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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-21-0014 „KRAŠTOVAIZDŽIO
IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS PRIENŲ RAJONE“ IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-607
„DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5
PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR
PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ
„KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. D1Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės
„Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio
apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr.
(29-2-15)-APVA-1482 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:
1. S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
įgyvendinamam Prienų rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-210014 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“ iki 22 742,99 eurų (dvidešimt
du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 99 centai).
2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-607 „Dėl finansavimo
skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ patvirtinto priedo 1 eilutę
ir ją išdėstau taip:
Prienų rajono
Kraštovaizdžio ir
05.5.1–“
87 359,49
87 359,49
APVAsavivaldybės 288742590 ekologinės būklės
R-019administracija
gerinimas Prienų
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21-0014

rajone
3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

Projekto
lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-21-0014 „KRAŠTOVAIZDŽIO
IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS PRIENŲ RAJONE“ IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-607
„DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5
PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR
PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ
„KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. D1Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės
„Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio
apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr.
(29-2-15)-APVA-1482 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:
1. S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
įgyvendinamam Prienų rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-210014 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“ iki 22 742,99 eurų (dvidešimt
du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 99 centai).
2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-607 „Dėl finansavimo
skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ patvirtinto priedo 1 eilutę
ir ją išdėstau taip:
Kraštovaizdžio ir
05.5.1Prienų rajono
64 616,50
64 616,50
ekologinės būklės
APVA–“
savivaldybės
288742590
R-01987 359,49
87 359,49
gerinimas Prienų
21-0014 administracija
rajone
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3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-21-0014
„KRAŠTOVAIZDŽIO IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS PRIENŲ RAJONE“
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 12 D.
ĮSAKYMO NR. D1-607 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM
PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS
NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019
PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO
įsakymo projekto pavadinimas

Įsakymo projekto
rengimo priežastys ir
esminės nuostatos

Atsižvelgiant į Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. spalio 1 d.
raštu Nr. (29-2-15)-APVA-1482 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti
papildomą finansavimą, siekiama skirti 22 742,99 eurų papildomą
finansavimą Prienų rajono savivaldybės administracijos projekto Nr.
05.5.1-APVA-R-019-21-0014 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės
gerinimas Prienų rajone“ (toliau – projektas) įgyvendinimui pagal
05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.
Pradėjus rengti Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų
teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo projektą paaiškėjo, kad norint
numatytoje teritorijoje sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams
Nemuno kairiojo kranto Prienų mieste teritoriją, įgyvendinant
kraštovaizdžio formavimo priemones ir tuo sudarant sąlygas visuomenei
pažinti kraštovaizdžio vertybes, projekto sutartyje numatytų lėšų
nepakanka. Atsižvelgiant į tai, Prienų rajono savivaldybės administracija
kreipėsi į Kauno regiono plėtros tarybą, kuri padidino Projekto tinkamų
finansuoti išlaidų sumą iki 102775,88 Eur (ES – 87359,49 eurai, SB –
15416,39 eurai).
Papildomas finansavimas bus skirtas Nemuno kairiojo kranto teritorijos
Prienų mieste sutvarkymo darbų išlaidoms finansuoti. Šiuo metu yra
pasirašytos visos sutartys dėl projekto vykdymo.
Įsakymo projekto derinimas su Aplinkos ministerijos padaliniais, duomenų apsaugos
pareigūnu, įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijai pavaldžiomis įstaigomis
Projektas suderintas Aplinkos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka (derinta su kalbos
redaktore).
Nr.
Suinteresuotas
Pastabos ir pasiūlymai
Argumentai ir motyvai
padalinys
Įsakymo projekto derinimas
Nederinamas.
Nr.

Institucija, rašto
data ir Nr.

Nuoroda TAIS
(privaloma norminio
pobūdžio įsakymų
projektams)

Pastabos ir pasiūlymai
Neskelbiamas.

Parengė:
Daiva Astasevičiūtė
vardas, pavardė

Argumentai ir motyvai
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Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijai
el. paštas info@am.lt

20-- - Nr. (29-2-X)-APVA-

Kopija:
Prienų rajono savivaldybės
administracijai
el. paštas savivaldybe@prienai.lt;
donatas.simukonis@prienai.lt

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-21-0014
Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra išnagrinėjo ir pritarė Prienų rajono
savivaldybės administracijos, kuri šiuo metu įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio ir ekologinės
būklės gerinimas Prienų rajone“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0014, pateiktam prašymui dėl
papildomo finansavimo.
Vadovaujantis taisyklių 205 punktu, Aplinkos projektų valdymo agentūra parengė ir teikia
savo išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą. Siūloma skirti papildomo finansavimo suma
– 22 742,99 Eur ES lėšų.

PRIDEDAMA. Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, 5 lapai

Direktorius

Ignotas Šalavėjus

Jurgita Solodskienė, Tel. 8 620 35 882
El.p. jurgita.solodskiene@apva.lt

Biudžetinė įstaiga
Labdarių g. 3,
LT-01120 Vilnius

tel. 8 646 02 285
el. p. apva@apva.lt
https://www.apva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 288779560

FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“,
2020 m. sausio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 1(48)

(Išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma)
Išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma (toliau – Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą) pildoma tiesiogiai
prisijungus prie ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS).*
IŠVADA DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ
1. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto kodas
Projekto pavadinimas

05.5.1-APVA-R-019-21-0014
Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone

2. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS
Projekto vykdytojas
Projekto vykdytojo kodas

*

Prienų rajono savivaldybės administracija
288742590

Jei SFMIS funkcinės galimybės nėra realizuotos, pildoma 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės patvirtinta forma.

3. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO ATVEJAMS ĮVERTINIMAS
Projekto vykdytojas papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui prašo, nes:
3.1. Valstybės ar regiono projektą numato įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti
daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų
□
siekiant veiksmų programos tikslų.
3.2. Dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti
x
paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje
numatytų veiklų įgyvendinimui nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
3.3. Didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia.
□

□
□

3.4. Atsiranda išlaidų, kurios susidarė projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų
papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie
nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.
3.5. Su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijoje, patvirtintoje EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, numatytus tikslus.

4. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO SĄLYGOMS ĮVERTINIMAS
Nr.

Klausimas

4.1. Ar prašomo papildomo finansavimo poreikio būtinumas pagrįstas?

Atsakymas (pažymėkite
vieną atsakymo variantą)

x Taip
□ Ne

Pastabos
Pradėjus rengti Kraštovaizdžio ir ekologinės
būklės
gerinimo
Prienų
teritorijoje
kraštovaizdžio sutvarkymo projektą, paaiškėjo,
kad, norint numatytoje teritorijoje sutvarkyti ir
pritaikyti visuomenės poreikiams Nemuno
kairiojo kranto Prienų mieste teritoriją,
įgyvendinant
kraštovaizdžio
formavimo
priemones tuo sudarant sąlygas visuomenei
pažinti kraštovaizdžio vertybes, Projekto
sutartyje numatytų lėšų nepakanka.
Atsižvelgiant į tai, Prienų rajono savivaldybės
administracija kreipėsi į Kauno regiono plėtros
tarybą, kuri
padidino Projekto tinkamų
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4.2. Ar projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, siekdamas sumažinti
papildomų išlaidų sumą?

x Taip
□ Ne
□ Netaikoma

4.3. Ar projekto vykdytojui apmokėtas galutinis mokėjimo prašymas?

□ Taip
x Ne
x Taip
□ Ne
□ Netaikoma
x Taip
□ Ne
□ Netaikoma

4.4. Ar skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų
skirti projektui finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų
finansavimo sąlygų apraše ir projekto finansavimo lėšų dydis,
nustatytas regiono projektų sąraše?
4.6

Ar papildomos išlaidos atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus?
(3.1 punkte nurodytu atveju užpildoma su projektų finansavimo
sąlygų aprašu patvirtinta Metodinių nurodymų vertintojams dėl
projektų atitikties bendriesiems reikalavimams lentelė, 3.2 ir 3.4
punktuose nurodytais atvejais patikrinama atitiktis pagal šios
lentelės 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4-7.8 vertinimo aspektus, 3.3 punkte

finansuoti išlaidų sumą iki 102775,88 Eur (ES
– 87359,49 Eur, SB – 15416,39 Eur).
Parengus Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės
gerinimo Prienų rajono teritorijoje
kraštovaizdžio sutvarkymo projektą po gauto
Aplinkos apsaugos agentūros pritarimo, darbų
skaičiuojamoji kaina siekia, 126990,48 Eur su
PVM, kai tuo tarpu Projekto sutartyje darbams
skirta 57890,23 Eur.
Šiuo metu yra pasirašytos visos sutartys dėl
projekto vykdymo (2021-07-23 Rangos sutartis
Nr. (9.27)D1-572, vertė 94930,02 eur; 202003-10 paslaugų teikimo sutartis Nr. (9.27)D1177, vertė 11979 eur; Projekto administravimo
ir konsultavimo paslaugų sutartis, vertė 980
eur; 2020-04-21 Paslaugų teikimo sutartis Nr.
(9.27)D1-261, vertė 2952,40 eur). Išlaidų
dalis, kurios nepakaks finansuoti projekto
lėšomis po gauto papildomo finansavimo bus
finansuojama Prienų rajono savivaldybės
lėšomis.
Galutinis mokėjimo prašymas nėra parengtas
ir apmokėtas
Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų
limitas: 2027532 nebus viršijamas.

Papildomas finansavimas bus skirtas Nemuno
kairiojo kranto teritorijos Prienų mieste
sutvarkymo darbų išlaidoms finansuoti.
Atlikus pirkimus, pasirašyta rangos sutartis už
94 930,02 Eur. Projekto biudžete skirta
finansavimo suma - 57 890,23 Eur.
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nurodytu atveju patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5 ir 5.4
vertinimo aspektus).

Atsižvelgiant į tai, Projekto biudžete darbams
trūksta 37 039,99 Eur (94 930,02Eur – 57
890,23 Eur = 37 039,99 Eur).
Kauno regiono plėtros tarybos skirta
papildoma išlaidų dalis siekia 26 756,47Eur
(102 775,88 Eur – 76019,41 Eur = 26 756,47
Eur).
Visa projekto vertė su papildoma išlaidų suma
bus 102 775,88 Eur (87 359,49 ES ir 15
416,39 SB lėšos)

4.7

Ar papildomas finansavimas yra skiriamas toms veiklos išlaidoms x Taip
Papildomas finansavimas skiriamas finansuoti
finansuoti, dėl kurių patyrimo nebuvo nustatytas pažeidimas,
toms projekto veiklos išlaidoms, dėl kurių
□
Ne
vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 25
patyrimo nebuvo nustatytas pažeidimas.
skirsniu?
4.8 Ar projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus
Papildomos informavimo priemonės
□Taip
informavimo apie projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą
netaikomos
□
Ne
finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie projektą
veiksmams taikomi reikalavimai, nustatyti šių Taisyklių 37
x Netaikoma
skirsnyje?
5. PROJEKTO PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ VERTINIMO LENTELĖ (Jei pažymėtas 3.3 punktas, pildomi tik 5-10 stulpeliai.)
Įgyvendinančios institucijos nustatytas projekto veiklai įgyvendinti
reikalingas papildomas finansavimas
Papildomų
Projekto
išlaidų
sutartyje
suma,
Reikalingo skirti papildomo
Veik
Biudžeto
Veiklos
Fizinis
skirta lėšų nurodyta
finansavimo suma, eurais
-los
išlaidų
Papildomų Sutaupytos
pavadinimas rodiklis
suma
projekto
Nr.
kategorija
lėšos,
Pastabos
eurais (iš vykdytojo išlaidų suma,
Projekto
eurais
eurais
viso)
prašyme,
Prašomas
vykdytojo
eurais
finansavimas,
nuosavos
eurais
lėšos, eurais
1
2
3
4
5
6
7
8
9.1
9.2
10
4

1.1

Kraštovaizdžio
formavimo
priemonių
įgyvendinimas
sutvarkant ir
pritaikant
visuomenės
poreikiams
Nemuno
kairiojo kranto
Prienų mieste
teritoriją ir taip
sudarant
sąlygas
visuomenei
pažinti
kraštovaizdžio
vertybes

Sutvarkyta
Nemuno
kairiojo
kranto
teritorija
Prienų
mieste,
mato vnt. –
ha,
planuojam
os pasiekti
reikšmė,
skyrus
papildomą
finansavim
ą, atitinka
suplanuotą
reikšmę
sutartyje,
t.y. 6,00
ha.

3. Statyba, 76019,41
rekonstravimas,
remontas ir
kiti darbai

Iš
viso:

76019,41

26756,47

26756,47

0

22742,99

4013,48

26756,47

26756,47

0

22742,99

4013,48

Stebėsenos rodiklių
reikšmės numatytos
projekte nesikeis

6. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS IŠVADA DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI SKYRIMO
Projektui įgyvendinti pilna apimtimi siūloma skirti papildomą finansavimą - 22742,99Eur (ES dalis).

_Jurgita Solodskienė

2021-09-27

(Įgyvendinančiosios institucijos projektų vadovo
(vertintojo) vardas, pavardė)

_______________________________
(Įgyvendinančiosios institucijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigos)

_______________________________
(vardas, pavardė)
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