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Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos
regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono
plėtros tarybos sekretoriate tvarkos
4 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 51/7S-77
UTENOS regiono rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę
„INVESTICIJOS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS“ sąrašas 2007-2013 m. laikotarpiui Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-91R
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Anykščių vaikų lopšelio –
darželio „Žilvytis“
modernizavimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių rajono 1 113 500
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, gerinti
ikimokyklinio ugdymo kokybę, plėtoti švietimo pagalbą
ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų šeimoms modernizuojant
Anykščių vaikų lopšelį - darželį „Žilvytis“
Veiklos:
- 1.1.1. Vaikų lopšelio-darželio „Žilvytis“ atnaujinimas
(suremontuota 300 m² bendro ploto iš kurių ugdymosi aplinkos
plotas sudarytų ne mažiau kaip 100 m², metodinei veiklai skirtos
patalpos plotas - ne mažiau kaip 30 m2 )*
1.1.2. Naujų baldų ir įrangos įsigijimas
(Stacionarūs kompiuteriai –3 vnt.; nešiojamas; kompiuteris –2
vnt.; spausdintuvas – 1 vnt.; skeneris –1 vnt.; kopijavimo aparatas

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma valstybės
ir
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
946 475
167 025

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2013-02
2014-11

22

2012-09-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Produkto rodikliai:
• Įgyvendinta projektų – 1 vnt.
• Modernizuota ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 1vnt.
Rezultato rodiklis:
Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėn. po projekto pabaigos) – 130
asmenų.

2
– 1 vnt.; multimedija –1 vnt.
interenktyvi lenta –1 vnt.; posėdžių stalas – 1 vnt.
-minkšti baldai vaikams – 6 vnt.; dokumentų spinta –2 vnt.;
lentynos –6 vnt.; žaislų spinta – 6 vnt.; vaikiškos kėdės – 150 vnt.;
stalas stacionariam kompiuteriui -6 vnt.; čiužiniai vaikiškom
lovytėm – 150 vnt.; biuro kėdės – 30 vnt.; video kamera -1 vnt.) *
* tikslios veiklų apimtys bus žinomos parengus techninius
dokumentus prieš teikiant paraišką
Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
Iš viso
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
1 113 500
946 475
167 025

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

5 070 777

2 412 623

7 483 400

