1
Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas

PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr.153-16
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr.153-42
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 22 d. sprendimas Nr.153-30;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr.51/7S-10;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 25 d. Nr.51/7S-72;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 06 d. Nr.51/7S- 94;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. vasario 7 d. Nr.51/7S-13;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. gruodžio 18 d. Nr.51/7S-126;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. kovo 15 d. Nr.51/7S-22)

UTENOS regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"
įgyvendinimo priemonę „Teritorijų planavimas",
sąrašas 2007-2010 metų laikotarpiui Nr.VP1-4.2-VRM-04-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo

Projekto
pareiškėjas

Bendra

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo

Kitų

Numatoma
projekto veiklų

Projekto
trukmė,

Paraiškos
pateikimo

2
teikėjas

1.

Rekreacijai patrauklių
teritorijų detaliųjų planų
parengimas pagal Zarasų
miesto turizmo ir rekreacijos
specialųjį planą

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

projekto
vertė
122 874,48

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Tikslas - Užtikrinti sistemingą teritorijų darnų vystymąsi bei
racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių
teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Uždavinys - Rengti turizmo patrauklių vietovių detaliuosius planus
pagal parengtą turizmo ir rekreacijos specialųjį planą.

2.

Visagino savivaldybės
teritorijų planavimo
dokumentų rengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracija
Biudžetinė
įstaiga

35 673,05

finansavimo
šaltinių lėšų
suma

18431,17

įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

mėn.

įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-08-03 2010-06-03

10

2009-07-14

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
30 321,88

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

5 351,17

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-10-01 2011-03-31

18

iki
2009 m.
rugpjūčio
14 d.

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Tikslas - Subalansuoti urbanistinę ir poilsio paslaugų plėtrą bei kurti
aplinką, palankią investicijoms ir verslui Uždavinys - užtikrinti
sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų
teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų
ilgalaikius poreikius.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

104 443,31

ir
partnerių
lėšų suma

Parengti detalieji planai:
paplūdimio zonos Didžiojoje saloje Zarasų mieste detalusis planas (~4 ha).
turizmui ir rekreacijai patrauklios teritorijos prie Zarasaičio-Balto ežerų Zarasų mieste detalusis planas (~8ha).

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

biudžeto
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

lėšų suma

Projekto
pareiškėjas

- Planuojama parengti apie 5 specialiuosius planus atskiriems objektams.
- Planuojama parengti apie 5 detaliuosius planus atskiriems objektams.

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

3
3.

Dalies Sartų ežero
pakrantės Dusetų mieste
detaliojo plano
parengimas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

9 999,95

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

8 499,96

1 499,99

2009-11-10 2010-11-10

12

2009-08-17

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-10-15 2010-10-15

12

2009-08-24

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Siektini rezultatai

Tikslas - Užtikrinti sistemingą teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų
teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių
teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius
Uždavinys - Rengti detaliuosius planus turizmui ir rekreacijai
patraukliose vietovėse Zarasų rajone

Parengtas dalies Sartų ežero pakrantės Dusetų mieste detalusis planas (~3 ha).

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

4.

Zarasų rajono vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiojo plano
parengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė
66 233,47

Tikslas - Parengtas Zarasų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialusis planas. Uždavinys - Užtikrinti
sistemingą inžinerinių tinklų planavimą Zarasų rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

5.

Molėtų rajono Dubingių
miestelio teritorijos
bendrasis planas

56 298,45

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

9 935,02

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

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

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

Parengtas Zarasų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Bendra
projekto
vertė
104 400

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
74 256

30 144

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga
2009-10 2010-12

Projekto
trukmė,
mėn.

15

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009.08.30

4
direktorius

savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Tikslas - Gerinti ir užtikrinti sistemingą rajono gyvenviečių darnų
vystymąsi bei racionalų teritorijų , lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Uždavinys - Parengti Molėtų rajono Dubingių mstl. teritorijos
bendrąjį planą.

- produkto rodiklis: parengtas Molėtų rajono Dubingių mst. teritorijos bendrasis planas 1vnt.
- rezultato rodiklis: 2007m. parengto Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalinis sprendinių
įgyvendinimas 1vnt.
įgyvendinimo rezultatai:
- parengtas Molėtų rajono Dubingių mstl. teritorijos bendrasis planas.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

6.

Teritorijų planavimo
dokumentų - specialiųjų ir
detaliųjų planų
parengimas Anykščių
rajone

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

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

Bendra
projekto
vertė
238 996,00

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Sukurti prielaidas miesto centro darniam urbanistiniam,
socialiniam ir ekonominiam vystymuisi; formuoti sveiką ir
harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką; saugoti, racionaliai
naudoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei rekreacijos
išteklius; skatinti investicijas miesto socialiniam ekonominiam
vystymui. Uždaviniai:
Detalizuoti
specialiojo
teritorijų planavimo dokumentuose
nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentus;
Suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas
investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti, nustatyti ar pakeisti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos
projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

203 146,60

35 849,40

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-09 2010-12

16

2009-09-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
-

Parengti savivaldybių specialieji planai - 3.
Parengti savivaldybių detalieji planai - 3. Projekto metu bus parengti:
1.
Anykščių miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Parengus
Anykščių miesto istorinės dalies (unikalus kodas 17071, buvęs kodas UV nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialųjį planą, bus sukurtos prielaidos miesto centro, kaip kurortinės vietovės centro darniai
urbanistinei, paveldosauginei, socialinei ir ekonominei plėtrai bei investicijų pritraukimui miesto
socialiniam ekonominiam vystymui. Bus sudarytos sąlygos racionaliam teritorijų saugojimui ir vystymuisi.
2. A.Vienuolio namo - muziejaus (unikalus kodas 10476, buvęs kodas IR 145), A.Baranausko klėtelės
(unikalus kodas 10475, buvęs kodas IR 144), A.Vienuolio kapo (unikalus kodas 10477, buvęs kodas IR 146)
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Specialiuoju planu bus reglamentuota, patikslinta
saugoma teritorija, nustatytas paveldosauginis režimas, perspektyvinis teritorijos naudojimas ir plėtra,
nustatytas esamų saugomų pastatų reikšmingumo lygmuo.
3. Penkių sodybų gatvinio kaimo (unikalus kodas 10 307, buvęs kodas AtV-295), Pakalnių k. Kavarsko sen.
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Detaliojo plano tikslas - užtikrinti nekilnojamojo
kultūros paveldo išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą, nustatyti teritorijos perspektyvinį
naudojimo reglamentą, režimą, tikslu išsaugoti autentiškus pastatus, autentišką aplinką.
4. Devynių rekreacinės paskirties žemės sklypų detalusis planas. Suformavus sklypus bus sukurtos prielaidos
miesto kaip kurortinės vietovės darniai urbanistinei, socialinei ir ekonominei plėtrai bei investicijų
-

5
pritraukimui miesto socialiniam, kurortiniam, rekreaciniam ekonominiam vystymui.
5. Senojo Niūronių etnografinio kaimo išplanavimo ir pritaikymo dabartinei turizmo infrastruktūrai detalusis
planas. Numatoma suplanuoti 4,9 ha. žemės plotą, nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą,
suplanuojant pavienius atokiau vienas nuo kito nutolusius, privatumą sukuriančius turizmui skirtus namukus.
Esama infrastruktūra: veikiantis Niūronių etnografinio kaimo muziejus (du muziejai: Arklio ir J. Biliūno tėviškės muziejus,
dvi etnografinės sodybos su edukacinėmis programomis, gyvieji amatai etnografiniuose pastatuose, privati maitinimo
įstaiga, minimalios apgyvendinimo paslaugos). Yra vandentiekio, nuotekų, elektros, ryšio tinklai. Numatoma paruošti
teritoriją būsimiems investitoriams, kurie įsteigtų amatų centrą, keturių žvaigždučių 50-ies vietų kempingą, teiktų
apgyvendinimo, maitinimo, jodinėjimo paslaugas. 6. Kriokšlio rekreacinės zonos detalusis planas. Detaliojo plano tikslas
suplanuoti 3,8 ha teritoriją, nustatant rekreacinį teritorijos naudojimo režimą, reglamentuojant užstatymą, inžinerinę
infrastruktūrą, pakrantės tvarkymo režimą, kitų rekreacinių įrenginių įrengimą.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

7.

Molėtų rajono teritorijos,
esančios magistralinio
kelio Vilnius-Utena
atkarpoje, specialusis
planas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Tikslas - Gerinti ir užtikrinti sistemingą rajono gyvenviečių darnų
vystymąsi bei racionalų teritorijų , lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Uždavinys - Parengti Molėtų rajono teritorijos, esančios
magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpoje, specialųjį planą.

Projekto pavadinimas

8.

Utenos apskrities 18
piliakalnių teritorijų
specialiųjų planų rengimas

92 928

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
39 494

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

53 434

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2009.12 2010.12.

13

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009.09.30

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

Bendra
projekto
vertė

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos
apskrities
viršininko
administracija

Utenos
apskrities
viršininko
administracija,

- produkto rodiklis: Molėtų rajono teritorijos, esančios magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpoje, specialusis planas,
1vnt.
- rezultato rodiklis: 2007m. parengto Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas,
lvnt.
įgyvendinimo rezultatai:
- parengtas Molėtų rajono teritorijos, esančios magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpoje, specialusis planas;
- paviešinta informacija apie parengto Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą.

Bendra
projekto
vertė
67 504,49

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
57 378,82

10 125,67

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-01 2010-12

12

2009-09-30

6
Valstybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Užtikrinti sistemingą Utenos apskrities 18 piliakalnių
teritorijų darnų vystimąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Uždaviniai - Parengti teritorijų planavimo dokumentus, sudarant
piliakalnių teritorijų specialiuosius planus.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

9.

Utenos apskrities teritorijų
planavimo dokumentų
rengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos
apskrities
viršininko
administracija

Utenos
apskrities
viršininko
administracija,
Valstybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto rezultatai-parengti Utenos apskrities 18 piliakalnių konservacinės paskirties žemės sklypų specialieji planai,
atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Bendra
projekto
vertė
33 049,20

Tikslas - Subalansuoti urbanistinę ir poilsio paslaugų plėtrą. Uždavinys
- Parengti teritorijų planavimo dokumentus, sudarant paprastesnes
žemės sklypų suteikimo investuotojams procedūras.

Projekto pavadinimas

10

Utenos miesto ir rajono
teritorijų planavimo
dokumentų sudarymas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos rajono
savivaldybės
administracija
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

28 091,82

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

4 957,38

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-01 2010-12

12

2009-09-30

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

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

Projekto rezultatai-parengti 6 kitos paskirties žemės sklypų detalieji planai, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius
poreikius.

Bendra
projekto
vertė

186 157,98

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
158 234,25

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

27 923,73

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-01-01 2010-12-31

12

2009 m.
spalio 1d.

7
Tikslas - Užtikrinti sistemingą Utenos miesto ir rajono teritorijų darnų
vystymąsi, atsižvelgiant į tų teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius
Uždavinys - Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
atlikti viešinimą.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

11.

Ignalinos miesto bendrojo
plano parengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
miesto
bendrojo
plano
parengimas

Bendra
projekto
vertė
198 120,01

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Sukurti prielaidas miesto darniai urbanistinei, socialinei ir
ekonominei plėtrai; formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo
ir poilsio aplinką; saugoti, racionaliai naudoti gamtos ir kultūros
paveldo vertybes bei rekreacijos išteklius; skatinti investicijas miesto
socialiniam ekonominiam vystymui.
Uždaviniai:
Suformuoti miesto kaip kurortinės teritorijos vystymo erdvinę
koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos
prioritetus bei funkcines zonas; numatyti aplinkos kokybę
gerinančias ir aplinkosaugines priemones; plėtoti inžinierinę,
susisiekimo ir kitą infrastruktūrą; patikslinti Ignalinos urbanistikos
paminklo teritorijos ribas bei veiklos jame reglamentus.
Numatyti miesto teritorinę plėtrą, rezervuoti teritorijas visuomenės
poreikiams reikalingų objektų statybai, Nustatyti planuojamos
teritorijos žemės naudojimo bei užstatymo reglamentus.
- Atlikti Ignalinos miesto bendrojo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimą

Iš viso
1 155 936,63

įgyvendinamas projektas prisidės prie šių stebėsenos rodiklių:
1.
Parengtas bendrasis planas- 1 vnt.
2.
Parengti specialieji planai - 2 vnt.
3.
Parengti detalieji planai - 2 vnt.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
168 401,32
29 718,69

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-06 2013-05

36

2010-02-19

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Projekto metu bus parengtas Ignalinos miesto bendrasis planas ir Ignalinos miesto bendrojo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo ataskaita.
Parengus Ignalinos miesto bendrąjį planą bus sukurtos prielaidos miesto kaip kurortinės vietovės darniai urbanistinei,
socialinei ir ekonominei plėtrai bei investicijų pritraukimui miesto socialiniam ekonominiam vystymui. Bus sudarytos
sąlygos racionaliam dar neužstatytų teritorijų panaudojimui ir Ignalinos teritorinei plėtrai.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
928 566,41
15 083,05
212 287,17

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
2 006 892

1 845 108

3 852 000
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