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2019 m. rugpjūčio 7 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos kodas 

Vietos projekto 

pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos projekto 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Trumpas vietos projekto aprašymas Skirta 

paramos 

suma, Eur 

Paramos 

lyginamoji 

dalis, proc 

1. IGNA-

LEADER-6B-

IS-2-6 

Daugėliškio 

krašto 

bendruomenė 

- „Daugėliškio 

krašto 

bendruomenės 

pastato 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams“ 

Projekto tikslas – atlikti bendruomenės pastato 

remontą jį pritaikant bendruomenės poreikiams, 

bei užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo 

ekonomikos ir bendruomenės plėtrą, sudaryti 

sąlygas darbo vietų kūrimui ir išlaikymui. 

Įgyvendinant projektą suplanuota pakeisti stogo 

dangą, įrengti lietaus nuvedimo sistemą, pakeisti 

vidaus duris ir lauko duris, suremontuoti ir 

nudažyti esamus langus, apšiltinti perdangą, 

suremontuoti lubas, suremontuoti ir nudažyti 

vidaus sienas, pakeisti grindis, suremontuoti ir 

nudažyti pastato fasadinę dalį, įvesti vandentiekį 

ir nuotekas, įvesti elektrą, suremontuoti šildomas 

krosnis bei sustiprinti pamatus. Sutvarkyto pastato 

patalpose planuojama įkurti Daugėliškio krašto 

muziejų, vykdyti bendruomenės veiklą (bendri 

suėjimai, vakaronės, įvairių švenčių minėjimai, 

edukaciniai amatų/verslų užsiėmimai ir kt.) teikti 

socialines paslaugas, įkurti kirpyklą. Projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 1 d. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. gegužės 

31 d. 

36 000 (su 

PVM) 

80 



  
2. IGNA-

LEADER-6B-

IS-2-8 

Mielagėnų Šv. 

Jono Krikštytojo 

parapija 

- „Mielagėnų Šv. 

Jono Krikštytojo 

bažnyčios tvoros 

tvarkybos – 

restauravimo 

darbai“ 

Projekto tikslas – sutvarkyti viešojo naudojimo 

statinį, Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 

tvorą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama 

sutvarkyti – restauruoti apie 150 m. tvoros. 

Projekto įgyvendinimas užtikrins saugumą, 

prailgins ilgaamžiškumą ir išsaugos istorinę, 

kultūrinę, architektūrinę vertę turintį kultūros 

paveldo ansamblį, prisidės prie Mielagėnų 

miestelio gyvenamosios aplinkos patrauklumo, o 

kartu ir gerins kaimo gyventojų gyvenimo 

kokybę. Projekto įgyvendinimo pradžia: 2019 m. 

rugsėjo 1 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2021 

m. birželio 30 d. 

60 290 

(su PVM) 

80 

3. IGNA-

LEADER-6B-

IKS-2-3 

Tverečiaus Švč. 

Trejybės 

parapija 

- „Tverečiaus 

bažnyčios 

neįgaliųjų 

pandusas su 

takeliu“ 

Projekto tikslas – įrengti neįgaliųjų, judančių su 

vežimėliais, įvažiavimo į bažnyčią pandusą su 

privažiavimo nuo gatvės takeliu. Įgyvendinant 

projektą, prie Tverečiaus bažnyčios šoninio įėjimo 

iš rytinės pusės bus įrengtas neįgaliųjų pandusas 

su privažiavimo takeliu nuo šiaurės pusės vartų, 

kurie yra lygiame reljefe su gatve. Projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2019 m. birželio 6 d. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. spalio 31 

d. 

6 275 

(su PVM) 

80 

4. IGNA-

LEADER-6B-

IS-2-5 

Ignalinos rajono 

Antalksnės 

kaimo 

bendruomenė 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

„Pakrantės prie 

Alksno ežero 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams“ 

Projekto tikslas – sutvarkyti viešojo naudojimo 

infrastruktūra prie Alksno ežero Ignalinos rajone, 

įrengiant pavėsinę ir lauko baldus, persirengimo 

kabiną, laužavietę, leptelį į ežerą, suolus, lauko 

treniruoklius, sustiprinti gruntą aikštelei, siekiant 

užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo 

ekonomikos ir bendruomenės plėtrą. Projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 1 d. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. birželio 

30 d. 

17 340 (su 

PVM) 

80 

 


