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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
2009 m. birželio 15 d. sprendimu Nr.153-28
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr.153-73
papildyta ir koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 51/7VL-6)
Utenos regiono rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra"
2 veiksmų grupės „Transporto tinklas" įgyvendinimo priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra"
sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91R
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Ignalinos miesto
Technikos gatvės dalies,
Girminių kaimo kelio
dalies ir kelio Girminiai
– Žvirbliškė – Ažušilė –
Vidiškės dalies
rekonstrukcija

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

921 547
Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracisavivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Tikslas:
Plėtoti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis
su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir
patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių, pėsčiųjų ir
dviračių takų) tinklą
Veiklos:

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
783 315
96 762
41 470

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012 – 02
2013 – 09

8

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-12-01

Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotu automobilių keliu laikas bus apskaičiuotas galimybių studijoje.
Bus rekonstruota apie 0,290 km. Statybininkų gatvės nuo Draugystės gatvės iki Taikos prospekto;
Įrengtos 41 naujos stovėjimo vietos.
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Eil.
Nr.

2.

Statybininkų gatvės nuo Draugystės gatvės iki Taikos pr.
rekonstravimo darbai - 0,290 km
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė

Molėtų rajono Naujasodžio
kaimo Technikumo gatvės ir
gatvės, einančios pro kapines
Alantoje, rekonstrukcija.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracisavivaldybės
biudžetinė
įstaiga

550 000

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
467 500

57 750

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

24 750

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2012-04-01 2015-10-01

42

2012-02-01

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Tikslas - Gerinti ir plėtoti regioninės reikšmės transporto
infrastruktūrą, gatvių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis,
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, kurti verslui ir
turizmui palankią aplinką, rekonstruojant Molėtų rajono
gyvenviečių gatves, pritaikant jas augančiam automobilių ir
pėsčiųjų eismui.
Uždavinys - Atlikti Molėtų rajono Naujasodžio kaimo Technikumo
gatvės ir gatvės, einančios pro kapines Alantoje,
rekonstrukciją. įdiegiant eismo saugos ir aplinkosaugos priemones,
užtikrinančias eismo saugumą ir mažinančias autoavarijų
tikimybę bei neigiamą transporto poveikį aplinkai minėtose
gatvėse.

Atlikus Molėtų rajono Naujasodžio kaimo Technikumo gatvės ir gatvės, einančios pro kapines Alantoje, rekonstrukciją,
pagerės gatvės dangos kokybė,
pagerės transporto eismo sąlygos,
sumažės neigiamas triukšmo ir dulkių poveikis aplinkai bei gyventojams,
sutvarkyta lietaus nuotekų tinklai,
ženkliai pagerintas pėsčiųjų eismo saugumas.
Pagerinta ir išplėsta transporto infrastruktūra sumažins neigiamą transporto poveikį aplinkai ir sukurs
kokybiškesnę gyvenamąją aplinką, kelių tinklas bus pritaikytas augančiam pėsčiųjų ir automobilių eismui. Įgyvendinat
projektą bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims, bet
kokios rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios seksualinės orientacijos atstovams. Projekto rezultatai
prisidės prie rajono darnaus vystimosi. Įgyvendinimo rezultatai:
- paklota 3600 m2 asfalto dangos.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

3.

Molėtų rajono Levaniškių
gyvenvietės pagrindinės
gatvės rekonstrukcija.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracisavivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

722 000

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
613 700

75 810

32 490

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2012-04-01 2015-10-01

42

2012-02-01

3
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Gerinti ir plėtoti regioninės reikšmės transporto
infrastruktūrą, gatvių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis,
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, kurti verslui ir
turizmui palankią aplinką, rekonstruojant Molėtų rajono
gyvenviečių gatves, pritaikant jas augančiam automobilių ir
pėsčiųjų eismui.
Uždavinys - Atlikti Molėtų rajono Levaniškių gyvenvietės pagrindinės
gatvės rekonstrukciją. įdiegiant eismo saugos ir aplinkosaugos
priemones, užtikrinančias eismo saugumą ir mažinančias autoavarijų
tikimybę bei neigiamą transporto poveikį aplinkai minėtose gatvėse.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

4.

Anykščių rajono
savivaldybės vietinės
reikšmės transporto
infrastruktūros objektų
rekonstrukcijos penktojo
etapo įgyvendinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
264 236
rajono
savivaldybės
administracija
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas:
pagerinti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą ir
tinklą, rekonstruojant Anykščių rajono Kavarsko miesto
gatvę
Veiklos:
Anykščių rajono Kavarsko miesto Pienės
rekonstrukcija (rekonstruota gatvė apie 0,236 km,
šaligatviai apie 236 m², įrengti kelio ženklai 3 vnt.)
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Atlikus Molėtų rajono Levaniškių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukciją,
pagerės gatvės dangos kokybė,
pagerės transporto eismo sąlygos,
sumažės neigiamas triukšmo ir dulkių poveikis aplinkai bei gyventojams,
sutvarkyta lietaus nuotekų tinklai,
ženkliai pagerintas pėsčiųjų eismo saugumas.
Pagerinta ir išplėsta transporto infrastruktūra sumažins neigiamą transporto poveikį aplinkai ir sukurs kokybiškesnę
gyvenamąją aplinką, kelių tinklas bus pritaikytas augančiam pėsčiųjų ir automobilių eismui. Įgyvendinat projektą bus
sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims, bet kokios rasės
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios seksualinės orientacijos atstovams. Projekto rezultatai prisidės
prie rajono darnaus vystimosi. Įgyvendinimo rezultatai:
paklota 4200 m2 asfalto dangos.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Bendra
projekto
vertė

gatvių
Pienės

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
224 600,60 27 744,78
11 890,62

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-01
2013-03

15

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-03-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rekonstruota Kavarsko miesto Pienės gatvė - apie 0,236 km.
Skaičiuojamas sutaupytas kelionės laikas – iki 50 %.
Įrengti šaligatviai – apie 236 m²
Pastatyti kelio ženklai - 3 vnt.

gatvės
įrengti

Projekto
pareiškėjas

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai

4

5.

Zarasų miesto Vilniaus gatvės
dalies (nuo sankryžos su
K.Būgos gatve iki sankryžos
su Savanorių gatve)
rekonstrukcija

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

980 450

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Tikslas - Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūrą
Uždavinys - Vilniaus gatvės dalies infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas

Projekto pavadinimas

6.

Zarasų miesto Vilniaus
gatvės dalies (nuo
sankryžos su Savanorių
gatve iki sankryžos su
Pakalnės gatve)
rekonstrukcija

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

980 450

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

44 121

pabaiga
2010-08 2011-09

institucijai
terminas
14

2010 -10-19

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
833 382

102 947

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

44 121

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-10 2011-11

14

2010 -12-14

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Tikslas - Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūrą
Uždavinys - Vilniaus gatvės dalies infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas

Projekto pavadinimas

102 947

suma

Atlikta Vilniaus gatvės dalies Zarasų mieste rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą:
- Rekonstruota gatvės (apie 600 m) danga
- Rekonstruoti šaligatviai
- Renovuotas gatvės apšvietimas
- Įrengta lietaus nuotekynė.
Sutrumpėjusio važiavimo laiko rekonstruota gatve ir kiti būtini paskaičiavimai bus pateikti galimybių studijoje, kurią Zarasų
rajono savivaldybės administracija parengs 2009 m.

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

lėšų suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

833 382

finansav.)
lėšų suma

Projekto
pareiškėjas

Atlikta Vilniaus gatvės dalies Zarasų mieste rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą:
- Rekonstruota gatvės (apie 600 m) danga
- Rekonstruoti šaligatviai
- Renovuotas gatvės apšvietimas
- Įrengta lietaus nuotekynė.
Sutrumpėjusio važiavimo laiko rekonstruota gatve ir kiti būtini paskaičiavimai bus pateikti galimybių studijoje, kurią Zarasų
rajono savivaldybės administracija parengs 2009 m.

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai

5

7.

Zarasų miesto Pakalnės gatvės
dalies (nuo Sėlių aikštės iki
sankryžos su Dariaus ir
Girėno gatve) rekonstrukcija

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

540 000

Tikslas - Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūrą
Uždavinys - Pakalnės gatvės dalies infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas

Projekto pavadinimas

8.

Utenos miesto Vaižganto
gatvės rekonstrukcija

lėšų suma

56 700

24 300

suma

pabaiga
2010-12 2011-11

institucijai
terminas
12

2011 02-19

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

459 000

finansav.)
lėšų suma

Atlikta Pakalnės gatvės dalies Zarasų mieste rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą:
- Rekonstruota gatvės (apie 260 m) danga
- Rekonstruoti šaligatviai
- Renovuotas gatvės dalies apšvietimas
- Įrengta lietaus nuotekynė.
Sutrumpėjusio važiavimo laiko rekonstruota gatve ir kiti būtini paskaičiavimai bus pateikti galimybių studijoje, kurią Zarasų
rajono savivaldybės administracija parengs 2010 m.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijo
s direktorius

Utenos rajono 1 200 000,
savivaldybės
administracija.
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas:
Sukurti kokybiškas eismo sąlygas (reikiamo pralaidumo ir
tinkamo susisiekimo) Utenos rajono savivaldybėje teritorijoje,
plėtojant regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, sudaryti
palankias sąlygas Utenos rajono savivaldybės ekonominei
plėtrai.
Veiklos:
1.1.1
Įrengimo ir rekonstrukcijos darbų Utenos miesto
Vaižganto gatvės 0,470 km. dalyje atlikimas ir saugumo
užtikrinimo priemonių kelyje įrengimas.
1.2.1 Inžinerinių paslaugų vykdymas.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 020 000
126 000
54 000

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2013-04
2013-12

9

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Projektas prisidės prie šių stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:
• Sutrumpėjęs kelionės laikas – 30- 50 proc. vienai transporto priemonei.
Rekonstruotos Utenos miesto Vaižganto gatvės ilgis - 0,470 km. nuo Sėlių gatvės sankryžos iki J.
Basanavičiaus gatvės.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2013-02-29

6

Iš viso
6 158 683

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
5 234 879,6

646 660,78

277 142,62

* Projektai sąraše išdėstyti prioritetine tvarka
_________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

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

14 539 235

17 438 342

31 977 577

