8029,02)
49207,94
298710,80
126149,40

37190,08
(7809,92)
108900,00
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31.

Karalkrėslio bendruomenė

32.

Teiberių ir Maţųjų Šelvių kaimo
bendruomenė

33.

Keturvalakių bendruomenė

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
48.

49.
50.

Vištyčio seniūnijos kaimo
bendruomenė
Vilkaviškio rajono Suvalkijos
(Sūduvos) kultūros centras
Pašeimenių kaimo bendruomenė
Bartninkų bendruomenė "Aista"
Vilkaviškio rajono Alvito
pagrindinė mokykla
Vilkaviškio rajono Giedrių
jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
Vilkaviškio rajono Giedrių
jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
Bebrininkų kaimo bendruomenė
Šūklių kaimo bendruomenė
Bendras registruotas vietos
projektų pateiktų paraiškų
skaičius, vnt.
Bendra prašomų lėšų suma po
administracinės atitikties
vertinimo, Lt.
Atitikusių tinkamumo

susibūrimo vieta“
„Karalkrėslio bendruomenės namų
remontas“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-033

„Jaukūs bendruomenės namai –
šiltas bendravimas Teiberiuose“
„Šilti ir jaukūs bendruomenės
namai“
„Susitikime jaukiuose Vištyčio
bendruomenės namuose“
„Paeţerių dvaro sodybos parko
tvenkinių būklės gerinimas“
„Pašeimenių kaimo bendruomenės
namus kuriame patys. Reikia
pagalbos“
„Puoškime aplinką sau ir ateities
kartoms“
„Saugus vaikystės kiemas Alvite“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-034

„Krepšinio aikštelės įrengimas“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-043

„Viešosios infrastruktūros
tvarkymas Giedrių kaime“
„Graţi aplinka – produktyvus
darbas“
„Gustaičių kaimo kultūros paveldo
aplinkos tvarkymas“

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-044

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-035
LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-036
LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-037

298330,00
52882,00
56275,00
297000,00
40909,08
(8590,91)

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-038

264406,00
LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-040
LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-041

LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-046
LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-047

30674,18
41321,90
(8677,59)
36987,36
(7767,35)
22974,84
(4824,72)
29185,00
44550,00

47 (keturiasdešimt septynios)
4.607.889,66 Lt. (keturi milijonai šeši šimtai septyni tūkstančiai aštuoni šimtai
aštuoniasdešimt devyni litai 66 ct)
42 (keturiasdešimt dvi)
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51.

vertinimo reikalavimus
paraiškų skaičius, vnt.
Vietos projektams praėjusiems
4.149.715,06 Lt. (keturi milijonai vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni
tinkamumo vertinimą
šimtai penkiolika litų 06 ct.)
prašoma lėšų suma, Lt.
Tinkamumo tolimesniam vertinimui atidėti 3 vietos projektai.
Nr. LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-039, LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-042, LEADER-10-VILKAVIŠKIS-02-048.

Projekto administratorė

Daiva Riklienė

