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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. gegužės 7 d. sprendimu Nr.153-23
(koreguota ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 01 d. sprendimu Nr.153-17,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-17,
papildytas Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 51/7S-24,
papildytas ir tikslintas Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-47,
papildytas Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 51/7S-68,
papildytas ir tikslintas Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. vasario 5 d. sprendimais Nr. 51/7S-1 ir Nr.
51/7S-2)
UTENOS regiono rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ gyvendinimo priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui Nr.VP3-1.2-VRM-01-R-91R
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

1.

Molėtų rajono
Giedraičių, Dubingių,

Molėtų rajono
savivaldybės

Molėtų
rajono

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)

2 225 000

1 891 250

166 875

166 875

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga
2011-03
2012-12

Projekto
trukmė,
mėn.

21

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-01-30

2
Inturkės ir Joniškio
seniūnijų kaimų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas

administracijos
direktorius

savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos gerinimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse tuo
didinant sanglaudą tarp miesto ir kaimo.
Veiklos:
- 1.1.1. Universalių sporto aikštynų įrengimas 8 vnt.
( Detalios veiklų apimtys bus nurodytos parengus
techninį projektą, prieš pateikiant paraišką)
- 1.1.2. Poilsio, laisvalaikio zonų ir visuomeninių
paplūdimių įrengimas bei aplinkos tvarkymas 8 vnt.
( Detalios veiklų apimtys bus nurodytos parengus
techninį projektą, prieš pateikiant paraišką)
- 1.1.3. Mašinų stovėjimo aikštelių 1 vnt.ir privažiuojamų
kelių 4vnt.,apšvietimo ir šaligatvių įrengimas 2 km. ir
sutvarkymas. ( Detalios veiklų apimtys bus nurodytos
parengus techninį projektą, prieš pateikiant paraišką)
- 1.1.4.Techninės dokumentacijos1.1.1.-1.1.3.veikloms
įgyvendinti paruošimas
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

2.

Molėtų rajono Luokesos
gyvenvietės
gyvenamosios aplinkos
gerinimas ir plėtra

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Priemonės stebėsenos rodikliai:
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamųjų vietovių sutvarkyta viešoji aplinka – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros gerinimas – 1.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
823 529,41
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
700 000
61 764,70
61 764,71

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga
2012-04-01
2013-06-01

Projekto
trukmė,
mėn.

14

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-02-01

3

Eil.
Nr.

3.

Eil.
Nr.

Tikslas – Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios
Priemonės stebėsenos rodikliai:
aplinkos gerinimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse tuo
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
didinant sanglaudą tarp miesto ir kaimo.
skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
Veiklos:
- 1.1.1. Sporto ir poilsio aikštyno 1 vnt,su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
privažiuojamaisiais keliais 2vnt.ir pėsčiųjų takais
0,7km.bei apšvietimu.( Detalios veiklų apimtys bus
nurodytos parengus techninį projektą, prieš pateikiant
paraišką)
- 1.1.2.Techninės dokumentacijos1.1.1.veiklai įgyvendinti
paruošimas
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
valstybės
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
biudžeto
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
(bendrojo
lėšų suma suma
terminas
finansav.)
lėšų suma
Antazavės dvaro
Zarasų rajono
Zarasų rajono 1 000 000,00 850 000,00
75 000,00
75 000,00
2011/09
18
2011-06-08
pastato pritaikymas
savivaldybės
savivaldybės
2013/02
bendruomenes
administracijos administracija
poreikiams
direktorius
(savivaldybės
biudžetinė
įstaiga)
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Viešųjų pastatų kaimo vietovėse modernizavimas
Projektas prisidės prie šių priemonės stebėsenos rodiklių:
Veiklos:
-1.1.1. Antazavės dvaro pastato pritaikymo bendruomenės Rezultato: Įgyvendinamas 1 projektas, kurio metu bus modernizuotas esamas viešasis pastatas kaime: pastatas
poreikiams techninės dokumentacijos parengimas (parengta 1 pritaikytas smulkiam verslui ir bendruomenės poreikiams- kultūros ir kitoms viešosioms paslaugoms teikti.
galimybių studija, 1 investicinis projektas, 1 techninis projektas) Produkto: Kaimo integruotos bendruomenės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir
- 1.1.2.Antazavės dvaro pastato rekonstrukcija pritaikant
užimtumo didinimu projektų skaičius-1.
bendruomenės poreikiams (pakeisti langai, stogo danga ir kt.
rekonstrukcijos darbai (detalios veiklų apimtys bus nurodytos
parengus techninį projektą).
Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Bendra
projekto
vertė

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

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

4
4.

Dusetų Šv. Trejybės
bažnyčios varpinės
rekonstrukcija

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono 695 600
savivaldybės
administracija
(savivaldybės
biudžetinė
įstaiga)

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Skatinti viešosios erdvės plėtrą kaimo vietovėse
Veiklos:
- 1.1.1. Dusetų Šv. Trejybės bažnyčios varpinės rekonstrukcija
(investicinis projektas-1, techninis projektas-1, darbai pagal
techninį projektą)
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

5.

Dusetų lopšeliodarželio ,,Sartukas“
rekonstrukcija

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija
(savivaldybės
biudžetinė
įstaiga)

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Skatinti viešosios erdvės plėtrą kaimo vietovėse
Veiklos:
- 1.1.1. Rekonstruoti Dusetų lopšelio-darželio ,,Sartukas“
pastatą.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

6.

Skiemonių miestelio

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių rajono

Anykščių

591 260

52 170

52 170

2011/07
2012/12

18

2011 m.
liepos 14 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinus projektą bus pagerinta bendruomenės infrastruktūra bei gyvenamoji aplinka:

Rezultato stebėsenos rodiklis:
- kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka -1 projektas
Produkto stebėsenos rodiklis:
- kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų
užimtumo didinimu, plėtra- 1 projektas.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
projekto veiklų trukmė,
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
880 000
748 000
66 000
66 000
2011/10
12
2012/09

gerinimu ir
Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011 m.
spalio 13 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato stebėsenos rodiklis:
- kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka -1 projektas
Produkto stebėsenos rodiklis:
- kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir
užimtumo didinimu, plėtra- 1 projektas.

Bendra
projekto
vertė
1 005 500

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
854 675
75 412,5
75 412,5

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2013-05

13

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2013-02-01

5
kompleksinė plėtra

savivaldybės
administracijos
direktorius

rajono
savivaldybės
administracija,
biudžetinė
įstaiga

2014-05

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Sudaryti sąlygas kaimo gyventojų

veiklų
diversifikavimui, gerinant Skiemonių miestelio
gyvenamąją aplinką ir bendruomeninę infrastruktūrą

Veiklos:
1.1.1. Kultūros namų (apie 170 m2)* rekonstrukcija
1.1.2. Viešųjų erdvių sutvarkymas (apie 960 m2)*
1.1.3. Gatvių rekonstrukcija (apie 1980 m2)*

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato stebėsenos rodiklis: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.
Produkto stebėsenos rodiklis: kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

* tikslios veiklų apimtys bus aiškios įgyvendinus
projektą

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

7.

Molėtų rajono
Verbiškių gyvenvietės
bendruomeninės
infrastruktūros
gerinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų rajono 1 000 000
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Sudaryti prielaidas spartinti ūkinės veiklos
diversifikacijai Verbiškių gyvenvietėje
Veiklos: Verbiškių gyvenvietės viešosios bendruomeninės
infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas - sporto aikštynas 1
vnt., bendruomenės patalpų remontas 1 vnt., kultūrinių renginių
erdvės sutvarkymas 1 vnt., viešosios aplinkos gerinimas 1 vnt ir
apšvietimo sutvarkymas 1 komplektas

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
850 000
75 000
75 000

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2013-05
2014-05

13

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2013-03-29

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato stebėsenos rodiklis: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka – 1 gyvenvietė.
Produkto stebėsenos rodiklis: kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

6
* tikslios veiklų apimtys bus numatytos paraiškoje

Iš viso
7 629 629,41

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
6 485 185,00
572 222,20
572 222,21

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

___________________

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
27 353 872

20 515 404

47 869 276

